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П Р О Л О Г

Човек трябва да търси онова, което е, 
а не което той мисли, че трябва да бъде.

А л б е р т  А й н щ а й н  (1879-1955)

Като дете често сънувах, че летя.
Повечето пъти стоях в двора на къщ ата ни вечер, 

загледан в звездите, и изведнъж  се понасях нагоре. 
О тначало издигането ставаш е спонтанно. Но скоро 
забелязах, че колкото по-високо стигам, толкова пове
че напредъкът ми зависи от мен, от моите усилия. Ако 
съм твърде развълнуван, твърде увлечен в приключе
нието, тупвам обратно на земята... доста силно. Но 
когато съм спокоен и внимателен, поемам все по-бър
зо и по-бързо нагоре към звездното небе.

Може би тези сънищ а са били една от причините, 
когато порасна, да се влюбя в самолетите и ракетите 
-  всичко, което може да ме отнесе в света високо над 
нас. Когато семейството ми пътуваш е със самолет, 
оставах с лице, долепено до стъклото, от излитането до 
кацането на самолета. През лятото на 1968-ма, когато 
бях на четиринадесет години, похарчих всичките си 
пари, спечелени с косене на моравите, за серия уроци 
по безмоторно летене. Летях с инструктор на име Гас 
Стрийт на Строубъри Хил, малка тревна ивица, пре
върната в „летищ е“ на запад от Уинстън-Салем, Север
на Каролина, където съм отраснал. Все още помня как 
сърцето ми се разтуптяваше, когато издърпвах голя 
мата вишневочервена ръчка, която откачаше въжето
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на сам олета влекач, и се спусках с безм оторния си 
самолет по тревата. Тогава за първи път се чувствах 
истински сам и свободен. Повечето ми приятели полу
чаваха това усещане, като се возеха в кола, но според 
мен реенето на триста метра над земята с безмоторен 
самолет си струваше сто пъти повече.

Като студент през седемдесетте, се записах в отбора 
по спортен параш утизъм  (или скайдайвинг) на Уни
верситета на Северна Каролина. Чувствах се като член 
на тайно братство -  група хора, посветени в нещо спе
циално и вълш ебно. При първия си скок бях ужасен, 
при втория -  още повече. Но при дванадесетия си скок, 
когато излязох през вратата и ми предстоеше свободно 
падане повече от триста метра, преди да отворя пара
ш ута си (първото ми „десетсекундно изчакване“), се 
почувствах като у  дома си. През студентските си годи
ни направих 365 скока и записах повече от три часа и 
половина свободно падане, главно във формации до 
двадесет и пет скачачи. Въпреки че през 1976-а прес
танах да скачам, продължих да се наслаждавам на ярки 
сънищ а за скайдайвинг, които винаги бяха приятни.

Н ай-добрите скокове често бяха късно следобед, 
когато слънцето започваше да се скрива зад хоризонта. 
Трудно е да се опиш е чувството, което изпитвах по 
време на тези скокове: сякаш се доближавах до нещо, 
което никога не можех да назова, но знаех, че жадувам 
за още. Не беше точно уединение, защото не скачахме 
поединично. По петима, шестима, понякога десет или 
дванадесет души наведнъж изграждахме фигури във 
въздуха. Колкото по-големи и по-трудни, толкова по- 
добре.

В един прекрасен есенен ден през 1975-а с остана
лите  от университетския отбор се събрахме с други 
приятели от центъра по парашутизъм в източната част 
на Северна Каролина за няколко формации. При пред
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последния скок, от „Бийчкрафт“ D18 на 3150 метра, 
направихме „Снежинка“ от десет души. Успяхме да се 
подредим напълно преди да преминем 2000 метра и 
така имахме възм ож ността да се насладим  на цели 
осемнадесет секунди полет през кристално чистото 
пространство меж ду два огромни кълбести  облака, 
преди на 1000 метра да се разделим и да се отдалечим 
един от друг, за да отворим парашутите си.

При приземяването ни слънцето вече бе залязло, но 
успяхме да се качим в друг самолет, бързо да излетим 
отново и да хванем последните слънчеви лъчи  за втори 
скок по залез. При него двама от най-младите парашу
тисти за първи път се пробваха като част от формация 
в периферията на фигурата, а не в средата или основа
та (което е по-лесно, защото в общи линии работата ви 
е да падате свободно, докато другите маневрират към 
вас). Беше вълнуващо, както за двамата новаци, така 
и за нас, по-опитните, защото ние съставяхме отбора, 
подготвяйки скачачи, които после щяха да могат да се 
присъединят към нас в още по-големи формации.

Веднъж трябваше да се хвана последен за „Звезда“ 
от ш ест души над пистите на м алкото летищ е край 
РоанукРапидс, Северна Каролина. Момчето точно пред 
мен се казваше Чък. Той беше доста опитен в „синхрон
ното падане“, тоест в изграждането на фигури от па
раш утисти  при свободно падане. Все ощ е им ахм е 
слънце на височина от 2200 метра, но два километра 
под нас уличните лампи светваха. Скоковете по здрач 
винаги са били безкрайно вълнуващи, а този се очер
таваше да бъде прекрасен.

Аз щ ях да изляза от самолета само секунда след Чък, 
обаче трябваш е да се спускам много бързо, за да се 
присъединя към останалите.

Щ ях да се спусна право с главата надолу през пър
вите около седем секунди. Това означаваше да падам с 
почти 150 километра в час по-бързо от приятелите си,
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за да се изравня с тях, след като изградят красивата 
първоначална фигура.

Нормалната процедура при скокове на формации е 
на около 1000 метра височина да се разпръснем и да 
се отдалечим максимално едни от други. Тогава всеки 
започва да „ръкомаха“ (да сигнализира с жестове, че 
всеки момент щ е отвори парашута си), поглежда наго
ре, за да се увери, че няма никой точно над него, и 
дръпва въжето.

-  Тфи, две, едно... старт!
Първите четирима скачачи излязоха, скоро Чък и 

аз ги последвахме. С главата надолу, по време на стрем
главото спускане, докато достигах пределната скорост, 
аз се усмихнах, когато за втори път през този ден видях 
залеза  на слънцето. Планът ми беше, щ ом настигна 
другите, да „ударя спирачки“ във въздуха, като разперя 
ръце (имахме парчета плат от китките до хълбоците, 
които оказваха огромно съпротивление и напълно се 
изпъваха при висока скорост) и застана с ръкавите и 
крачолите на гащеризона си срещу въздушните струи.

Но нямах тази възможност.
Докато летях към формацията, забелязах, че един 

от новите е избързал твърде много. Може би рязкото 
спускане между близки облаци малко го бе изплаш ило 
-  беше му напомнило, че се движи с около шестдесет 
метра в секунда към огромната планета под нас, леко 
забулена от спускащ се мрак. Вместо бавно да се хване 
в края на фигурата, беше навлязъл между другите и ги 
бе разблъскал. Сега петимата скачачи се преобръщаха 
неконтролируемо.

Освен това бяха твърде близо един до друг. Един 
скайдайвър оставя след себе си свръхтурбулентен по
ток от въздух с ниско налягане. Ако друг скачач попад
не в тази диря, моментално получава ускорение и може 
да се блъсне в човека под себе си, което може да доведе 
до ускоряването и на двамата и блъсването им в няко
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го, който е под тях. Накратко, това е рецепта за голяма 
злополука.

Извих се и се отдръпнах от групата, за да избегна 
преобръщ ащ ата се маса. Направих няколко маневри, 
докато стигнах над „петното“, магическата точка на 
Земята, над която трябваше да отворим парашутите 
си за спокойно двеминутно спускане.

Погледнах нагоре и с облекчение видях, че дезори
ентираните скачачи се раздалечават и разпръсват от 
смъртоносното струпване.

Чък също. За моя изненада обаче той се носеше пра
во към мен, като спря точно под мен. С цялото това раз
бъркване на групата всички се озовахме на височина 
по-малко от шестстотин метра по-бързо, отколкото той 
беше очаквал. Може би си е помислил, че има късмет 
и не е длъжен да следва правилата толкова стриктно.

„Сигурно не ме е видял.“ Тази м исъл едва бе минала 
през ума ми, когато яркият издърпващ парашут на Чък 
разцъф на от раницата му. Той се изду от свирещ ия 
вятър, който духаше със скорост 36 километра в час, 
и се стрелна към мен, повличайки основния парашут 
след себе си.

От мига, в който видях издърпващ ия парашут на 
Чък да се отваря, имах част от секундата да реагирам. 
Защото беше достатъчно по-малко от секунда, за да се 
омотая в отварящия се основен парашут, а доста веро
ятно и да се сблъскам с Чък. При тази скорост, ако се 
ударя в ръката или крака му, щ ях да ги откъсна, а уда
рът щеше да бъде фатален и за мен самия. Ако се блъс
нех право в него, телата и на двама ни буквално щяха 
да експлодират.

Хората казват, че в такива ситуации времето сякаш 
се забавя, и са напълно прави. През следващите мик
росекунди умът ми наблюдаваше случката като филм 
на забавен кадър.
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Веднага щом видях издърпващия парашут, разпе
рих ръце и изпънах тялото си, гмуркайки се с главата 
надолу, леко присвит в кръста. Вертикалното движение 
усили скоростта м и , а чупката в кръста прибави първо 
леко, после светкавично хоризонтално движение на тя
лото ми, което подобно на летящ о крило премина пок
рай Чък, точно пред неговия пъстроцветен парашут.

Профучах покрай него с над двеста и четиридесет 
километра в час, или шестдесет и шест метра в секунда. 
Предвид скоростта, едва ли е видял израза на лицето 
ми. Но ако можеше, щеше да види искреното ми изум 
ление. По някакъв начин бях реагирал за м икросе
кунди в ситуация, която ако имах време да я обмисля, 
щеше да ми се стори прекалено сложна, за да се справя.

И все пак... бях успял и двамата се приземихме бла 
гополучно. Сякаш пред лицето на ситуация, изискваща 
повече от обичайните му способности да реагира, умът 
ми за миг бе добил свръхестествена сила.

Как го бях направил? В хода на над двадесетгодиш
ната си кариера в академичната неврохирургия -  като 
се започне от изучаването ми на мозъка и наблюдение
то на начините, по които работи, както и мозъчните 
операции, които съм  извърш ил -  съм  им ал безброй 
възможности да размиш лявам върху този конкретен 
въпрос. Накрая стигнах до извода, че мозъкът дейст
вително е необикновена машина: по-необикновена, 
отколкото можем да си представим.

Сега осъзнавам, че истинският отговор е много по- 
дълбок. Но трябваше да премина през пълна метамор
фоза в живота и м ирогледа си, за да стигна до това 
прозрение. Тази книга разказва за събитията, които 
промениха възгледите ми по въпроса. Те ме убедиха, 
че колкото и чуден м еханизъм  да е мозъкът, не той 
спаси живота ми в онзи ден. Онова, което влезе в дейст
вие в секундата, когато парашутът на Чък започна да 
се отваря, беше друга, много по-дълбока част от мен.
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Част, която можеше да действа толкова бързо, защото 
не беше заклещена във времето, както умът и тялото.

Всъщ ност беше същ ата част от мен, която ме кара
ше да копнея за небесата като дете. Това е не само най- 
разумната, а и най-дълбоката страна у  всеки от нас и 
все пак през по-голямата част от зрелия си живот не 
можех да повярвам в нея.

Но сега вярвам и следващите страници щ е ви раз
крият защо.

Неврохирург съм.
Завърш их Университета на Северна К аролина в 

Ч апъл Х ил през 1976-а със специалност „Химия“ и се 
дипломирах като лекар в Медицинския университет 
„Дюк“ през 1980-а. По време на единадесетгодишното 
си обучение и стаж в „Дюк“ , както и в „Масачузетската 
многопрофилна болница“ и Харвард се насочих към 
невроендокринологията. Тя изучава взаимодействия
та  между нервната система и ендокринната система 
-  жлезите, които отделят хормони, управляващ и по- 
голямата част от процесите в човешкото тяло . Посветих 
две от тези единадесет години и на проучвания върху 
патологичн ата  реакция на кръвоносните съдове в 
определен участък от мозъка, когато в него има кръ
воизлив вследствие на аневризма -  синдром, известен 
като вазоспазъм.

След като защ итих аспирантура по цереброваску- 
ларна неврохирургия в Нюкасъл-Ъпон-Тайн в Обеди
неното кралство, прекарах петнадесет години във 
факултета на Харвардския медицински университет 
като асистент със специализация в областта на невро
хирургията. През тези години съм оперирал безброй 
пациенти, много от които с критични, животозастра- 
шаващи мозъчни увреждания.

По-голямата част от научната ми работа беше свър
зана с разработване на нови технически процедури,
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като стереотактична радиохирургия, техника, която 
позволява на хирурга да направлява прецизно ради
ационни лъчи  до определени места дълбоко в мозъка, 
без да засяга съседните участъци. Освен това участвах 
в разработването на неврохирургични процедури, нап
равлявани чрез ядреномагнитен резонанс, ключови за 
лечението на тежки мозъчни заболявалия, като тум о
ри и съдови нарушения. През тези години се изявих 
като автор или съавтор на повече от 150 статии и пуб
ликации за специализирани медицински издания и 
съм представил изследванията си на повече от двеста 
медицински конференции по света.

Казано накратко, посветих се на науката. Използва
нето на средствата на съвременната медицина, за да 
помагам за лечението на хората и да научавам повече 
за процесите в човешкото тяло и мозък, беше призва
нието на живота ми. Чувствах се невероятен късметлия, 
че съм го открил. По-важното, имах красива съпруга и 
две прекрасни деца и въпреки че в много отношения 
бях женен за работата си, не пренебрегвах семейството, 
което смятах за другата голяма благословия в живота 
си. В много отношения бях късметлия и го знаех.

Но на 10 ноември 2008-ма, на петдесет и четири 
годишна възраст, късметът сякаш ми изневери. Бях 
покосен от рядка болест и изпаднах в кома за седем 
дни. През това време целият ми неокортекс -  кората на 
мозъка, онази част, която ни прави хора -  беше изклю 
чил. Неактивен. Напълно нефункциониращ.

Когато мозъкът ви спира да работи, вие същ о изчез
вате. Като неврохирург, през годините бях чувал много 
разкази на хора, имали странни преживявания, обик
новено при спиране на сърдечната дейност: разкази 
за пътувалия до загадъчни, красиви места, разговори 
с покойни роднини и дори срещи със самия Бог.

Чудесни неща, безспорно. Но според мен всичко това 
бяха просто фантазии. Какво причиняваше тези ире-
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насяния в други светове, за които хората толкова чес
то разказваха? Не твърдях, че зная, но бях убеден, че 
се дълж аха  на процеси в мозъка. Ц ялото съзнание 
произтича от него. Ако нямате работещ  мозък, не м о
жете да бъдете в съзнание.

Така е, защото мозъкът е машината, която поражда 
съзнанието. Когато тази машина се повреди, съзна
нието изчезва. Колкото и сложни и мистериозни да са 
вътрешните процеси в мозъка, в общи линии нещата са 
прости. Изваждате щепсела от контакта, и телевизорът 
угасва. Ш оуто свършва, колкото и да ви е харесвало.

Това бих ви казал, преди собственият ми мозък да 
откаже.

Докато бях в кома, мозъкът ми не е работел непра
вилно, а изобщ о не е работел. Сега знам, че вероятно 
това е причината за дълбочината и силата на прежи
вяванията на границата на смъртта, които аз самият 
имах. Много от описаните близки до смъртта прежи
вявания са възникнали, когато сърцето на човека е 
отказало за  известно време. В тези  случаи  неокор- 
тексът временно е неактивен, но не е твърде увреден, 
при условие че притокът на кръв, обогатена с кислород, 
е възстановен чрез кардиопулмоналната реанимация 
и възстановяване на сърдечната функция в рамките 
на четири минути. Но в моя случай неокортексът е бил 
извън играта. Сблъсках се с реалността на съзнание, 
което съществуваше напълно свободно от ограничени
ята на физическия ми мозък.

В някои отношения беше съвърш еното преживява
не на границата на смъртта. Като практикуващ нев
рохирург с десетилетия научна работа и практика в 
операционната зад гърба си, бях в по-добра позиция 
от повечето хора да преценя не само ставащото, а и 
смисъла на това, което ми се случва.

Този смисъл беше неописуемо дълбок. Преживява
нето ми разкри, че смъртта на тялото и м озъка не е

2'
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край на  съзнани ето , че човеш ките преж ивявания 
продължават и в Отвъдното. По-важно, продължават 
пред погледа на Бога, който обича и цени всеки един 
от нас и се грижи за развитието на самата Вселена и 
всички същ ества в нея.

Мястото, на което попаднах, беше реално. Толкова 
реално, че животът, който водим тук и сега е като сън 
в сравнение с него. Това не означава, че не ценя насто
ящ ия си живот. Всъщ ност ценя го повече от всякога. 
Ткка е, защото сега го виждам в истинския му контекст.

Този живот не е безсмислен. Но не можем да го раз
берем от тук, поне през повечето време. Това, което ми 
се случи, докато бях в кома, определено е най-важната 
история, която някога ще разкажа. Трудна е за опис
ване, защ ото е толкова далеч от общоприетите пред
стави. Не мога просто да я изкрещя от покрива. Същ е
временно заключенията ми са основани на мед ицински 
анализ на преживяното и на задълбочените ми позна
ния за най-съвременните концепции в науката за мо
зъка и изучаването на съзнанието. Щ ом осъзнах ис
тината, която пътуването ми разкри, реших, че тряб
ва да я споделя. Главна цел в живота ми стана да го 
направя добре.

Това не означава, че съм изоставил лекарската си 
работа и ж ивота си на неврохирург. Но сега, когато 
имам привилегията да зная, че нашият живот не свър
шва със смъртта на тялото или  мозъка, считам за свой 
дълг, за свое призвание да разкажа на хората за онова, 
което видях извън тялото си, отвъд този свят. Изгарям 
от нетърпение да споделя своята история с хора, които 
може би са чували подобни разкази и са искали да по
вярват в тях, но не са могли напълно.

Към тях, повече отколкото към всички други, отпра
вям тази книга и посланието в нея. Това, което имам 
да ви кажа, е важно колкото всичко друго, което няко
га ще узнаете, и е истина.



1.

БОЛКАТА

Линчбърг, Вирджиния, 10 ноември 2008  г.

Внезапно отворих очи. В тъмнината на спалнята ни 
вперих поглед в червената светлина на часовника 

върху нощ ното шкафче. 4:30 сутринта -  час преди 
обичайното ми време за събуждане преди седемдесет- 
минутното шофиране от къщ ата ни в Линчбърг, Вир
джиния, до Фондацията за ултразвукова хирургия в 
Ш арлътсвил, където работех. Съпругата ми, Холи, все 
още спеше дълбоко до мен.

След близо двадесет години като университетски 
учен  и неврохирург в покрайнините на Бостън, две 
години по-рано, през 2006-а, се бях преместил с Холи  
и останалите от семейството си в планинската част на 
Вирдж иния. С Х оли  се запознахм е през октомври 
1977-ма, две години след като и двамата бяхме завър
ш или колеж. Х оли  учеш е за м агистърска степен по 
изящни изкуства, а аз следвах медицина. Беше излязла 
на две срещи със съквартиранта ми Вик. Един ден той 
я доведе да я запознае с мен, може би да се похвали с 
нея. Когато си тръгваха, казах на Холи да заповяда по 
всяко време и добавих да не се чувства длъж на да води 
Вик.
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На първата си истинска среща отидохме с кола на 
купон в Шарлът, Северна Каролина, по два часа и по
ловина път в двете посоки. Холи имаше ларингит и аз 
трябваше да говоря през 99 процента от времето. Беше 
лесно. Оженихме се през юни 1980-а в Епископалната 
църква „Свети Тома“ в Уиндзор, Северна Каролина, и 
скоро след това се преместихме в апартамент в „Роял 
Оукс“* в Дърам, където живеех, докато работех като 
хирург в „Дюк“ . Ж илищ ето ни не беше кралски замък 
и не си спомням да съм забелязал дъбове в околността. 
Имахме много малко пари, но и двамата бяхме толкова 
заети -  и толкова щастливи да бъдем заедно, -  че не ни 
беше грижа. Една от първите ни почивки беше пролет
на къмпингарска екскурзия по плажовете на Северна 
Каролина. През пролетта хапещите насекоми в Южна 
и Северна Каролина са голяма напаст и палатката ни 
не беше особено надеждна защита от тях. Все пак беше 
много забавно. Докато плувах в морето един следобед 
в Окракоук, намерих начин да хващам сините раци, 
които се мотаеха в краката ми. Отнесохме голяма пар
тида от тях до м отела  „Пони А й лън д “ , където бяхме 
отседнали с няколко приятели, и ги опекохме на грил. 
Имаше предостатъчно за всички. Колкото и да бяхме 
пестеливи, не след дълго джобовете ни застрашително 
изтъняха. Отидохме на гости у  приятелите си Бил и 
Пати Уилсън и импулсивно решихме да ги придружим 
вечерта на бинго. Бил играеше всеки четвъртък през 
лятото от десет години и никога не бе печелил. Холи 
игра бинго за първи път. Наречете го късмет на начи
наещия или Божия намеса, но тя спечели двеста дола
ра -  които за нас бяха като пет хиляди. Парите удъл
жиха екскурзията ни и останалата част от нея беше 
по-спокойна.

*В превод „Кралски дъбове“. -  Б. пр.
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Получих лекарската си диплома през 1980-а, Холи 
същ о завърши магистратурата си и започна кариера 
на художник и преподавател. Аз извърш их първата си 
мозъчна операция в „Дюк“ през 1981-ва. Първият ни 
син, И бън IV, се роди през 1987-ма в родилния дом 
„Принсес Мери“ в Нюкасъл-Ъпон-Тайн в Северна А н 
глия по време на аспирантурата ми по цереброваску- 
ларна неврохирургия, а по-малкият, Бонд, в „Бригъм 
енд Уиминс Хоспитал“ в Бостън през 1998-ма.

Обожавах работата си в Харвардския медицински 
университет и „Бригъм енд Уиминс Х осп итал“ през 
петнадесетте години, които прекарах там. Онези годи
ни в покрайнините на Бостън са незабравими за се
мейството ми. Но през 2005-а с Х оли  реш ихме, че е 
време да се преместим на юг. Искахме да бъдем по-бли- 
зо до родителите си и аз виждах възможност да имам 
м алко повече проф есионална свобода, отколкото в 
Харвард. Затова през пролетта на 2006-а започнахме 
наново в Линчбърг, в планинската част на Вирджиния. 
Не беше нужно много време, за да свикнем с по-спо
койния живот, на какъвто се бяхме радвали и двамата 
в детството си в щатите на Юга.

За миг просто продълж их да лежа, смътно опитвай
ки се да проумея какво ме бе събудило. Предният ден, 
неделя, беше слънчев, ясен, само леко хладен -  типич
но време за късната есен във Вирджиния. С Х оли  и 
Бонд (тогава на десет години) бяхме ходили на барбекю 
у съседите. Вечерта се бяхме чули по телефона със сина 
си Ибън IV (тогава на двадесет), който беше първокурс- 
ник в Делауеърския университет. Единственото н е 
удобство през деня беше лекият респираторен вирус, 
който и тримата влачехме от седмица. Малко преди да 
си легна, бях усетил болки в гърба  и бях взел бърза 
вана, която донякъде ги бе облекчила. Запитах се дали
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съм се събудил толкова рано сутринта, защото вирусът 
все още се спотайва в тялото ми.

Леко се раздвижих в леглото и вълна на болка пре
мина по гръбнака ми -  далеч по-силна от вечерта. Явно 
грипният вирус все още ме държеше, и то здраво. Кол- 
кото повече се разсънвах, толкова по-мъчителна ста
ваше болката. Щ ом не можех отново да заспя, а имаше 
цял час до началото  на работния ми ден, реш их да 
взема още една топла вана. Надигнах се в леглото, стъ 
пих на пода и станах.

Изведнъж болката се усили още малко -  тъпо, драз
нещо пулсиране, което пронизваше основата на гръб
нака ми. Оставих Х оли  да спи и енергично закрачих 
по коридора към голямата баня на горния етаж.

Пуснах водата и влязох във ваната, почти убеден, че 
топлината внезапно ще стори чудо. Заблуда. Преди 
ваната да се н апълни  наполовина, разбрах, че съм 
направил грешка. Болката не само се засилваше, а вече 
беше толкова непоносима, че се страхувах, че щ е се 
налож и да повикам Х оли  на помощ, за да и зляза  от 
ваната.

М ислейки си колко нелепа става ситуацията, про
тегнах ръка и сграбчих кърпата, закачена на реш ет
ката точно над мен. Издърпах я в единия край, за да 
не изтръгна решетката от стената, и се надигнах.

Нов пристъп на болка прониза гърба ми, толкова 
силна, че дъхът ми спря. Това определено не беше грип. 
А  какво друго можеше да бъде? След като с мъка и зля 
зох  от хлъзгавата  вана и облякох аленочервения си 
хавлиен халат, бавно се върнах в спалнята и се отпуснах 
на леглото. Тялото ми вече беше влажно от студена пот.

Холи  се раздвижи и се обърна.
-  Какво става? Колко е часът?
-  Не зная -  отвърнах. -  Гърбът ми. Сериозно ме бо

ли.
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Холи започна да разтрива гърба ми. За своя изне
нада, се почувствах малко по-добре. Лекарите общо 
взето трудно се примиряват, когато са болни. А з не съм 
изключение. За миг бях убеден, че болката -  и причи
ната за нея, каквато и да е -  най-сетне започва да от- 
шумява. Но в 6:30, часа, в който обикновено тръгвах 
за работа, бях в агония, буквално парализиран.

Бонд влезе в спалнята ни в 7:30, лю бопитен защо 
все още съм у  дома.

-  Какво става?
-  Баща ти не се чувства добре, скъпи -  отвърна Х о

ли.
Все още бях в леглото, с глава, облегната на възглав

ницата. Бонд дойде при мен, протегна ръце и започна 
леко да масажира слепоочията ми.

Докосването му причини нещо, което почувствах 
като мълния, преминаваща през главата ми -  още по- 
ужасна болка. Извиках. Изненадан от реакцията ми, 
Бонд подскочи назад.

-  Всичко е наред -  каза му Холи, очевидно не мис
лейки така. -  Нищо не си направил. Татко просто има 
ужасно главоболие. -  След това я чух да казва, по-ско
ро на себе си, отколкото на мен: -  Дали да не повикам 
линейка?

Ако има нещо, което лекарите мразят повече, откол
кото да са болни, то е да попаднат в спешно отделение 
като пациенти. Представих си нахълтването на меди
цинския екип в къщата, пороя от дежурни въпроси, 
пътуването до болницата, документацията... Мислех, 
че скоро ще се почувствам по-добре и ще съжалявам, 
че сме повикали линейка.

-  Не, спокойно -  казах. -  Боли ме, но скоро ще се 
оправя. По-добре помогни на Бонд да се приготви за 
училище.

-  И бън , наистина м исля ...
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-  Щ е се оправя -  прекъснах я аз, заровил лице във 
възглавницата. Все още бях парализиран от болката. 
-  Сериозно, не се обаждай на 911. Не съм толкова зле. 
Просто мускулен спазъм  в долната част  на гърба  и 
главоболие.

С неохота, Холи  заведе Бонд на долния етаж и му 
сложи да закуси, преди да го изпрати до улицата, за да 
пътува до училищ е със свой приятел. Докато Бонд и з
лизаш е през входната врата, ми хрумна, че ако все пак 
се окаже нещ о сериозно и се озова в болницата, може 
да не го видя следобед. Събрах колкото сили имах и 
дрезгаво промълвих:

-  Приятен ден в училищ е, Бонд.
Когато Х оли  се върна горе да види как съм, губех 

съзнание. П омислила, че се унасям  в дрямка, тя ме 
остави да си почивам и слезе да се обади на мои колеги 
и да попита какво според тях може да става с мен.

Два часа по-късно решила, че е изчакала достатъч
но дълго, и дош ла да ме нагледа. Побутнала вратата и 
ме видяла да леж а в леглото  точно както преди. Но 
когато се приближила, забелязала, че тялото ми не е 
отпуснато, а вдървено. Светнала лампата и видяла, че 
се гърча. Долната ми челю ст била неестествено изда
дена напред, очите ми били отворени и обърнати.

-  Ибън, кажи нещо! -извикалаХ оли . Когато не съм 
отговорил, се обадила на 911. Екипът за спешна помощ 
пристигнал след по-малко от десет минути и бързо ме 
натоварили в линейка за спешното отделение на „Линч- 
бърг Дженеръл Хоспитал“.

Ако бях в съзнание, можех да кажа на Холи  какво 
точно се случва с мен в онези ужасяващи минути, до
като е чакала линейката: епилептичен припадък, при
чинен, без съмнение, от някакъв изклю чително тежък 
шок за мозъка ми.

Но, разбира се, не бях в състояние.
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През следващите седем дни съм бил с Холи и други
те от семейството си само тялом. Не помня нищ о от 
този свят през онази седмица и трябваше да разпитам 
други хора за събитията, които са се случили, докато 
съм леж ал в безсъзнание. Съзнанието ми, духът ми, 
както изберете да наричате човешката ми същ ност -  не 
беше там.



2 .

БОЛНИЦАТА

Спеш ното отделение на „Линчбърг Дж енеръл Хос- 
питал“ е второто по натовареност в щата Вирджи

ния и обикновено в 9:30 сутринта в делничен ден там 
кипи усилена работа. Онзи понеделник не е бил изклю 
чение. Въпреки че прекарвах повечето от работните 
си дни в Ш арлътсвил, бях извърш ил доста операции в 
„Линчбърг Дж енеръл“ и познавах почти всички там.

Лора Потър, лекар от спешното отделение, с която 
се познавах и често работех съвместно от почти две 
години, приела обаждане от линейката, че при нея ще 
пристигне петдесет и четири годишен мъж, кавказки 
тип, в status epilepticus. Когато тръгнала към входа за 
линейки, наум си състави ла  списъка от възм ож ни 
причини за състоянието на новия пациент. Същ ия, 
който аз бих съ стави л  на нейно м ясто: алкохолн а  
абстиненция; свръхдоза наркотик; хипонатриемия 
(анормално ниско съдърж ание на натрий в кръвта); 
инсулт; метастатичен или първичен мозъчен тумор; 
интрапаренхимна хеморагия (мозъчен кръвоизлив): 
мозъчен абсцес... и  менингит.

Когато ме вкарали на количка в главната зала  на 
спешното отделение, все още съм потръпвал конвул
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сивно, непрекъснато съм стенел и размахвал ръце и 
крака.

От начина, по който съм ръкомахал и съм се гърчел, 
за доктор Потър било очевидно, че мозъкът ми е под
ложен на силна атака. Една сестра докарала апарату
ра, друга ми взела кръв, трета сменила първата банка 
на системата, на която ме включили, преди да ме качат 
в линейката. Докато работели, аз съм се м ятал като 
голям а риба на сухо. И здавал съм нечленоразделни 
звуци, като животински. Също толкова обезпокоител
на за Лора, колкото и гърчовете, била асиметрията, 
която се проявявала в движенията на тялото ми. Това 
би могло да означаване само че мозъкът ми е подложен 
на атака, но и че вече са настъпили сериозни и веро
ятно необратими увреждания.

Трудно се свиква с гледката на който и да е пациент 
в такова състояние, но Лора се е сблъсквала  с това 
често при дългогодиш ната си работа в спешно отделе
ние. Но никога не би ла  виж дала свой колега лекар, 
докаран така в болницата, и когато погледнала отбли
зо сгърчения стенещ пациент на количката, пром ъл
вила почти на себе си:

-  Ибън. -П о сле  по-силно, задауведоми другите л е 
кари и сестрите около нея: -  Това е Ибън Алегзандър.

Всички медици, които били наблизо и чули, се съб
рали около количката ми. Холи, която дош ла след л и 
нейката, се смесила с тълпата, докато Лора рецитира
ла  задълж ителните въпроси за най-очевидните въ з
можни причини за изпадане в това състояние. Дали 
съм в алкохолна абстиненция. Дали напоследък съм 
вземал силно халюциногенни улични наркотици. После 
се опитала да спре гърчовете ми.

През последните месеци Ибън IV  ме бе подложил на 
интензивна тренировъчна програма, за да вляза във 
форма за планирано съвместно изкачване на баща и
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син до еквадорския ш естхилядник Маунт Котопакси, 
който той бе изкачил през февруари. Програмата зна
чително бе закалила тялото ми, поради което за сани
тарите е било много по-трудно да ме удържат. След 
петнадесет минути и интравенозна доза диазепам все 
още съм бил в делириум и съм се опитвал да се пребо
ря с всички, но за облекчение на доктор Потър, поне 
съм се борел с половината на тялото си. Холи казала 
на Лора за мъчителното главоболие, което имах, и това 
накарало доктор Потър да извърши лумбална пункция 
-  процедура, при която се извлича малко количество 
цереброспинална течност от основата на гръбначния 
стълб.

Цереброспиналната течност е прозрачно, воднисто 
вещество, което тече по повърхността на гръбначния 
мозък и облива и защитава главния мозък. Нормално
то, здраво човеш ко тяло  произвеж да около половин 
литър ликвор на ден и всяко помътняване на течност
та е признак, че е настъпила инфекция или кръвоиз
лив.

Такава инфекция се нарича менингит: подуване на 
менингиите, мембраните, които облицоват гръбначния 
стълб и черепа отвътре и са в пряк контакт с церебро
спиналната течност. При четири от всеки пет случая 
менингитът се причинява от вирус. Вирусният менин
гит може да доведе до доста тежко състояние на паци
ента, но е фатален само в близо един процент от слу
чаите. В един от пет случая менингитът е причинен от 
бактерии. Бактериите, които са по-примитивни от 
вирусите, могат да се окажат по-опасен враг. Случаите 
на бактериален менингит неизбежно са фатални, ако 
не бъдат лекувани. Дори при навременно лечение с 
подходящ антибиотик смъртността е от 15 до 40 про
цента.
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Един от най-м алко вероятните причинители  на 
бактериален менингит при възрастни е много стара и 
много коварна бактерия на име Еширихия коли, по- 
известна просто като Е. коли. Никой не знае точно 
откога съществува, но е от приблизително между три 
и четири милиона години. Този организъм няма ядро 
и се възпроизвежда чрез примитивен, но изклю чител
но еф ективен процес на безполово размнож аване, 
наречен бинарно делене (с други думи, разделяне на 
две). Представете си клетка, съдърж ащ а ДНК, която 
може да извлича хранителни вещества (обикновено от 
клетките, които атакува и абсорбира) пряко през кле
тъчната стена. След това си представете, че тя може 
едновременно да копира няколко нишки ДНК и да се 
разделя на две дъщерни клетки на всеки около двадесет 
минути. За час стават 8. За дванадесет часа 69 м или
арда. С лед  час и петнадесет м инути  вече имате 35 
трилиона. Това експлозивно размножаване се забавя 
само когато храната намалее.

Еш ерихия коли са и много разнородни. Могат да 
обменят гени с други видове бактерии чрез процес, 
наречен бактериална конюгация, която позволява на 
клетката Е. коли бързо да добива нови характеристики 
(например резистентносткъм нов антибиотик), когато 
е нужно. Тази основна рецепта за успех е съхранила Е. 
коли на нашата планета от най-ранните дни на едно
клетъчн и те форми на  ж ивот досега. Всички носим 
бактерии Е. коли, които леи веят в нас, главно в хранос
м илателни я  ни тракт. При норм ални  условия те не 
представляват заплаха за нас. Но когато разновиднос
ти на Е. коли са уловили нишки ДНК, които ги правят 
особено агресивни, навлизат в цереброспиналната 
течност около гръбначния и главния мозък и момен
тално започват да поглъщ ат глюкозата в течността и
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всичко друго, което може да бъде консумирано, вклю 
чително и самия мозък.

Никой в спешното отделение в онзи момент не пред
полагал, че имам менингит, причинен от Е. коли. Н я
мало причина да го подозират. Болестта е астрономи
чески рядка при възрастни. Н ай-честите жертви са 
новородени, а случаи на бебета на повече от три месе
ца са изклю чително необичайни. По-малко от един на 
десет милиона възрастни заболява спонтанно всяка 
година.

В случаите на бактериален менингит бактерията 
атакува първо външ ния слой на мозъка, или кортекса. 
Думата кортекс произхожда от латинска дума, озна
чаваща „кора“. Ако си представите портокал, неговата 
кора е доста добър модел за начина, по който кортексът 
обвива по-примитивните участъци  от мозъка. К ор
тексът е отговорен за паметта, езика, емоциите, визу
алните и слуховите възприятия и логиката. Затова 
когато организъм като Е. коли атакува мозъка, първо 
уврежда областите, които изпълняват най-важните 
функции за поддърж ането на  човеш кия ни облик. 
Много жертви на бактериален менингит умират през 
първите няколко дни от заболяването. От онези, които 
пристигат в спешно отделение е бързо прогресираща 
загуба на неврологични функции, като мен, само 10 
процента имат късмета да оцелеят. Но този късмет е 
относителен , защ ото голям а  част от тях прекарват 
остатъка от живота си вегетирайки в безпомощно със
тояние.

Макар и да не подозирала за Е. коли менингит, док
тор Потър се досетила, че може да имам някаква мо
зъчна инфекция, и затова взела решението залум бал- 
на пункция. Докато нареждала на една от сестрите да 
донесе принадлежностите и да ме подготви за проце
дурата, тялото ми се надигнало, сякаш по количката
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преминал електрически ток. В свеж прилив на енергия 
съм издал дълъг стон на агония, извил съм гръбнак и 
съм размахвал ръце във въздуха. Лицето ми било чер
вено, а вените на врата ми силно изпъквали . Л ора  
повикала още помощ и първо двама, после четирима 
и накрая ш естим а санитари успели  да ме удържат. 
Нагласили тялото ми в ембрионална поза и Лора дала 
нареждане за още успокоителни. Най-сетне ме обез- 
движили достатъчно, за да може иглата да проникне в 
основата на гръбначния ми стълб.

При бактериална атака тялото веднага влиза в от
бранителен режим и изпращ а легиони от бели кръвни 
клетки от казармите им в далака и костния мозък, за 
да се изправят срещу нашествениците. Те са първите 
жертви в ожесточената клетъчна война, която се ра
зиграва, когато чужд биологичен агент навлезе в тяло
то, и доктор Потър знаела, че ако има помътняване на 
цереброспиналната ми течност, то би се дълж ало на 
белите кръвни клетки.

Доктор Потър се навела и се съсредоточила върху 
м анометъра, прозрачната вертикална тръбичка, в 
която щ яла да се появи цереброспиналната течност. 
Първата изненада на Лора била, когато течността не 
навлязла капка по капка, а като фонтан -  поради кри
тично високото налягане.

Втората й изненада бил видът на течността. Дори 
съвсем леко помътняване, би означавало, че съм сери
озно загазил. А  това, което нахлуло в манометъра, било 
ужасяващо бяло, с лек зеленикав оттенък.

Гръбначномозъчната ми течност била пълна с гной.
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Доктор Потър изпратила съобщ ение до доктор Ро
бърт Бренан, един от партньорите й в „Линчбърг 

Дженеръл“ и специалист по инфекциозни заболявалия. 
Докато чакали да пристигнат още резултати от лабо
раториите, обсъдили всички вероятни диагнози и те
рапевтични възможности.

Минута след минута, до получаването на резултати
те, съм продълж ил да стена и да се извивам под каиш 
ките на количката. Картината ставала все по-озадача- 
ваща. Оцветяването по Грам (химически тест, наречен 
на датския лекар, открил метода, който позволява 
идентифицирането на навлезлите бактерии като грам- 
отрицателни или грам-положителни) показало грам- 
отрицателни пръчици, което е крайно необичайно.

Междувременно компю търна томография (КТ) на 
главата ми показала, че м енингеалната обвивка на 
мозъка ми е критично оточна и възпалена. Вкарали 
тръба в трахеята ми и апарат за командно дишане поел 
дихателната функция -  точно дванадесет вдишвания 
в минута, -  а монитори около леглото ми отчитали вся
ко движение в тялото ми и в почти унищ ож ения ми 
мозък.

От малцината възрастни, които годишно заболяват 
от Е. коли бактериален менингит спонтанно (тоест без
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предшестваща м озъчна операция или травма на гла
вата), при повечето има някаква обяснима причина, 
например имунна недостатъчност (често причинена 
от ХИВ или СПИН). Но при мен нямаш е фактор, който 
би могъл да ме постави в рискова група. Други бактерии 
могат да причинят менингит, като проникнат от бли з
ките назални синуси или средното ухо, но не и Е. коли. 
Цереброспиналното пространство е твърде добре изо
лирано от останалата част от организма, за да се случи 
това. Освен при проникване в гръбначния стълб или 
черепа (от замърсен дълбокомозъчен стимулатор или 
например шънт, поставен от неврохирург), бактерии 
като Е. коли, които обикновено пребивават в червата, 
просто нямат достъп до тази област. Самият аз съм 
поставил стотици шънтове и стимулатори в мозъците 
на пациенти и ако бях в състояние да участвам в об
съждането, бих се съгласил със смаяните си колеги, че 
казано накратко, имам заболяване, което е буквално 
невъзможно да имам.

Все още не можейки напълно да приемат доказател
ствата, представени от лабораторните изследвания, 
двамата лекари се обадили на експерти по инфекциоз
ни болести във водещи академични медицински цен
трове. Всички се съгласили, че тези резултати сочат 
само една възможна диагноза.

Но хващането на тежък Е. коли бактериален менин
гит от въздуха не било единственият ми медицински 
подвиг в онзи първи ден в болницата. В последните 
мигове преди да ме откарат от спеш ното отделение, 
след два часа животинско скимтене и виене, съм се 
укротил. После, като гръм от ясно небе, изведнъж съм 
изкрещ ял три думи. Били кристално ясни и чути от 
всички присъстващи лекари и сестри, както и отХоли, 
която стояла на няколко крачки, точно до завесата.

-  Господи, помогни ми!

з *
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Всички се втурнали към количката. Когато стигна
ли  до мен, изобщ о не съм реагирал.

Нямам никакъв спомен за времето, прекарано в 
спешното отделение, включително и за тези три думи, 
които съм извикал. Но са били последното, което съм 
изрекъл, преди напълно да замлъкна за седем дни.
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ИБЪН IV

Когато ме вкарали в първи главен блок, състоянието 
ми продължило да се влошава. Нивото на глюкоза 

в цереброспиналната течност на нормален здрав човек 
е около 80 милиграма на децилитър. При болен от бак
териален менингит в критично състояние е непосред
ствена опасност за ж ивота то може да падне до 20 
милиграма.

Моето ниво на глюкоза в цереброспиналата течност 
е било 1. По скалата на Глазгоу съм бил в кома осма 
степен от петнадесет, което сочи тежко мозъчно забо
ляване, и през следващите няколко дни съм ставал все 
по-зле. Резултатът ми по скалата за оценка на психи
ческото и общото здравословно състояние в спешното 
отделение бил 18 от възможни 71, което е означавало 
вероятност да умра по време на тази хоспитализация 
около 30 процента. В крайна сметка, предвид диагно
зата ми -  остър грам-отрицателен бактериален менин
гит, и бързо влошаване на мозъчните функции шансът 
ми да преживея заболяването при приемането ми в 
болницата е бил около 10 процента. Ако антибиотици
те не подействат, рискът от смърт е щ ял да нараства 
през следващите няколко дни, докато достигне фатал
ните 100 процента.
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Лекарите натъпкали тялото ми с три силни интра- 
венозни антибиотика, преди да ме изпратят в новия 
ми дом: голямата самостоятелна стая, номер 10, в ин 
тензивното отделение, един етаж над спешното.

Влизал съм в интензивни отделения много пъти като 
хирург. Там настаняват пациентите в най-критично 
състояние, хора на крачка от смъртта, за да могат ед
новременно няколко медицински специалисти да се 
грижат за тях. Такъв екип, работещ  в пълна координа
ция, за да запази живота на пациента, когато ш ансо
вете му са нищожни, е страхотна гледка. Изпитвал съм 
и огромна гордост, и жестоко разочарование в тези стаи 
в зависимост от това дали пациентът, когото се опит
ваме да спасим, е оцелявал, или сме го изпускали.

Доктор Бренан и другите лекари се опитвали да ус
покояват Х оли , доколкото било възмож но, предвид 
обстоятелствата. А  те не вдъхвали никакъв оптимизъм. 
Истината била, че има значителен риск да умра, мно
го скоро. Дори и да остана жив, вероятно бактериите 
били увредили достатъчно голяма част от мозъчната 
кора, за да пострадат висшите ми мозъчни функции. 
Колкото по-дълго остана в кома, толкова по-голяма 
била опасността да прекарам остатъка от живота си в 
хронично вегетиращо състояние.

За щастие, не само медиците от „Линчбърг Джене- 
р ъ л “ , а и други хора се притекли на помощ. М айкъл 
Съливан, наш съсед и пастор в Епископалната църква, 
пристигнал в спешното отделение около час след Холи. 
Точно когато Х оли  побягнала навън, за да последва 
линейката, мобилният й телефон звъннал. Била д ъ л
гогодиш ната й приятелка Силвия Уайт. По някакъв 
странен начин, Силвия винаги улучваше момент да се 
обади точно когато се случват важни неща. Холи беше 
убедена, че тя е ясновидка. (Аз предпочитах по-прав- 
доподобното и разумно обяснение, че това са просто
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случайни съвпадения.) Споделила със Силвия какво 
става и двете се обадили на най-близките ми: по-мал
ката ми сестра Бетси, която живееше наблизо, другата 
ми сестра Филис, на четиридесети осем, най-малката 
от нас, в момента пребиваващ а в Бостън, и Джийн, 
най-голямата.

Онзи понеделник сутринта Джийн ш офирала на юг 
през Вирджиния от дома си в Делауеър. По случайност 
пътувала, за да помогне на майка ми, която живееше 
в Уинстън-Салем. М обилният й телефон звъннал. Бил 
съпругът й, Дейвид.

-  Мина ли  вече през Ричмънд? -  попитал той.
-  Не -  отговорила Джийн. -  Съвсем близо съм, на 

север, движа се по И-95.
-  Завий по маршрут 60 Запад, после по 24 за Линч- 

бърг. Холи  се обади преди малко. Ибън е в спешното 
отделение. П олучил е припадък тази сутрин и е в без
съзнание.

-  Господи! Имат ли  представа от какво?
-  Не са сигурни, но предполагат, че е менингит.
Джийн взела завоя тъкмо навреме и поела по кри

воличещия двулентов път, част от маршрут 60 Запад, 
през ниско надвиснали  облаци, към  м арш рут 24 и 
Линчбърг.

Ф илис била тази, която в три часа в онзи първи ден 
следобед се обадила на И бън IV  в апартамента му в 
Делауеърския университет. Б ил на терасата, зает с 
някакво домаш но, свързано с научни изследвания 
(моят баща беше неврохирург и Ибън същ о проявява
ше интерес към подобна кариера), когато телеф онът 
му звъннал. Ф илис му описала положението накратко 
и му казала да не се безпокои, лекарите държали всич
ко под контрол.

-  Имат ли  представа какво може да е? -  попитал 
Ибън.
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-  Споменават за грам-отрицателни бактерии и ме
нингит.

-  Имам два изпита през следващите няколко дни, 
ще трябва да оставя съобщ ения на преподавателите 
с и -к а за л  Ибън.

П о-късно сподели с мен, че отначало отказал да 
повярва, че съм в смъртната опасност, за която узнал 
от Филис, защото, както отбелязала самата тя, двете с 
Холи  винаги правели „от мухата слон“, а и никога не 
бях боледувал. Но след час му позвънил М айкъл Съли- 
ван и той проумял, че трябва да тръгне веднага.

Докато карал към Вирджиния, завалял леденостуден 
дъжд. Ф илис хванала полет от Бостън в ш ест часа и 
докато И бън се движел към моста на И-495 над река 
Потомак във Вирджиния, преминала през надвисна
лите облаци там. Пристигнала в Ричмънд, наела кола 
и същ о поела по маршрут 60.

Когато стигнал на няколко километра от Линчбърг, 
Ибън се обадил на Холи.

-  Как е Бонд? -  попитал той.
-  С п и -отв ър н ала  Холи.
-  Тогава отивам направо в болницата -  казал Ибън.
-  Сигурен ли си, че не искаш първо да се отбиеш у 

дома?
-  Не -  отговорил. -  Искам само да видя татко.
С прял пред входа на и н тен зи вното  отделение в

23:15. А леята  пред болницата би ла  започнала да се 
заледява и когато влязъл в силно осветеното фоайе, на 
регистратурата била само дежурната сестра. Довела 
го до леглото ми в отделението.

По това време всички други близки на пациенти си 
били тръгнали. Единствените звуци в голямата, слабо 
осветена стая били тихото пиукане и съскане на апа
ратите, които поддържали живота в тялото ми.
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Ибън застинал на прага, когато ме видял. През два
десетте години, откакто се бе родил, не ме бе виждал 
болен от нещо по-сериозно от настинка. Сега, въпреки 
всички машини, които правели всичко възможно да 
изглежда иначе, това, което видял, буквално било жив 
труп. Физическото ми тяло било пред него, но бащата, 
когото познаваше, го нямало.

Или, може би по-точно, бил някъде другаде.
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ПОДЗЕМНИЯТ СВЯТ

Мрак, но не съвсем непрогледен, като потъване в 
кална вода, през която все още се вижда. И ли по- 

подходящо сравнение е замърсен желатин. Прозрачен, 
но някак мътен, потискащо, задушаващо сив.

Съзнание, но съзнание без памет и самоличност -  
като сън, в който знаете какво се случва около вас, но 
нямате реална представа кой или какво сте.

И звук: дълбок, ритмичен тътен, далечен и все пак 
достатъчно силен, за да усещате как всеки удар преми
нава през вас. Като ритъм на сърце? Малко по-меха- 
ничен и мрачен, по-скоро като удари на метал по метал, 
сякаш ковач-великан стоварва чук върху наковалня 
някъде в далечината, с такава сила, че вибрациите 
преминават през пръстта, калта или  каквото и да е 
онова, от което сте част.

Нямах тяло -  поне не това, което познавах. Просто... 
бях на онова място, сред онзи отекващ, пулсиращ мрак. 
Бих го нарекъл „злокобен “ , но тогава не знаех тази 
дума. Всъщ ност не знаех никакви думи. Думите, и з
ползвани в този  свят, се появиха по-късно, когато се 
върнах и започнах да записвам спомените си. Език, 
емоции, логика: всичко беше изчезнало, сякаш се бях 
върнал назад до някакво състояние от самото зараж-
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дане на живота, може би чак до примитивните бакте
рии, които по необясним за мен начин бяха обсебили 
и изклю чили мозъка ми.

Колко дълго  съм пребивавал в този  свят? Нямам 
представа. Когато човек попадне на място, къдетоняма 
усещане за време, такова, каквото го познаваме в обик
новения свят, точното описание на изживяването и з
глежда почти невъзможно. Докато се случваше, докато 
бях там, ми се струваше, че аз (каквото и да беше това 
Аз) винаги съм бил там и щ е продължавам да бъда.

Поне отначало нямах нищо против. Всъщ ност защо 
ли  имах чувството, че това състояние е единственото, 
което някога съм познавал? Тъй като нямах спомен за 
нищо по-добро, не се безпокоях особено къде се нами
рам. Помня как стигнах до извода, че може би ще оце
лея, а може би не, но безразличието ми какво ще стане 
с мен само ми вдъхваше по-силно чувство за неуязви
мост. Нямах представа какви правила ръководят този 
свят, в който бях попаднал, но не бързах да ги науча. В 
края на краищата защо да си правя труда?

Не мога да кажа кога точно се случи, но в един мо
мент започнах да си давам сметка за нещата около себе 
си. Донякъде наподобяваха корени, донякъде кръво
носни съдове в огромна, кална утроба. И злъчвайки 
мрачно, слабо червеникаво сияние, те достигаха от 
някакво място високо над мен до друго, същ о толкова 
далеч под мен. В ретроспекция, докато ги гледах, се 
чувствах като червей, заровен дълбоко в земята, и все 
пак по някакъв начин -  способен да вижда заплетени
те коренища на дърветата наоколо.

Затова по-късно, когато мислено се връщах към това 
място, започнах да го наричам „Зримия свят на чер
вея“. Дълго време подозирах, че може да е било някакъв 
спомен как се е чувствал мозъкът ми в периода, докато 
бактериите са го обсебвали.
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Но колкото повече мислех за това обяснение (което 
отново беше много, много по-късно), толкова по-малко 
смислено ми се струваше. Защото -  колкото и да е труд
но да си представите мястото, ако не сте го посетили 
-  съзнанието ми не беше зам ъглено или изопачено. 
Беше просто... ограничено. Не бях човешко същество, 
докато се намирах на това място. Не бях дори животно. 
Бях нещо по-ранно и по-низше. Бях малка точица съз
нание в море от червеникаво-кафяво безвремие.

Колкото по-дълго стоях там, толкова по-неуютно се 
чувствах. Отначало бях потопен толкова дълбоко, че 
нямаш е разлика  меж ду м оето А з и полустраш ната, 
полупозната стихия, която ме заобикаляше. Но посте
пенно това чувство за дълбоко, безконечно и безгра
нично потапяне отстъпи на нещ о друго: чувство, че 
всъщ ност не съм част от този  подземен свят, а съм 
заклещ ен в него.

Зловещ и животински лица изплуваха от тинята, 
издаваха стонове или пронизителни викове, а после 
отново изчезваха. От време на време чувах приглушен 
рев. Понякога преминаваше в мрачни, ритмични на
певи, напеви, които бяха и страховити, и странно поз
нати -  сякаш ги знаех и самият аз ги бях издавал.

Нямах спомен за предишно съществуване и време
то ми в този свят беше неизмеримо. Месеци? ГЪдини? 
Вечност? Н езависим о от отговора накрая настъпи  
момент, когато тръпките на ужас значително натежа
ха над чувството, че всичко ми е познато. Колкото по
вече започвах да се чувствам като индивидуалност, 
нещо отделно от студа и мрака около мен, толкова по- 
грозни и страшни ставаха лицата, изплуващи от мра
ка. Ритмичният тътен в далечината звучеше все по- 
ясно и силно, като почукване на армия подземни ра
ботници, подобни на троли, заети с някаква безкрайна, 
уж асно м онотонна дейност. Движ ението около мен
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ставаше все по-малко видимо и все по-осезаемо, сякаш 
наоколо се тълпяха същества като влечуги или червеи, 
които понякога се отъркваха в мен с хлъзгавата си или 
люспеста кожа.

По-късно започнах да долавям и мирис: на нещ о 
средно между изпражнения, кръв и повърнато. Биоло
гична миризма, по-точно, на биологична смърт, а не 
на биологичен живот. Докато усещ анията ми ставаха 
все по-ясни, бях все по-близо до паника. Който или 
каквото и да бях, мястото ми не беше тук. Трябваше да 
се измъкна.

Но къде щ ях да отида?
Още докато задавах този въпрос, нещо ново изплу

ва от мрака над мен: нещ о, което не беш е студено, 
мъртво или мрачно, а точно обратното. Дори и до края 
на живота си да се опитвам, никога не ще успея да опи
ш а правдиво силата, която се приближаваше към мен... 
да намеря достатъчно силни думи за красотата й.

Все пак ще се постарая.
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ВРЪЗКАТА С ЖИВОТА

Ф илис спряла на паркинга пред болницата малко 
по-малко от два часа след Ибън IV, около един сут

ринта. Когато стигнала до стаята ми в интензивното 
отделение, го заварила да седи до леглото ми, притис
нал болнична възглавница пред себе си, за да не заспи.

-  Мама е у  дома с Бонд -  казал той с тон, който и з
давал, че е уморен, напрегнат и същевременно доволен 
да я види.

Ф илис го посъветвала да си тръгне, защото ако ос
тане в болницата цяла нощ, след като е ш оф ирал от 
Делауеър, утре ням ало да може да бъде полезен  на 
никого, включително и на баща си. Позвънила на Холи 
и Джийн у  дома и им казала, че Ибън IV ще дойде при 
тях, а тя ще остане в стаята ми през нощта.

-  Върви у  дома при майка си, леля  си и брат си -  
казала  на И бън  IV, след  като затворила. -  Там имат 
нужда от теб. И аз, и баща ти щ е бъдем тук, когато дой
деш утре.

Ибън погледнал тялото ми: прозрачната тръбичка 
за дишане, която преминавала през дясната ми ноздра 
до трахеята; тънките ми, вече напукани устни; затво
рените ми очи и отпуснати лицеви мускули.

Филис прочела мислите му.
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-  Върви, Ибън. Опитай се да се успокоиш. Баща ти 
все още е с нас. И няма да му позволя да си отиде.

Застанала до леглото ми, хванала ръката ми и започ - 
нала да я разтрива. В компанията само на апаратите 
и дежурната сестра, която влизала да провери състоя
нието ми на всеки час, Ф илис останала там през цяла
та нощ  и държала ръката ми, знаейки, че тази връзка 
е изклю чително важна, за да остана жив.

Изтъркано е да се говори колко много хората от Юга 
държат на семейството, но както много други клиш ета 
и това е вярно. Когато следвах в Харвард през 1988-ма, 
едно от първите неща, които забелязаху северняците, 
беше колко са сдърж ани при изтъкването на факт, 
който за повечето южняци е неоспорима истина: се
мейството ти е неразделна част от теб.

В моя собствен живот връзката ми със семейството, 
с родителите ми и сестрите ми, а по-късно с Холи, Ибън 
IV и Бонд, винаги е била източник на сигурност и ста
билност, още повече през последните години. Към се
мейството си се обръщах, когато имах нужда от безус
ловна подкрепа в свят, където независимо дали на север 
или на юг този лукс често липсва.

Понякога посещ авах Епископалната ни църква с 
Холи и децата. Но факт беше, че от години не бях вли
зал там, освен по Коледа и по Великден. Насърчавах 
децата ни да се м олят вечер, но не бях духовен водач в 
дома ни. Не можех да се избавя от чувствата си на съм 
нение, че всичко това е истина. Колкото и да бях въз
питаван във вяра в Бога, в рая и задгробния живот, 
десетилетията всеотдайна научна работа в света на 
академичната неврохирургия бяха породили въпроси 
как е възможно да съществуват такива неща. Съвре
менната неврохирургия твърди, че съзнанието -  разу
мът, душата, духът или  както изберете да наричате 
невидимата, неосезаема част от нас, която ни прави
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такива, каквито сме -  произтича от мозъка и бях поч
ти напълно убеден, че е така.

Както повечето медици, които се срещ ат пряко с 
умиращ и пациенти и семействата им, бях чувал за 
доста необясними събития през годините и дори бях 
виждал такива. Поставях тези случки в категорията 
„неизяснено“ и преставах да мисля за тях, сигурен, че 
в основата на всяка от тях лежи една или друга обек
тивна причина.

Не че бях противник на вярванията в свръхестест
веното. Като лекар, който често се сблъсква с неверо
ятно физическо и емоционално страдание, последното, 
което бих искал да сторя, беше да лиш а някого от уте
хата и надеждата, които дава вярата. Всъщ ност бих се 
радвал аз самият да ги имам.

Но колкото по-възрастен ставах, толкова по-малко 
вероятно ми се струваше това. Като океан, който руши 
брега, с течение на годините възгледите ми на учен 
подронваха способността ми да вярвам в нещо по-го- 
лямо. Струваше ми се, че науката осигурява солиден 
поток от доказателства, които свеждат значимостта 
ни във Вселената почти до нула. Може би вярата бе 
нещ о хубаво. Но науката не се занимава, с неща, които 
може би са хубави, а с това, което действително е.

А з съм от кинетично усвояващите, което означава, 
че уча чрез действие. Ако не мога лично да усетя или 
докосна нещо, ми е трудно да проявя интерес към него. 
Ж еланието да протегна ръка и да докосна това, което 
се опитвам да разбера, и желанието да бъда като баща 
си ме накараха да се насоча към неврохирургията. 
Колкото и абстрактен и мистериозен да е човешкият 
мозък, той е и невероятно конкретен. Като студент по 
медицина в „Дюк“, обожавах да поглеждам през микрос
коп и наистина да виждам деликатно издълж ените 
невронни клетки, пораждащи синаптичните връзки,
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които обуславят съзнанието. Обичах съчетанието на 
абстрактното познание с ф изическата реалност на 
мозъка, което предлага неврохирургията. За да дос
тигне до мозъка, хирургът трябва да отстрани пласто
вете кожа и тъкан, покриващи черепа, и да използва 
високопневматичен уред, наречен бормашина „Мидас 
Рекс“. Това е много съвременна част от медицинската 
апаратура, която струва хиляди долари, а всъщност, 
щ о се отнася до предназначението му, представлява 
просто... бормашина.

По същ ата логика хирургическият ремонт на м озъ 
ка, колкото и слож но начинание да е, всъщ ност не 
представлява нещо по-различно от поправяне на как- 
вато и да е друга високотехнологична, електрически 
заредена машина. Напълно осъзнавах какво е мозъкът: 
машина, която създава феномена съзнание. Разбира 
се, учените не бяха открили точно как невроните на 
мозъка вършат тази работа, но беше само въпрос на 
време да узнаят. Това намираше потвърждение всеки 
ден в операционната. Пристига пациентка с главоболие 
и зам ъглено съзнание. Получавате изображ ение от 
ЯМ Р (ядреномагнитен резонанс) на мозъка й и откри
вате тумор. Поставяте пациентката под общ а анесте
зия, отстранявате тумора и няколко часа по-късно тя 
се събужда. Вече няма главоболие. Вече няма проблеми 
със съзнанието. На пръв поглед, много просто.

Възхищавах се на тази простота -  абсолютната чест
ност и чистота на науката. Уважавах това, че не оставя 
място за фантазии или  повърхностно мислене. Ако 
един факт може да бъде установен обективно и убеди
телно, той се приема. Ако не, тогава се отхвърля.

В този подход нямаше никакво място за душата и 
духа, за продължаващото съществуване на индивида 
след  като мозъкът, който го поддържа, престане да 
функционира. Още по-малко място имаше за думите,



48 ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА РАЯ

които бях чувал многократно в църквата: „вечен ж и
вот“ .

Затова толкова много разчитах на семейството си 
-  на Холи, момчетата и трите си сестри и, разбира се, 
на майка си и баща си. В много реален смисъл, никога 
нямаш е да мога да упражнявам професията си, ден 
след ден, да изпълнявам задълженията си и да виждам 
нещата, които виждах, без неизменната подкрепа, обич 
и разбиране, които получавах от тях.

Затова Ф илис (след разговор със сестра ни Бетси по 
телефона) в онази нощ  реш ила да ми даде обещание от 
името на цялото семейство. Докато седяла там, с не
подвижната ми, почти безжизнена ръка в своята, обе
щала, че каквото и да се случи от сега нататък, някой 
винаги ще бъде до мен и щ е държи ръката ми.

-  Няма да те оставим да си отидеш, Ибън -  казала 
тя. -  Имаш нужда от връзка с живота, с този свят, къ- 
дето се нуждаем от теб. И ние щ е я поддържаме.

Нямала и най-малка представа колко важна ще се 
окаже тази връзка през следващите дни.
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ЗАВЛАДЯВАЩАТА МЕЛОДИЯ И ПОРТАЛЪТ

Нещо се бе появило в тъмнината.
Бавно се въртеш е и излъчваш е нежни влакна от 

бяло-златиста светлина, които започнаха да разкъсват 
и разсейват мрака около мен.

Тогава чух нов звук: жив звук, като най-внуш ител
ното, най-сложното, най-прекрасното музикално про
изведение, създадено някога. Звукът се засилваш е, 
докато се спускаше чиста бяла светлина, заглушаваше 
монотонното механично барабанене, което бе един
ствената ми компания, както ми се струваше, от цяла 
вечност.

Светлината все повече се приближаваше и се вър
теше ли, въртеше, събирайки онези влакна от чиста 
бяла светлина, които сега забелязах, че на места имат 
златист оттенък.

След това в самия център на светлината се появи 
нещо. Насочих цялото си внимание и се опитах да раз
бера какво е.

Отвор. Вече не се взирах в бавно въртящ ата се свет
лина, а през нея.

В мига, когато осъзнах това, започнах да се издигам. 
Бързо. Прозвуча свистене, светкавично преминах през 
отвора и се озовах в съвърш ено нов свят. Най-стран- 
ния, най-красивия свят, който съм виждал.

4'
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Сияен, искрящ, вълнуващ , изумителен... Мога да 
изреждам прилагателни до безкрай, за да опиша как 
изглеждаше и как се чувствах в този свят, но всички те 
бледнеят. Сякаш се родих. Не беше прераждане или 
ново раждане. Просто... раждане.

Под мен имаше ливади. Зелени, буйни и земни. Беше 
земята... и същевременно не. Беше както когато роди
телите ви отново ви заведат някъде, където сте прека
рали няколко години като съвсем малко дете. Не поз
навате мястото. Или поне мислите, че не го познавате. 
Но когато се огледате, нещо ви привлича и осъзнавате, 
че част от вас -  скрита дълбоко -  все пак си спомня и 
прелива от радост, че отново е там.

Летях, преминавах над дървета и поляни, потоци и 
водопади и тук-там хора. Имаше и деца, смееха се и 
играеха. Хората пееха и се въртяха в кръг, понякога 
виждах куче да тича около тях, същ о толкова радостно. 
Бяха облечени със скромни, но красиви дрехи и ми се 
струваше, че в цветовете на тези дрехи долавям същ а
та жива топлина, както в дърветата и цветята, цъф тя
щи и изпъстрящ и пейзажа около тях.

Красив, невероятен свят, като в сън...
Но не беше сън . Въпреки че не знаех къде съм и дори 

какво съм, бях абсолютно убеден в едно: мястото, къ
дето внезапно бях попаднал, беше съвсем реално.

Думата реално изразява нещо абстрактно и е твър
де слаба, за да предаде това, което се опитвам да опиша. 
Представете си, че сте дете и в летен  ден отивате на 
кино. Може би филмът е хубав и се забавлявате, дока- 
то го гледате. Но прожекцията свършва и излизате от 
киносалона навън, сред приятната, вълнуващ а и при
м ам лива топ ли н а  на летн и я  следобед. И докато се 
радвате на свежия въздух и слънчевата светлина, за 
почвате да се питате защо, за бога, сте пропилели този 
прекрасен ден в тъмна кинозала.

=<Звуков Поток Светлина>==<Звуков Поток Светлина>=
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Представете си това чувство умножено хиляди пъти, 
и все още ще бъдете твърде далеч от изживяването ми 
там, където бях.

Не зная точно колко дълго  съм летял  (времето на 
това място беше различно от простото линейно време, 
което познаваме на Земята, и е безнадеждно трудно 
за описване, както и всеки друг аспект от преживява
нето м и ). Но в един момент осъзнах, че не съм сам там, 
горе.

Някой стоеше до мен: красиво момиче с високи ску
ли  и теменужносини очи. Беше облечена със същ ите 
семпли дрехи като тези на хората долу. Златистокафя- 
ви букли обграждаха прекрасното й лице. Носехме се 
заедно върху някаква повърхност със сложни шарки, 
грееща в неописуеми ярки цветове -  крило на пеперуда. 
Всъщ ност около нас имаше милиони пеперуди, огром
ни пърхащ и вълни от тях, които се спускаха към зеле
нината и оново се издигаха около нас. Не се откроява
ше една-единствена, определена пеперуда, а всичките 
заедно бяха река от живот и цветове, която се носеше 
из въздуха. Преминавахме с плавни лупинги покрай 
разцъфнали цветя и пъпки на дървета, които се раз
тваряха, когато се доближавахме до тях.

Дрехите на момичето бяха семпли, но цветовете им 
-  гълъбовосиньо, индиго и пастелно прасковенооран- 
жево -  носеха същ ия завладяващ , невероятно ярък 
живот като всичко друго наоколо. Гледаше ме с поглед, 
който ако го срещнете за няколко секунди, би ви нака
рал да повярвате, че всеки миг от живота ви до този 
момент си е струвало да бъде изживян, независимо 
какво ви се е случило. Не беше влю бено. Не беш е и 
приятелски. Сякаш бе нещо повече всичко това... над 
различните видове любов, които познаваме на Земята. 
Беше нещо по-възвишено, съдържащо в себе си всич
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ки тези видове лю бов и същ евременно по-искрено и 
чисто от всеки от тях.

Говореше ми, без да изрича думи. Посланието пре
мина през мен като вятър и изведнъж проумях, че е 
истина. Знаех това, както знаех, че светът около нас е 
реален -  не някаква фантазия, мимолетна и измамна.

Беше послание от три части и ако трябва да ги пре
веда на земен език, биха звучали така:

Ти си обичан и ценен, дълбоко и завинаги.
Няма от какво да се боиш.
Каквото и да сториш, няма да бъде грешка.

Това послание ме изпълни с огромно, безумно чувс
тво на облекчение. Сякаш ми бяха връчени правилата 
на игра, която съм играл през целия си живот, без да я 
разбирам напълно.

-  Щ е ти покажем много нещ а тук -  каза момичето, 
отново без всъщ ност да изрича тези думи, а предавай
ки ми най-дълбокия им см исъл. -  Но накрая щ е се 
върнеш обратно.

Относно това имах един-единствен въпрос.
Къде да се върна?
Спомнете си кой ви разказва това сега. Не съм сан

тиментален мекушавец. Зная как изглежда смъртта. 
Зная какво е жив човек, с когото си разговарял и си се 
ш егувал в по-добри дни, да се превърне в безжизнен 
предмет на операционна маса, след като с часове си се 
опитвал да накараш машината на тялото му отново да 
заработи. Зная как изглежда страданието и познавам 
безутеш ната скръб на лицата на лю бещ ите близки, 
загубили някого, когото никога не са предполагали, че 
щ е загубят. Разбирам от биология и макар и да не съм 
физик, не съм и невежа в тази област. Мога да правя
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разлика между фантазия и реалност и зная, че прежи
вяването, на което се опитвам да ви дам бегло, крайно 
незадоволително описание, беше най-реалното в ж и
вота ми.

Всъщност единственото, което може да му съперни
чи по реалност, е случилото се с мен по-нататък.
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ИЗРАЕЛ

Следващ ата сутрин преди осем Холи отново дош ла 
в стаята ми. Сменила Ф илис и заела мястото й на 

стола до главата ми, стискайки все още неподвижната 
ми ръка в своята. Около 11 часа пристигнал М айкъл 
Съливан и всички застанали в кръг около мен. Бетси 
държала ръката м и , за да бъда и аз част от кръга. М ай
къл започнал молитва. Тъкмо я завърш вали, когато 
един от лекарите специалисти по инфекциозни забо
лявалия дош ъл с нови резултати от долния етаж. В ъп
реки че увеличили дозата на антибиотика през нощта, 
броят на левкоцитите ми продълж авал да расте*. Бак
териите продълж авали безпрепятствено да разяждат 
мозъка ми.

Бързо прехвърлящи всички възможности, лекарите 
отново преповторили с Холи подробностите за зани
манията ми през последните няколко дни. Следващ и
те им въпроси се отнасяли  за последните седмици. 
Дали нямало някоя подробност, нещо, което би могло 
да има връзка със състоянието ми?

-  Всъщ ност -  казала Холи -  преди няколко месеца 
беше в командировка в Израел.

'Фактор, показващ активен възпалителен процес. -  Б. р.
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Доктор Бренан вдигнал поглед от бележника си.
Клетките на Ешерихия коли могат да обменят ДНК 

не само с други Е. коли, а и  е други грам-отрицателни 
бактериални организми. Това може да има огромни 
последици в наш ето време на глобални  пътувания, 
бомбардиране с антибиотици и бързо мутиращи нови 
бактериални щамове. Ако Е. коли попаднат в биоло
гична среда с други примитивни организми, които са 
по-приспособими от тях, Е. коли имат потенциала да 
приемат и усвояват ДНК от тези по-приспособими бак
терии.

През 1996 г. лекарите открили нов бактериален щам, 
съдържащ  ДНК с генетичния код на Клебсиела пнев
мония карбапенемаза, К П К - ензим, пренасящ резис- 
тентност към антибиотици в приемащ ата бактерия. 
Бил открит в стомаха на  пациент, който починал в 
болница в Северна Каролина. Щ амът веднага привля
къл вниманието на лекари от цял свят, когато било 
установено, че КП К потенциално може да направи 
бактерията, която го абсорбира, резистентна не само 
към прилагания в момента антибиотик, а към всички.

Ако токсичен бактериален щам, резистентен към 
антибиотици (чийто нетоксичен братовчед живее нор
мално в телата ни), се разпространи сред хората, би 
застраш ил целия човешки род. Никой от новите анти
биотици, разработени от фармацевтичната индустрия 
през последните десет години, не би ни спасил.

Доктор Бренан знаел за случай на пациент, постъпил 
в болница само преди няколко месеца, е тежка бакте
риална инфекция, който получил всевъзможни мощни 
антибиотици в опити за овладяване на инфекцията от 
Клебсиела пневмоние. Но състоянието му продължило 
да се влошава. Изследванията показвали, че Клебсиела 
пневмоние продължава да е активна и че антибиоти
ците не са подействали. По-нататъшните проби раз
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крили, че бактериите, обитаващ и дебелите черва на 
пациента, са придобили КПК гена чрез пряк плазмиден 
трансфер от резистентния щам на Клебсиела пневмо- 
ние. С други думи, тялото му било предоставило лабо
ратория за създаване на нов вид бактерии, които ако 
се разпространят сред хората, биха съперничили на 
Черната смърт, чума, покосила половината население 
на Европа през четиринадесети век.

Болницата, където се случило това, била Медицин
ски център „Сураски“ в Тел Авив, Израел, и то само 
няколко месеца по-рано. Всъщ ност станало около вре
мето, когато аз бях там заради работата си по коорди
нирането на глобални проучвания в областта на фоку
сираната ултразвукова неврохирургия. Пристигнах в 
Йерусалим в 3:15 сутринта и след като намерих хотела 
си, импулсивно реших да поскитам из стария град. На 
разсъмване се разходих сам по Виа Долороза и посетих 
предполагаемото място на Тайната вечеря. Пътуване
то беше странно вълнуващ о и когато се върнах в Щ а
тите, често разказвах на Х оли  за него. Но тогава не 
знаех нищо за пациента в Медицински център „Сурас
ки“ , нито за бактериите, които са попаднали в него, 
съдържащи КПК гена. Бактерии, които се оказало, че 
представляват щам на Е. коли.

Дали по някакъв начин съм прихванал бактерии, 
резистентни към антибиотици, носещи КПК, докато 
съм бил в Израел? Малко вероятно. Но било възможно 
обяснение за очевидната резистентност на инфекци
ята ми и лекарите ми се заели да установят дали наис
тина бактериите, които атакуват мозъка ми, са от този 
вид. Поради ред причини случаят ми щ ял да влезе в 
историята на медицината.
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ЯДРОТО

В това време аз бях сред облаците.
Големи, пухкави, розово-бели облаци, които се от

крояваха ярко на тъмносиньо небе.
По-високо от облаците -  неизмеримо по-високо -  

рояци от прозрачни кълба, бляскави създания, кръс
тосваха небето, оставяйки след себе си дири като от 
параход.

Птици? Ангели? Тези думи ми хрумнаха, докато за
писвах спомените си. Но никоя от тях не е точна за 
онези същества, които просто бяха твърде различни 
от всичко, което познавам на тази планета. Бяха по- 
напреднали. По-висши.

Звук, силен и отекващ като химн на възхвала, дос
тигна до мен отвисоко и се запитах дали крилатите 
създания го издават. Когато отново се замислих за това 
по-късно, осъзнах, че радостта на тези същества, до
като се рееха в небето, беше толкова огромна, че сигур
но звукът идваше от тях, защото просто нямаше как да 
я сдържат и я изразяваха по този начин. Звукът беше 
осезаем, почти материален, като дъжд, който усещате 
върху кожата си, без да ви мокри.

Виждането и чуването в света, където се намирах, 
не бяха отделни неща. Чувах визуалната красота на
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сребристите тела на онези сияйни създания над мен и 
виждах необятното, радостно съвършенство на песен
та им. Сякаш беше невъзможно да гледаш или слушаш 
нещо. без да станеш част от него -  без по някакъв за
гадъчен начин да се слееш  с него. Отново от сегаш на
та си гледна точка бих казал, че не можеше да се гледа 
нещо конкретно в онзи свят, защото това би означава
ло  разделение, което там не съществуваше. Всичко се 
открояваш е и същ евременно бе част от останалото, 
като богатите преливащи се шарки на персийски ки
лим... или крило на пеперуда.

Полъхваш е топъл вятър, като в най-съвърш ените 
летни  дни, раздвижваш е листата на дърветата и се 
разливаш е като райска вода. Божествен полъх. Про
меняше всичко, издигаше света около мен до още по- 
висока октава, по-висша вибрация.

Въпреки че все още владеех малко езикови средства, 
поне от тези, които познаваме на Земята, започнах без 
думи да отправям въпроси към този вятър -  и към вис- 
шето създание, чиято намеса виждах във всичко около 
мен и зад него.

Къде е това място?
Кой съм  аз?
Защо съм тук?
Всеки път, когато безмълвно поставях един от тези 

въпроси, отговорът идваше внезапно с експлозия от 
светлина, цвят, любов и красота, които нахлуваха в мен 
като бурна вълна. Важното в тези приливи беше, че не 
просто заглушаваха въпросите ми, като ме изпълваха 
със страхопочитание. Даваха им отговор, но по начин, 
който не се нуждае от говорене. М ислите достигаха 
пряко до мен. Но това не беше м исълта такава, каква- 
то я познаваме на Земята. Не беше неясна, нематери
ална или  абстрактна. Тези мисли бяха реални и осеза
еми -  по-горещи от огън и по-мокри от вода -  и когато
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ги долавях, моментално и без усилия можех да разбера 
концепции, за които в земния живот щ яха да ми бъдат 
нужни години.

Продълж их да се придвижвам напред и се озовах 
сред огромно празно пространство, съвсем  тъмно, 
безкрайно и все пак невероятно успокояващо. Въпреки 
че беше непрогледен мрак, той бе изпълнен със свет
лина: светлина, която, изглежда, идваше от искрящо 
кълбо, чието присъствие сега усещ ах близо до себе си. 
Кълбо, което беше живо и почти материално, като пес
ните на ангелоподобните същества.

Странно, полож ението ми беше близко до това на 
бебе в утроба. Бебето плува в утробата, където плацен
тата е негов безмълвен партньор, който го храни и е 
посредник между него и неизменно присъстващата, но 
все още невидима майка. В този случай „майката“ беше 
Бог, Създателят или Източникът на сътворението на 
Вселената и всичко в нея.

Това Създание беше толкова близо, сякаш нямаше 
никакво разстояние между Бог и мен. И в същ ото вре
ме усещ ах безграничното вездесъщ о присъствие на 
Създателя, виждах колко съм незначителен в сравне
ние с него. Понякога щ е използвам Ом като местоиме- 
ние за Бог, защото отначало използвах това име в за
писките си след комата. „О м“ беш е звукът, който си 
спомнях, че съм чувал там, свързан с онзи всезнаещ, 
всемогъщ и безусловно лю бещ  Бог, но всяко определе
ние е твърде слабо.

О съзнах, че чистото безграни чно пространство 
меж ду Ом и мен е причината К ъ лбото  да бъде мой 
спътник. Не можех да го разбера напълно, но някак си 
знаех сигурно, че Кълбото беше нещо като посредник 
между мен и необикновеното присъствие наоколо.

Сякаш се раж дах в един по-голям  свят и самата 
Вселена беше като огромна космическа утроба, а К ъ л 
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бото (което по някакъв начин бе свързано с Момичето 
от пеперуденото крило и всъщ ност беше тя) ме напът
стваше през този процес.

По-късно, когато се завърнах в този свят, намерих 
цитат от християнския поет от седемнадесети век Х е
нри Воугън, който се доближава до сполучливо описа
ние на онова място -  онова огромно, мастиленочерно 
ядро, което беше дом на самата божествена същност.

„Има, казват някои, у  Бог мрак непрогледен и стран
но омаен...“

Беше именно това: непрогледен мрак, изпълнен  с 
омайно сияние.

Въпросите и отговорите продължаваха. Макар че 
продължаваха да идват не в познатата езикова форма, 
„гласът“ на това Създание беш е топ ъл  и колкото и 
странно да звучи, близък. То разбираш е човеш ките 
същ ества и притежаваше качествата, които ние при
тежаваме, но в безкрайно по-висша степен. Познаваше 
ме дълбоко и преливаше от качества, които през целия 
си живот винаги съм свързвал само с човешките съ 
щества: топлота, състрадание, възторги дори... ирония 
и чувство за хумор.

Чрез Кълбото Ом ми каза, че няма една Вселена, а 
много -  всъщ ност повече, отколкото мога да си пред
ставя, -  но в центъра на всяка от тях е любовта. Злото 
присъства и във всички други вселени, но е незначи
телно. Злото е необходимо, защото без него свободната 
воля е невъзможна, а без свободна воля не може да има 
израстване, напредък и шанс да станем това, което Бог 
иска да бъдем. Колкото и ужасно и всевластно да и з
глежда злото понякога в свят като нашия, в глобалната 
картина лю бовта има силно надмощ ие и накрая ще 
възтържествува.

Видях изобилието на живота в безбройните вселени, 
включително и такива, където разумът е далеч по-нап-



Я Д Р О Т О 61

реднал от човешкия. Видях, че има безброй по-висши 
измерения, но единственият начин да ги опознаем е 
да влезем  в тях и да ги изживеем. Те не могат да бъдат 
изследвани  или  разбрани от по-низш е измерение. 
Причините и следствията съществуват и в тези по-вис
ши светове, но далеч от земните ни представи за тях. 
Светът на времето и пространството, в които се движим 
в земното измерение, е тясно и интимно свързан с тези 
по-висши светове. С други думи, те не са напълно от
делени от нас, защото всички светове са част от една 
и същ а всеобхватна божествена Реалност. От тези по- 
висши светове може да се достигне до всяко време или 
място в нашия свят.

Щ е ми бъде нужен целият остатък от живота ми и 
дори няма да стигне, за да споделя онова, което узнах 
там. Познанието, което ми бе дадено, не беше „препо
дадено“ като урок по история или математическа тео
рема. Прозренията идваха пряко, без да има нужда да 
бъдат обяснявани и възприемани. Познанието се съх
раняваше без усилия за запаметяване, веднъж зави
наги. Не избледняваше, както обикновена информа
ция, и до ден днешен все още го нося в себе си -ц ялото , 
много по-ясно от всяка информация, която съм полу
чил през всичките години на обучението си.

Не казвам, че мога да постигна това знание просто 
така. Защ ото сега, когато отново съм в земния свят, 
трябва да го обработя чрез ограниченото си физическо 
тяло и мозък. Но то е тук. Усещам го, запечатано в най- 
дълбоката си същност. За човек като мен, който е пос
ветил целия си живот на трупане на знания и разби
ране по традиционния начин, откриването на това 
по-висше ниво на усвояване беше достатъчно да ми 
даде храна за разм исъл за векове напред...

За съжаление, за семейството ми и лекарите ми на 
Земята положението е изглеждало съвсем различно.
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ВАЖНИТЕ НЕЩА

>ли забелязала големия интерес на лекарите, ко-
ато им споменала за пътуването ми до Израел. Но, 

разбира се, н езн аела  защо е толкова важно. От сегаттт- 
на гледна точка било е истинска благословия, че не е 
знаела. Да приеме м исълта за вероятната ми смърт, е 
било достатъчно тежко бреме и без допълнителния 
страх, че може да съм първата жертва на еквивалент 
на Черната чума в двадесет и първи век.

Междувременно имало още обаждания до приятели 
и роднини.

Вклю чително до биологичното ми семейство.
Като м алък, боготворях бащ а си, който двадесет 

години беше завеждащ отделение в Баптисткия меди
цински център „Уейк Форест" в Уинстън-Салем. Избрах 
академ ичната неврохирургия  като кариера, за да 
следвам неговите стъпки, доколкото мога, макар и да 
знаех, че никога няма да стана точно като него.

Баща ми беше дълбоко духовен човек. Служил е като 
хирург на Военновъздушните сили в джунглите на Нова 
Гвинея и Ф илипините по време на Втората световна 
война. Видял е много страдание и самият той е страдал. 
Разказвал ми е как по цели нощи оперирал ранени при 
сражения в палатки, едва устояващ и на проливните
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мусонни дъждове, влагата и жегата, толкова убийстве
на, че лекарите се събличали по бельо, за да могат да 
издържат.

Татко се оженил за любовта на живота си (дъщерята 
на командира му), Бети, през октомври 1942 г. по вре
ме на обучението си за тихоокеанските военни опера
ции. Накрая бил включен в първата група на Съюзни
ческите войски, окупирали Япония, след като Съеди
нените щати хвърлили атомните бомби над Хирошима 
и Нагасаки. Като единствен американски неврохирург 
в Токио, бил практически незаменим. Бил квалифици
ран да извършва и операции на уши, нос и гърло.

Всички тези квалификации означавали, че за опре
делено време няма да може да помръдне от там. Нови
ят командващ офицер нямало да му позволи да се вър
не в Щатите, преди положението да стане „по-стабил- 
но“. Няколко месеца след като японците официално се 
предали на борда на бойния кораб „Мисури" в Токийс
кия залив, татко най-сетне получил уведомление, че е 
свободен да се прибере у  дома. Но знаел, че прекият 
командващ ще отмени тази заповед, ако я види. Зато
ва изчакал до уикенда, когато командващият почивал 
и бил извън базата, и показал заповедта на заместни
ка. Най-сетне успял да се качи на кораб за дома през 
декември 1945 г., дълго след като повечето му бойни 
другари се били прибрали при семействата си.

След завръщането си в Щ атите в началото на 1946-а 
татко продълж ил обучението си по неврохирургия със 
своя приятел и състудент от Харвардския медицински 
университет Доналд Матсън, който бил служ ил в Ев
ропа. Стажували в „Питър Брент Бригъм“ и Детските 
болници в Бостън (главните университетски болници 
на Харвард) под ръководството на д-р Франк Инграм, 
който бил един от последните възпитаници на д-р 
Харви Къшинг, световно признат за баща на съвремен
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ната неврохирургия. През петдесетте и ш естдесетте 
години целият випуск неврохирурзи „3131C“ (както 
били официално класифицирани във Военновъздуш 
ните сили), усъвърш енствали уменията си по бойните 
полета в Европа и Тихия океан, поставили стандарти
те в неврохирургията за следващия половин век, вклю
чително и за моето поколение.

Родителите ми бяха израснали по време на Депре
сията и работеха неуморно. Татко почти винаги успя
ваше да си дойде у  дома за вечеря в 19:00 часа, обик
новено облечен с костюм, но понякога и с хирургическа 
престилка. П осле често се връщ аш е в болницата и 
вземаше по някое от децата да пишем домашните си в 
кабинета му, докато минаваше на визитация при па
циентите си. За татко животът и работата бяха сино
ними и ни възпитаваш е в същия дух. Обикновено ка
раше сестрите ми и мен да работим на двора в неделя. 
Ако му кажем, че искаме да отидем на кино, отговаря
ше: „Ако отидете на кино, значи някой друг трябва да 
свърши работата вместо вас“. Освен това беше състе
зател по природа. На игрищ ето за скуош играеше вся
ка игра „на живот и смърт“ и дори на осемдесет винаги 
търсеш е нови противници, често с десетки години 
по-млади.

Беше взискателен, но и прекрасен родител. Отнася
ше се към всеки с уважение и носеше отвертка в джоба 
на лекарската си престилка, за да затяга разхлабени 
болтове, ако види такива при обиколките си из болни
цата. Пациентите, колегите му, сестрите и целият пер
сонал на болницата го обичаха. Независимо дали опе
рираше, дали участваше в научни изследвания, дали 
обучаваш е неврохирурзи (голям ата му страст), или 
редактираше брой на „Неврология и неврохирургия" 
(което вършеше от дълги  години), татко виждаше пътя 
си в живота ясно предначертан. Дори след като прес



В А Ж Н И Т Е  Н Е Щ А 65

тана да оперира поради напреднала възраст, на седем
десет и една, продължи да следи най-новите открития 
в областта. След смъртта му през 2004-та дългогодиш 
ният му партньор д-р Дейвид Л. Кели-младш и написа: 
„Доктор Алегзандър ще бъде запомнен завинаги с ен
тусиазма и професионализма си, упоритостта, внима
нието към детайлите, състрадателната душа, честност
та и прецизността си във всичко, с което се занимава
ш е“. Не е изненадващо, че както много други хора и аз 
го боготворях.

Много рано, толкова отдавна, че не помня кога, мама 
и татко ми казаха, че съм осиновен („избран“, както 
се изразиха, защ ото, увериха ме те, щом ме видели, 
веднага разбрали, че аз съм тяхното дете). Не бяха 
мои биологични  родители, но ме обичаха искрено, 
сякаш съм тяхна плът и кръв. От малък знаех, че съм 
бил осиновен през април 1954 г. на четири месеца и че 
биологичната ми майка е била на шестнадесет години, 
предпоследен курс в гимназията, неомъжена, когато ме 
е родила през 1953-та. Приятел ят й, по-голям от нея, но 
без перспективи скоро да може да издържа дете, също 
се съгласил да се откаже от мен, въпреки че никой от 
двамата не искал да го стори. Узнах това толкова рано, 
че то просто беше част от мен и го приемах без лош и 
чувства, както катраненочерните си коси и факта, че 
обичам хамбургери и мразя карфиол. Обичах осинови
телите си, колкото бих ги обичал, ако имахме истинска 
кръвна връзка, и те ми отговаряха със същото.

По-голяматами сестра Джийн същ о е осиновена, но 
пет месеца след моето осиновяване майка ми заченала. 
Родила момиче, сестра ми Бетси, а пет години по-къс
но -  и Филис, най-малката. Бяхме много близки, във 
всяко отнош ение и смисъл. Знаех, че откъдето и да 
произхождам, аз съм техен брат, а те -  мои сестри. От
раснах в семейство, което не само ме обичаш е, а и

5*
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вярваше в мен и подкрепяше мечтите ми. Вклю чител
но и онази, която ме обсеби още като гимназист и не 
се отказах от нея, докато не я осъщ ествих: да стана 
неврохирург като бащ а си.

Не м ислех за осиновяването си, докато следвах в 
колежа и университета -  поне не често. Няколко пъти 
се свързах със Сдружение „Детски дом“ в Северна Ка- 
ролина и попитах дали някога майка ми е проявявала 
интерес да се срещ не с мен. Но Северна К аролина 
имаше едни от най-строгите закони в страната за за
пазване на анонимността на осиновените и биологич
ните им родители, дори ако отчаяно искат да се свър
жат едни с други. След като навърш их двадесет и пет 
години, все по-рядко се сещах за това. А  когато срещнах 
Холи и създадохме свое семейство, въпросът стана още 
по-маловажен.

И ли закътан още по-дълбоко в мен.
През 1999-а, когато беше на дванадесет години и все 

още живеехме в Масачузетс, Ибън IV се включи в про
ект по семейно родословие в училищ е „Чарлз Ривър“ , 
къдетоучеш е в шести клас. Знаеше, че аз съм осиновен 
и че има кръвни роднини някъде на планетата, с кои
то никога няма да се срещне лично или дори да узнае 
имената им. Проектът разпали нещо у  него -  дълбоко 
любопитство, каквото дотогава не беше проявявал.

Попита ме дали може да потърси биологичните ми 
родители. Казах му, че през годините няколко пъти съм 
се опитвал да ги открия, свързвал съм се със Сдруже
ние „Детски дом“ в Северна Каролина и съм питал за 
новини. Ако биологичните ми майка и баща бяха по
ж елали връзка, сдружението щеше да знае. Но никой 
не ми се бе обадил.

Не че това ме безпокоеше.
-  Естествено е, при такива обстоятелства -  казах на 

Ибън. -  Това не означава, че родната ми майка не ме
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обича или че няма да обикне и теб, ако те види. Но тя 
не иска, сигурно защото вярва, че ние с теб имаме свое 
семейство, и не желае да ни пречи.

Но Ибън не се отказа и накрая реших да му угодя и 
писах на социална работничка на име Бети в „Детски 
дом“ , която ми беше помогнала за предишните молби. 
Няколко седмици по-късно, в един снежен петъчен 
следобед през февруари 2000 г., с Ибън IV пътувахме с 
кола от Бостън към Мейн за уикенд на ски, когато се 
сетих да звънна на Бети и да попитам дали има някакъв 
напредък. Обадих й се от мобилния си телеф он и тя 
вдигна.

-  Всъщ ност -  каза Бети -  имам новини. Седнали ли 
сте?

Бях седнал и потвърдих, пропускайки да кажа, че 
шофирам през виелица.

-  Оказа се, доктор Алегзандър, че биологичните ви 
родители все пак са се оженили.

Сърцето ми се разтуптя и изведнъж пътят пред мен 
започна да ми се струва нереален и далечен. Знаех, че 
родителите ми са имали сериозна връзка, но винаги 
си бях мислел, че след като са се отказали от мен, жи
вотът им е поел в различни посоки. В главата ми бързо 
се оформи картина. Представих си дома, който са съз
дали някъде. Дом, който никога не бях виждал. Дом, 
където... нямаше място за мен.

Бети прекъсна мислите ми.
-  Доктор Алегзандър?
-  Да -  бавно отговорих, -  тук съм.
-  Има и още.
За изненада на И бън, отбих встрани от пътя и й 

казах да продължи.
-  Родителите ви са имали още три деца: две дъщери 

и един син. Свързах се с по-голямата сестра и тя ми
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каза, че по-малката е починала преди две години. Ро
дителите ви все още скърбят за загубата.

-  Това означава ли, че...? -  попитах аз след дълга 
пауза, все още вцепенен, изслушвайки всичко, без да 
мога да го проумея.

-  Съжалявам,докторАлегзандър, н о -д а , означава, 
че тя отхвърля молбата ви за контакт.

Ибън се раздвижи на седалката зад мен, явно раз
брал, че току-що се е случило нещо важно, но озадачен 
какво може да е.

-  Какво има, татко? -  попита той, след като затво
рих.

-  Нищо -  отвърнах. -  В агенцията все още не знаят 
много, но работят по въпроса. Може би по-нататък. 
Може би...

Но гласът ми секна. Бурята навън се усилваше. Виж
дах само на стотина метра разстояние ниската побе
ляла  гора около нас. Вклю чих на скорост и взирайки 
се с присвити очи в огледалото за задно виждане, от
ново излязох на пътя.

За миг представата ми за моята собствена личност 
се промени. След този телефонен разговор, разбира се, 
все още бях всичко, което съм бил преди: човек на на
уката, лекар, баща, съпруг. Но за първи път се почувст
вах като сирак. Почувствах се отхвърлен. Не 100 про
цента желан.

Преди това обаждане никога не бях гледал на себе 
си по този начин -  като на някого, който е бил откъснат 
от корените си . Никога не бях живял с мисълта, че съм 
загубил нещо, което никога не ще мога да си възвърна. 
А  изведнъж това стана единственото, което виждах в 
себе си.

През следващ ите месеци в мен се отвори океан от 
тъга: тъга, която заплашваше да погълне и удави всич
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ко в живота ми, което бях създал до този  момент с 
толкова упорит труд.

Невъзможността да достигна до причините за със
тоянието си, още повече влошаваше нещата. И преди 
бях имал проблеми със себе си -  недостатъци, за които 
си давах сметка -  и ги бях решавал. Докато следвах 
медицина и в началото на кариерата си като хирург 
например, бях част от среда, където на повечето пиене, 
при подходящи обстоятелства, се гледаше благосклон
но. Но през 1991-ва започнах да забелязвам, че очак
вам почивния си ден и питиетата, които мога да си 
позволя тогава, с прекадено нетърпение. Реших, че е 
време напълно да престана да пия алкохол. Никак не 
беше лесно -  бях започнал да разчитам на успокоение
то, което носеха тези часове на отдих, повече, отколко- 
то осъзнавах -  и преживях първите дни на въздърж а
ние сам о с подкрепата на сем ейството си. Сега бе 
възникнал друг проблем, за който единствено аз носех 
вина. Щ ях да получа помощ, за да се справя с него, 
стига само да поискам. Защо не можех да го унищожа 
в зародиш? Просто ми се струваше нередно едно обсто
ятелство от миналото ми -  над което нямах никакъв 
контрол -  да може така да ме извади извън релси, в 
емоционално и професионално отношение.

Борех се и гледах с недоверие как ролите ми на лекар, 
бащ а и съпруг стават все по-трудни за изпълняване. 
Забелязвайки, че не съм в най-добрата си форма, Холи 
записа час за двама ни при брачен консултант. Въпре
ки че не разбираше напълно причината, тя ми прости 
потъването в отчаяние и направи всичко, което бе по 
силите й, за да ме избави от него. Депресията се отра
зяваше на работата ми. Родителите ми, разбира се, 
долавяха тази промяна и знаех, че и те ми прощават, 
но не можех да понеса това, че кариерата ми в акаде
мичната неврохирургия върви към провал. Близките
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ми можеха само да гледат отстрани. Без моето участие 
бяха безсилни да ми помогнат.

По-късно проумях, че тази нова тъга  ми е отнела и 
нещо друго: последната, полуосъзната надежда, че има 
някакъв личен елемент във Вселената, някаква сила 
отвъд познатите на науката, които години наред съм 
изучавал. С по-прости думи, беше отнесла последните 
остатъци от вярата ми, че някъде там може да има 
Същество, което истински ме обича и е загрижено за 
мен, и че молитвите ми могат да бъдат чути, дори да 
получат отговор. След онова телеф онно обаждане в 
снежната виелица образът на любещ , мой личен Бог 
-  донякъде мое право, щом ходя на църква и принад
леж а към култура, която приема Бога толкова сериоз
но -  напълно изчезна.

Дали имаше сила или разум, който бди над всички 
ни? Който е загрижен за нас и истински ни обича? За 
своя изненада, осъзнах, че въпреки цялото си меди
цинско образование и опит винаги тайно съм се в ъ л
нувал от този въпрос -  същ о както от въпроса за био
логичните си родители -  повече, отколкото съм си да
вал сметка.

За съжаление, отговорът на въпроса дали има тако
ва Същество, беше същ ият като на въпроса дали био
логичните ми родители биха ме приели отново в жи
вота си и отворили сърцата си за мен.

Този отговор беше не.



11.

КРАЯТ НА ПЛЪЗГАНЕТО 
ПО НАКЛОНЕНАТА ПЛОСКОСТ

През голяма част от следващите седем години кари
ерата ми и семейният ми живот продълж иха да 

страдат. Дълго време хората около мен, дори най-близ
ките, не разбираха каква е причината за проблема. Но 
постепенно -  от почти случайно подхвърлени от мен 
реплики -  Холи и сестрите ми успяха да сглобят парче
тата.

Накрая, по време на една ранна сутрешна разходка 
по плажа в Ю жна Каролина, където семейството ми 
беш е на почивка през ю ли  2007-ма, Бетси и Ф илис 
повдигнаха въпроса.

-  М ислил ли  си отново да пишеш на биологичното 
си семейство? -  попита Филис.

-  Да -  каза Бетси, -  може би нещ ата вече са се про
менили, човек никога не знае.

Наскоро Бетси бе споделила с нас, че мисли да оси
нови дете, и не бях особено изненадан, че двете заго
вориха за това. Все пак им пулсивната ми реакция, 
по-скоро мислена, отколкото изразена на глас, беше: 
„О, не, не отново!“ . Спомних си за огромната бездна, 
която бе зинала под мен след отхвърлянето, с което се 
бях сблъскал преди седем години. Но знаех, че Бетси и
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Ф илис искрено вярват, че така могат да ми помогнат. 
Знаеха, че страдам, най-сетне бяха разбрали защ о и 
искаха да направя следващата крачка към решаване
то на проблема. Увериха ме, че са готови да изминат 
този път с мен, че няма да вървя по него сам, както 
досега. Сега бяхме отбор.

И така, в началото на август 2007-ма написах ано
нимно писмо до биологичната си сестра, у  която беше 
ключът за решаване на въпроса, и го изпратих до Бети 
в Сдружение „Детски дом“ в Северна Каролина, за да 
го предаде:

Скъпа сестро,

Бих искал да се свържа с Вас, брат ни и наши
те родители. След дълъг разговор с осиновител
ката ми и сестрите ми, тяхната подкрепа и 
загриженост отново събудиха желанието ми да 
узная повече за биологичното си семейство.

Двамата ми сина, на възраст 9  и 19 години, 
се интересуват от произхода си. Ние тримата 
и съпругата ми ще Ви бъдем благодарни за всяка 
информация за потеклото ни, която сте готови 
да споделите. Лично аз имам въпроси за биоло
гичните си родители относно живота им от 
младежките им години досега. Какви са интере
сите и характерите на всички ви?

Всички остаряваме и храня надежда, че скоро 
ще се запозная с тях. Можем да уредим това 
така, че да бъде най-удобно за всички. Уверявам 
Ви, че съм  готов да уважа правото им на лично 
пространство, ако желаят да запазят повери
телност. Имах щастливо детство с осиновите
лите си и уважавам решението, което родите
лите ни са взели в младостта си. Интересът ми
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е искрен и ще се съобразя с ограниченията, които 
те смятат за необходими.

Ще Ви бг>да много признателен за проявеното 
разбиране.

Най-искрено Ваш 
по-голям брат

След няколко седмици получих писмо от Сдружение 
„Детски дом“ . Беше от биологичната ми сестра.

„Да, ще се радваме да се запознаем с Вас“ , пишеше 
тя. Законът на Северна Каролина й забраняваше да 
ми даде каквато и да е информация за самоличността 
си, но съобразявайки се с тези параметри, ми разкри 
първите сведения за биологичните родители, които не 
познавах.

Когато прочетох, че биологичният ми бащ а е бил 
морски авиатор във Виетнам, просто бях поразен: нищо 
чудно, че винаги бях обожавал скачането с парашут и 
безмоторното летене. Бях смаян, когато узнах, че освен 
това бащ а ми е преминат обучение за астронавт на 
НАСА по време на мисиите ,Аполо“ в средата на ш ест
десетте. (Самият аз бях имал намерение да се обучавам 
за мисия на космическата совалка през 1983-та.) По- 
късно биологичният ми баща бе работил като пилот за 
авиолиниите „Пан Ам “ и „Делта“ .

През октомври 2007-ма най-сетне се срещнах е био
логичните си родители, Ан и Ричард, и биологичните 
си брат и сестра -  Дейвид и Кати. Ан ми разказа цяла
та история как през 1953-та година прекарала три 
месеца в дома за самотни майки „Флорънс Критенден“, 
който се нам ира до болни ц а  „Ш ар лъ т  М ем ор и ъ л“ . 
Всички момичета там имали кодови имена и понеже 
обичала американската история, майка ми избрала 
:Вирджиния Деър -  името на първото бебе, родено в
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семейството на английски заселници в Новия свят. 
Повечето момичета я наричали просто Д еър . На ш ест
надесет, тя била най-младата.

Каза ми, че баща й бил готов да стори всичко, за да 
й помогне, когато узнал за „злощ астието“ й. М ислел да 
премести цялото си семейство в друг град, ако се нало
жи. От известно време нямал работа и появата на ново 
дете на бял свят щ яла да донесе голям финансов стрес, 
освен всички други проблеми.

Негов близък приятел дори споменал за познат л е 
кар в Дилън, Южна Каролина, който можел да „оправи 
нещ ата“. Но майка й не искала и да чуе за това.

Ан ми разказа как поглеждала към звездите, които 
проблясвали ярко сред поривите на новопристигнал 
студен фронт в онази мразовита декемврийска нощ  
през 1953-та, и как вървяла по пустите улици под нис
ки, бързо пълзящ и облаци. Искала този път да остане 
сама, с луната, звездите и бебето, което скоро щ яло да 
се р о д и -с  мен.

-  Лунният сърп висеше ниско на запад. Ярко све
тещ ият Ю питер тъкмо се издигаше, за да бди над нас 
през цялата нощ. Ричард обичаите науката и астроно
мията и после ми каза, че Ю питер е бил в опозиция в 
онази нощ  и няма отново да засвети така ярко в близ
ките девет години. За това време в живота ни се слу
чиха много неща, вклю чително и раждането на още 
две деца. Но тогава си мислех само колко красив и ярък 
изглежда Царят на планетите, който ни гледа отвисоко.

Когато влязла във фоайето на болницата, изведнъж 
й хрумнала чудна мисъл. Обикновено момичетата ос
тавали в дома „Критенден" две седмици след като родят, 
а после си отивали вкъщи и продължавали живота си 
от там, където са го прекъснали. Ако роди в онази нощ, 
мож ело двамата да си бъдем у  дома за К оледа -  ако 
наистина я изпиш ат след две седмици. Какво съвър
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ш ено чудо щ яло да бъде да ме заведе у  дома навръх 
Коледа.

-  Доктор Крауфорд току-що бе приключил с друго 
раждане и изглеждаш е ужасно уморен -  каза ми Аи. 
Слож ил марля, напоена с етер върху лицето й, за да 
облекчи болките, и била в полусъзнание, когато най- 
сетне, в 2:42 сутринта, с един последен напън дала 
живот на първото си дете.

Тя ми каза колко много искала да ме прегърне и по
гали и че никога нямало да забрави как чувала плача 
ми, докато умората и упойката най-сетне надделели.

През следващ ите четири часа първо Марс, после 
Сатурн и Меркурий и накрая сияйната Венера се и з 
дигнали в небето на изток, за да ме приветстват в този 
свят. В това време Ан  спяла по-дълбоко, отколкото в 
последните месеци.

Сестрата я събудила преди изгрев.
„Водя някого, с когото искам да се запознаеш “, ве

село казала тя и ме представила пред нея, увит в небес
носиньо одеялце, за да ми се порадва.

-  Всички сестри бяха съгласни, че си най-красиво
то бебе в цялото родилно отделение. Преливах от гор
дост.

Колкото и да искала да ме задържи, скоро Ан про
ум яла  суровата реалност, че не може. Ричард им ал 
мечти да учи в колеж, но тези мечти нямало да ме хра
нят. Навярно съм почувствал болката на Ан, защ ото 
съм спрял да се храня. На единадесет дни съм  бил 
хоспитализиран с диагноза „недостатъчно наддаване 
на тегло“ и съм прекарал първата си Коледа и следва
щ ите дни в болницата в Шарлът.

След приемането ми, Ан пътувала два часа с автобус 
на север до малкия си роден град. На Коледа била с 
родителите си, сестрите си и приятелите си, които не 
била виждала от три месеца. И без мен.
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Когато отново съм започнал да се храня, тя вече не 
била част от живота ми. Ан усетила, че губи връзка с 
мен и няма да й позволят да ме задърж и. Когато се 
обадила в болницата малко след Нова година, й казали, 
че съм изпратен във ф илиала на Сдружение „Детски 
дом“ в Грийнсбъро.

-  С някаква доброволка? Не е честно! -  казала тя.
Прекарал съм следващите три месеца в дом за бебе

та  с неколцина други, чиито майки не мож ели да ги 
задържат. Креватчето ми било на втория етаж на син- 
кавосива викторианска къща, дарена на сдружението.

-  Беше почти приятно място за твой дом -  засмя се 
Ан, -  въпреки че беше просто общежитие за бебета.

През следващ ите месеци Ан пътувала дотам ш ест 
пъти по три часа, за да ме види, и отчаяно се опитвала 
да измисли план да ме задържи. Веднъж дош ла с май
ка си, друг път с Ричард (но сестрите му позволили само 
да ме зърне през стъклото, не го допуснали в стаята 
при мен и, разбира се, не разреш или да ме подържи).

Но до края на март станало ясно, че нещ ата не се 
развиват както тя желае. Била принудена да се откаже 
от мен. С майка й хванали автобуса за Грийнсбъро за 
последен път.

-  Трябваше да те прегърна, да те погледна в очите 
и да се опитам да ти обясня -  каза ми Ан. -  Знаех, че 
само ще се хилиш , ще гукаш, ще се плюнчиш  и ще и з
даваш звуци, за да ме зарадваш, но чувствах, че ти 
дълж а обяснение. За последен път те взех на ръце, 
целунах те по ушичките, коремчето и лицето и нежно 
те погалих. Помня как вдъхнах дълбоко и бях замаяна 
от прекрасния аромат на току-що изкъпано бебе, сякаш 
беше вчера. Нарекох те с рожденото ти име и казах: 
„Обичам те толкова много, че не можеш да си предста
виш. И щ е те обичам  винаги, до края на дните си “ . 
Казах: „Господи, моля те това дете да разбере колко е
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обичано. Че го обичам и винаги ще го обичам“ . Но ня
маше начин да разбера дали молитвите ми ще получат 
отговор. Процедурите по осиновяванията през петде
сетте бяха окончателни и строго секретни. Нямаше 
връщ ане назад, нямаше обяснения. Понякога проме
няха рож дените дати в архивите, само и само за да 
възпрепятстват усилията на някого да открие истина
та за произхода на бебето. Не оставяха нищо, което да 
даде следа. Споразуменията бяха защитени от сурови
те щ атски закони. Правилото беш е да забравиш  за 
случилото се и да продължиш  живота си. И желателно 
-  да си извлечеш  поука. Целунах те за последен път и 
внимателно те сложих обратно в креватчето ти. Увих 
те в синьото одеялце, за последно погледнах сините ти 
очи и допрях пръст до устните си , а поел е до челото ти . 
„Сбогом, Ричард Майкъл. Обичам те“. Това бяха послед
ните ми думи към теб преди повече от половин век.

По-късно Ан сподели, че след като с Ричард се оже
нили и се появили другите деца, все повече й се искало 
да узнае какво е станало с мен. Освен пилот на военни 
и пътнически самолети Ричард бил адвокат и Ан вяр
вала, че това ще му даде достъп до сведения за осино
вителите ми и новата ми самоличност. Но почтеността 
на Ричард не му позволила да наруши споразумението 
за осиновяване, сключено през 1954-та, и не направил 
опит да открие нещо. В началото на седемдесетте, ко- 
гато войната във Виетнам все още била в разгара си, 
Ан не можела да престане да мисли за датата на раж
дането ми. През декември 1972-ра щ ях да навърш а 
деветнадесет год ини. Дали щях да замина като войник? 
Тогава какво щ еш е да стане с мен? Първоначалните 
ми планове бяха да постъпя във Военноморския флот 
и да пилотирам самолети. Зрителната ми острота беше 
20/100, а Военновъздуш ните сили  изискваха 20/20 
без корекция. Говореше се, че във ф лота приемат и
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кандидати със зрение 20/100 за обучение за пилоти. 
Но военните действия във Виетнам започнаха да за
тихват и така и не се записах. Вместо това влязох да 
следвам медицина. Но Ан не е мож ела да знае това. 
През пролетта на 1973-та гледали как оцелели военно
пленници от „Ханой Х и лтъ н “ слизат от самолетите, 
пристигащ и от Северен Виетнам. Били съкрушени, 
когато разбрали, че техни познати пилоти, повече от 
половината от курса на Ричард, не са сред тях, и Ан си 
въобразила, че и аз може да съм загинал там.

М исълта  не й давала покой и години наред била 
убедена, че съм бил сполетян от уж асна смърт сред 
оризищ ата на Виетнам. Със сигурност би се изнена
дала да узнае, че по това време съм се намирал само на 
няколко километра от нея в Ч апъл Хил!

През лятото на 2008-ма се срещнах с биологичния 
си баща, брат му Боб и неговия зет, същ о на име Боб, в 
Личфийлд Бийч, Южна Каролина. Братът Боб се оказа 
герой от флота, отличен за действията си по време на 
Корейската война, и летец -изпитател в Чайна Лейк 
(изпитателния център за оръжия в Калифорнийската 
пустиня, където е участвал в усъвърш енстването на 
систем ата за  ракети „С айдуайндър“ и е пилотирал 
самолети „Старфайтър" F -104). По същ ото време зетят 
на Ричард Боб поставил рекорд за скорост при опера
ция „Сън Р ъ н “ през 1957-ма, за полет с променлива 
височина с реактивен боен самолет „Вуду“ F-101, „из
преварвайки слънцето“ , около Земята със средно 1600 
километра в час.

За мен това беше като седмица на завръщане в н я
когашния ми дом.

Тези срещи с биологичните ми родители донесоха 
края на периода, който мислено наричах „ГЬдини на 
неизвестност“ . ГЬдини, които, както най-сетне узнах.
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за тях са били белязани от същ ата ужасна болка, как- 
то за мен.

Имаше само една неизлечима рана: загубата, десет 
години по-рано, през 1998-ма, на биологичната ми 
сестра Бетси (да, същ ото име като на едната от сестри
те, с които израснах, освен това и двете са имали съп
рузи на име Роб, но това е друга история). Имала голя
мо сърце, казваха всички, и когато не би ла  заета в 
Центъра за жертви на изнасилвания, където прекар
вала по-голямата част от времето си, можела да бъде 
открита да храни и полага грижи за цяла менажерия 
бездомни кучета и котки. Ан я наричаш е „истински 
ангел“. Кати обеща да ми изпрати нейна снимка. Бет
си бе имала проблем с алкохола, същ о като мен, и ко
гато узнах, че това има нещ о общ о с причината за 
смъртта й, отново осъзнах какъв късметлия съм, че аз 
успях да се преборя. Съжалявах, че не мога да се запоз
ная с Бетси, да я утеша, като й кажа, че за всяка рана 
има лек и че всичко ще бъде наред.

Защото, колкото и да е странно, при срещата с био
логичното си семейство за първи път почувствах, че 
наистина, по някакъв начин, нещата са такива, какви- 
то трябва да бъдат. Семейството беше важно нещо и аз 
бях възвърнал своето -  по-голямата част от него. Това 
беше първият ми урок: колко дълбоко изцеление може 
да донесе истината за произхода на човека, по неочак
ван начин. Когато узнах откъде идвам, какво е биоло
гичното ми потекло, това ми пом огна да разбера и 
приема нещ а за себе си, които никога не бях предпо
лагал, че щ е мога да си обясня. Благодарение на сре
щата с тях най-сетне се отърсих от натрапчивото по
дозрение, което съм носил в себе си, без да го осъзнавам 
-  подозрение, че откъдето и да произхождам, биоло
гичните ми родители не са ме обичали и не са се инте
ресували  от мен. П одсъзнателно съм вярвал, че не
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заслужавам да бъда обичан и дори да съществувам. 
Откритието, че съм бил обичан, от самото начало, ми 
донесе дълбоко изцеление. Изпитвах чувство за пъл- 
ноценност, което никога преди не бях познавал.

Но това не беше единственото ми откритие в тази 
област. Другият въпрос, на който мислех, че съм полу
чил отговор в онзи ден в колата с Ибън -  дали някъде 
там същ ествува лю бещ  Бог, -  все ощ е се въртеш е в 
съзнанието ми и отговорът все още бе не.

Едва когато прекарах седем дни в кома, отново се 
върнах към този въпрос. И там също открих неочакван 
отговор...



12.

ЯДРОТО

Нещо ме теглеше назад. Не сякаш някой ме тегли за 
ръката, а някак по-нежно, по-малко физически. 

Беше нещо като при скриване на слънцето зад облак, 
когато настроението ви изведнъж се променя в унисон.

Връщ ах се обратно, отдалечавах се от Ядрото. Мас- 
тиленочерният му сияен мрак избледняваше и отново 
се разкриваше зеленият пейзаж на Портала, с всички
те му зашеметяващи гледки. Когато погледнех надолу, 
отново виждах селяните, дърветата и бляскавите по
тоци и водопади, както и ангелоподобните същ ества 
над мен.

Спътницата ми същ о беше там. Беше ме придружа
вала във всеки миг от пътешествието ми в Ядрото, под 
формата на онова кълбо от светлина. Но сега отново бе 
приела  човеш ки образ. Беш е облечена  със същ ата 
красива рокля и когато я видях, се почувствах като дете, 
изгубено в огромен непознат град, изведнъж зърнало 
познато лице. Тя беше невероятен дар!

Ще ти покажем много неща, но ще се върнеш обрат
но.

Това послание, което ми бе предадено без думи при 
навлизането сред непрогледния мрак на Ядрото, сега 
отново изплува в м ен . Вече разбирах къде ще се върна.

6*



82 ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА РАЯ

В Зримия свят на червея, откъдето бях започнал 
своята одисея.

Но този път беше различно. Докато преминавах през 
мрака с пълното знание какво има над него, вече не 
изпитвах ужаса, който ме бе обзел първия път. Завла
дяващата музика на Портала заглъхваше, отново заз- 
вучаваш е ритм и чни ят тътен  на пространството, в 
което се бях върнал, виждах и чувах познатите неща, 
както възрастен вижда място, на което като дете е и з
питвал страх, но вече не се бои. Сивотата и тъмнината, 
лицата, които изплуваха и изчезваха, корените, подоб
ни на артерии, които се спускаха отгоре, не ми се стру
ваха така зловещ и, защ ото разбирах -  не мож ех да 
обясня с думи как, -  че не съм част от това място, а само 
посетител.

Но защо отново го посещавах?
Отговорът дойде така внезапно и без думи, както 

тези на другите въпроси в сияйния свят горе. Започнах 
да проумявам, че цялото това приключение е нещо като 
екскурзия, вълнуващ о разглеждане на невидимата, 
духовна страна на съществуването. И както всяка доб
ра екскурзия, обхващаше всички нива и етажи.

Когато се върнах в низш ето пространство, времето 
в световете отвъд онзи, който познавах на Земята, беше 
все така неопределено. За да добиете поне бегла пред
става какво е, представете си как тече времето в съни
щата. В един сън „преди“ и „след“ са размити понятия. 
Може да се намирате в една част на съня и да знаете 
какво ще се случи по-нататък, още преди да сте го и з
живели. За мен „времето“ в Отвъдното беше нещо по
добно, но трябва да подчертая, че в преживяването ми 
нямаш е и следа от онази хаотичност на земните ни 
сънища, освен в най-ранните етапи, когато се намирах 
в подземния свят.
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Колко дълго останах там този път? Отново нямам 
реална представа, няма начин да преценя. Но зная, че 
след като се върнах в низш ето пространство, посте
пенно открих, че всъщ ност имам някакъв контрол над 
курса си на движение -  че не съм заклещен в този по- 
низш  свят. Със съзнателно усилие мож ех отново да 
поема към по-висшите нива. В един момент от преби
ваването си в мрачните дълбини изпитах желание да 
чуя звученето на завладяващ ата мелодия. Още при 
първите опити да си припомня нотите, великолепната 
музика и въртящ ото се кълбо от светлина, от което тя 
звучеше, разцъфтяха в съзнанието ми. Отново разкъ
саха мрачното блато и започнах да се издигам.

В по-висшите светове постепенно проумях, че е дос
татъчно да си помислиш за нещо и да си го представиш, 
за да се понесеш към него. Когато се сетих за завладя
ващата мелодия, тя започна да звучи и желанието от
ново да видя по-висшите светове можеше да ме прене
се там. К олкото повече опознавах по-висш ия свят, 
толкова по-лесно беше да се върна в него. По време на 
пътешествието извън тялото си развих способността 
многократно да се пренасям напред-назад от Зримия 
свят на червея към искрящата зеленина на Портала и 
черния, но вдъхновяващ мрак на Ядрото. Колко, не мога 
да кажа точно, отново защото времето, такова, каквото 
е там, не съвпада с това, което познаваме на Земята. 
Но всеки път, когато достигнех до Ядрото, навлизах все 
по-дълбоко и получавах нови уроци, по безсловесен, 
надвербален път, както се предават всички послания в 
световете над нашия.

Това не означава, че съм видял цялата Вселена, нито 
при първото си пътуване над Зримия свят на червея до 
Ядрото, нито при следващите. Всъщ ност една от исти
ните , които ми се разкриваха в Ядрото всеки път, когато 
се върнех там, беше, че е невъзможно да опозная всич
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ко, което същ ествува, нито физическата/видимата, 
нито много, много по-голямата му духовна/невидима 
страна, да не споменавам за безбройните други вселе
ни, които съществуват или  някога са същ ествували.

Но никое от тези нещ а нямаше значение, защ ото 
вече бях узнал едно-единствено нещо, което в крайна 
сметка истински има значение. Отначало бях получил 
това знание от своята прекрасна спътница върху пе- 
перуденото крило при първото си влизане през Порта
ла. То дойде на три части и ако се опитам да го изразя 
с думи (защото, разбира се, го получих безсловесно), 
би звучало по следния начин:

Ти си обичан и ценен.
Няма от какво да се боиш.
Каквото и да сториш, няма да бъде грешка.
Ако трябва да обобщя цялото послание с едно изре

чение, би било следното:
Ти си обичан.
А  ако трябва да го съкратя още, да го сведа до една- 

единствена дума, тя (разбира се) ще бъде просто:
Любов.
Любовта безспорно е основата на всичко. Не някак

ва абстрактна, трудна за разбиране любов, а онази от 
ежедневието, която всеки познава -  любовта, която 
изпитваме, когато погледнем брачния си партньор и 
децата си, дори домашните си любимци. В най-чиста
та си и най-силна форма тази любов не е ревнива или 
егоистична, а безусловна. Това е реалността на реал
ностите, невъобразимо великата истина на истините, 
която живее и диша в сърцето на всичко, което същ ест
вува или някога ще съществува, и никой не може да 
добие дори бегла представа кои сме и какво сме, ако не 
я знае и не я въплъщ ава във всички свои действия.

Този извод не е особено научен? Е, не бих се съгласил. 
Върнах се от онзи свят и нищо не може да разколебае
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вярата ми, че това е не само единствената най-важна 
емоционална истина във Вселената, а и единствената 
най-важна научна истина.

Няколко години м ислех за приключението си и се 
срещах с други хора, които изучават преживяванията, 
близки до смъртта, или са имали такива. Зная, че и з
разът безусловна любов е често употребяван в тези 
кръгове. Колко от нас са способни да разберат истин
ското му значение?

Разбира се, зная защ о този  термин се споменава 
толкова често. Защото много, много други хора са ви
дели и преживели нещ о подобно. Но същ о като мен, 
когато се върнат на земното ниво, те срещат ограни
ченията на думите като единствено средство за преда
ване на преживявания и прозрения, които са далеч 
отвъд силата на словото. Това е като да се опитвате да 
напишете роман само с половината от азбуката.

Най-трудното за повечето хора, които са имали пре
живявания на границата на смъртта, не е да се прис
пособят отново към ограниченията на земния свят -  
въпреки че това определено може да бъде предизвика
телство, -  а да предадат какво всъщ ност е любовта, 
която са изживели там.

Дълбоко в себе си вече знаем. Същ о както Дороти от 
„Магьосникът от О з“ през цялото време е им ала въ з
можността да се завърне у  дома, ние можем да възста
новим връзката си с онова идилично пространство. 
Просто забравяме това, защото по време на зависима
та от мозъка физическа част от съществуването м озъ
кът блокира или забулва онзи по-висш космически фон, 
същ о както слънчевата светлина ни пречи да виждаме 
звездите сутрин. Помислете си колко ограничена щеше 
да бъде представата ни за Вселената, ако не можехме 
да видим осеяното със звезди нощ но небе.
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Виждаме само това, което пропуска ф илтърът на 
мозъка ни. М озъкът -  по-точно неговото речево/логи
ческо ляво полукълбо, което генерира усета ни за ра
ционалност и ясно осъзнатото ни его или самосъзнание 
-  е бариера за по-висшето ни познание и преживява
ния.

Искрено вярвам, че сега се намираме на съдбовен 
етап от съществуването си като човечество. Трябва да 
възстановим  по-голям ата част от висш ето знание, 
докато ж ивеем тук, на Земята, и мозъкът ни (вклю
чително и аналитичното му ляво полукълбо) функцио
нира пълноценно. Науката -  онази наука, на която съм 
посветил толкова години от живота си -  не е в проти
воречие със знанието, което получих там. Но твърде, 
твърде много хора вярват, че е така, защ ото някои 
представители на научната общност, врекли се в мате- 
риалистичните възгледи  за  света, отново и отново 
настояват, че науката и духовността не могат да съ 
ществуват съвместно.

Те грешат. Целта, с която написах тази книга, е да 
убедя колкото може по-широк кръг хора в този древен, 
но важен факт и това оставя всички други аспекти на 
моята история -  мистериите как се разболях, как съз
нанието ми пребиваваше в друго измерение по време 
на едноседмичната кома и как успях да се възстановя 
напълно -  изцяло на заден план.

Безусловната любов и приемане, които преживях по 
време на пътешествието си, са единственото най-важ
но откритие, което направих и което някога ще напра
вя, и макар и да зная колко трудно ще бъде да предам 
другите уроци, които научих там, в сърцето си зная, че 
споделянето на това основно послание -  толкова прос
то, че повечето деца веднага биха го възприели -  е най- 
важната ми задача.



13.

СРЯДА

Два дни най-често повтаряната дума била „сряда“ -  
денят, който бил на езика на лекарите, когато ста

вало въпрос за ш ансовете ми. Като: „Надяваме се да 
видим известно подобрение до сряда“. А  ето че срядата 
дош ла -  без никакъв признак на промяна в състояние
то ми.

-  Кога щ е мога да видя татко?
Въпросът, естествен за десетгодиш но дете, чийто 

баща е в болница, често бил задаван от Бонд след и з
падането ми в кома в понеделник. Х оли  успеш но го 
отклонявала два дни, но в сряда сутринта решила, че 
е време да направи нещо.

Когато в понеделник вечерта му казала, че не съм се 
прибрал от болницата, защото съм „болен“, детският 
му ум извикал представата за болест, която имал на 
този  етап от живота си: кашлица, възпалено гърло, 
може би главоболие. Разбира се, видяното в понеделник 
сутринта му бе разкрило колко страшно може да бъде 
едно главоболие. Но когато Холи го е довела в болница
та  в сряда следобед, все пак е очаквал нещ о съвсем 
различно от онова, което е видял на болничното ми 
легло.

Бонд е видял жив труп, запазил съвсем слаба при
лика с човека, когото познаваше като свой баща. Ко-
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гато някой спи и го погледнете, з  тялото му все още 
живее личност. Има присъствие. Но повечето лекари 
ще ви кажат, че когато човекът е в кома (дори и да не 
могат да обяснят причината), е съвсем различно. Тя
лото е там, но има странно, почти физическо усещане, 
че личността не е. Че същ ността на човека, необясни
мо как, се намира някъде другаде.

Ибън IV и Бонд винаги са били много близки -  от- 
както Ибън дотича в родилното отделение, когато Бонд 
беше само на пет минути, за да прегърне новородения 
си брат. И бън посрещ нал Бонд в болницата в онзи тре
ти ден от комата ми и направил каквото могъл, за да 
представи ситуацията в по-добра светлина пред по- 
малкия си брат. Самият той неотдавна бе и злязъл  от 
момчешката възраст и измислил сценарий, който щ ял 
да допадне на Бонд: история за битка.

-  Да нарисуваме картина на това, което става, за да 
я покажем на татко, когато се оправи -  казал той на 
Бонд.

На масата в болничната столова сложили голям лист 
оранжева хартия и нарисували случващото се в непод
вижното ми тяло. Изобразили белите ми кръвни клет
ки, облечени с наметала и въоръжени с мечове, които 
защитавали обсадената територия на мозъка ми. Също 
с мечове и в други униформи нарисували нашествени
ците Е. коли. На картината се разигравала ожесточена 
битка и телата на посечените от двете страни леж али 
разпилени по бойното поле.

Било правдива своеобразна илю страция. Единстве
ната неточност в нея, дори при опростяването на далеч 
по-слож ното събитие, протичащ о в тялото  ми, бил 
развоят на битката. В изображението на Ибън и Бонд 
силите били изравнени и резултатът от сблъсъка на 
двете страни бил несигурен -  въпреки че, разбира се, 
накрая белите кръвни клетки щ ели  да победят. Но до-
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като седял с Бонд и цветните маркери, разпилени по 
масата, опитвайки се да предаде тази наивна версия 
за събитията, Ибън знаел истината, че битката не е 
толкова  равностойна, с толкова  несигурен  изход. 
Всъщ ност знаел на чия страна са шансовете за победа.



14.

СПЕЦИАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ 
НА ГРАНИЦАТА НА СМЪРТТА

Истинската значимост на човека се определя глав
но от степента и смисъла, в който е постигнал 
освобождаване от собственото си Аз.

А л б е р т  А й н щ а й н  (1879-1955)

В началото, докато бях в Зримия свят на червея, 
нямах реален фокус на самосъзнание. Не знаех кой 

или какво съм и дори дали съществувам. Просто бях... 
там, едно съзнание сред блатистото, тъмно и мътно 
небитие, което няма начало, а, изглежда, и край.

Но сега вече знаех. Разбирах, че съм част от Божест
веното и нищо, абсолютно нищ о не може да ми отнеме 
това. П огреш ното съм нение, че по някакъв начин 
можем да бъдем разделени с Бога, е в основата на вся
ка форма на тревожност във Вселената и лекарството, 
от което получих отчасти в Портала, а останалото в 
Ядрото, е знанието, че нищо никога не може да ни раз
дели. Този урок, най-важният, който съм научил досе
га, прогони ужаса от Зримия свят на червея и ми даде 
възможност да го видя такъв, какъвто е в действител
ност: не особено приятна, но безспорно необходима 
част от Космоса.

Много хора са пътували в пространствата, които аз 
посетих, но странно, повечето са помнели земната си
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идентичност, докато са били  извън  физическите си 
тела. Знаели са, че са Джон Смит, Джордж Джонсън 
или Сара Браун. Не са загубили представа за факта, че 
са живели на Земята. Знаели са, че живите им родни
ни все още са там, чакат и се надяват те да се завърнат. 
Освен това в много случаи са се срещ али с близки и 
приятели, починали преди тях, и веднага са ги разпоз
навали.

Мнозина, които са имали преживявания на грани
цата на смъртта, говорят за преглед на живота си, в 
който са видели взаимоотнош енията си с различни 
хора и добрите и лош ите постъпки в хода на живота 
си.

Никое от тези нещ а не се случи с мен и взети заедно, 
те разкриват единствения много необичаен аспект на 
моето преживяване. Бяхнапълно свободен от физичес
ката си идентичност и затова всяко класическо събитие 
на границата на смъртта, което би било свързано със 
спомена за земната ми самоличност, напълно липсва
ше.

Твърдението, че на този етап не съм имал представа 
кой съм или откъде идвам, звучи малко озадачаващо, 
зная. И края на краищ ата как е възм ож но да узная 
всички тези поразително сложни и прекрасни неща, да 
виждам момичето до мен, разцъфналите дървета, водо
падите и селяните и да не зная, че аз, Ибън Алегзандър, 
съм този, който преживява това? Как е възможно да 
разбера всичко, което разбрах, и да нямам представа, 
че на Земята съм лекар, съпруг и баща? Човек, който не 
вижда дървета, реки и облаци за първи път при влиза
нето през Портала, а вече е видял предостатъчно като 
дете, отраснало на много конкретното и земно място 
Уинстън-Салем, Северна Каролина?

Най-добрият опит за отговор е, че съм бил в поло
жение на човек, получил частична амнезия, но извля



92 ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА РАЯ

къл полза от нея . Тоест човек:, който е  забравил ключов 
аспект за себе си, но това се е  оказало полезно за него, 
макар и за кратко.

Какво спечелих от забравянето на земното си Аз? 
Получих възможност да навляза дълбоко в измерения 
отвъд земното, без да се тревожа какво оставям след 
себе си. През цялото време в тези  светове бях душа, 
която няма какво да губи. Без спомен за места, които 
да й липсват, и хора, които да скърбят за нея. Идвах от 
нищ ото и нямах минало, така че приемах обстоятел
ствата, дори първоначалния мрак и тиня в Зримия 
свят на червея, с пълно равнодушие.

Благодарение на това, че толкова бързо забравих 
смъртната си идентичност, получих пълен достъп до 
истинската космическа същност, която живее в мен (и 
във всеки от нас). Отново по някакъв начин преживя
ването ми беше аналогично на сън, в който човек пом
ни някои нещ а за себе си, а други забравя напълно. Но 
отново това е само донякъде сполучлива аналогия, 
защ ото, отново подчертавам. П орталът и Ядрото не 
бяха далечни като в сън, а ултрареални, в тях нямаше 
нищ о илюзорно. Ако използвам израза „загърбил зем
ното си А з“, ще прозвучи сякаш липсата на земните ми 
спомени, докато бяхв Зримия свят на червея. Портала 
и Ядрото, по някакъв начин е била преднамерена. С 
риск твърде много да опростя нещата, бих казал, че 
стигнах по-далеч отвъд границата на смъртта, откол- 
кото повечето хора, им али  подобни преж ивявания 
преди мен.

Може би звучи самонадеяно, но намеренията ми не 
са такива. Богатата литература за преживяванията на 
границата на смъртта се оказа изклю чително важна, 
за да разбера собственото си пътуване по време на 
комата. Не мога да твърдя, че зная защо преживях това, 
но сега (три години по-късно), след като прочетох дос
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та от тази литература, зная, че проникването в по-вис- 
шите светове е постепенен процес и изисква личност
та  да се освободи от обвързаността си с нивото, на 
което се е намирала, преди да достигне по-високо или 
по-дълбоко.

Това не беше проблем за мен, защ ото през цялото 
време нямах никакви земни спомени и единствената 
болка, която изпитах, беше когато трябваше да се вър
на на Земята, откъдето бях тръгнал.



15.

ДАРЪТ НА ЗАБРАВАТА

Трябва да вярваме в свободната воля. 
Нямаме друг избор.
АйзъкБ. С и н г ъ р  (1902-1991)

Възгледът  за човеш кото съзнание, застъпван  от 
повечето учени днес, е, че то се състои от цифрова 

инф ормация -  данни, подобни на използваните от 
компютрите. Част от тези данни -  спомен за великоле
пен залез, прекрасна симфония, чута за първи път, 
дори влюбване -  може да ни се струват по-дълбоки и 
по-специални от много друга информация, създадена 
и съхранявана от мозъка ни, но всъщ ност това е само 
илюзия. В качествено отношение всяка информация 
има еднаква стойност. Нашият мозък моделира външ 
ната реалност, като приема информацията, идваща 
чрез сетивата ни, и я трансформира в пъстра цифрова 
мозайка. Но възприятията ни са само модел -  не сама
та реалност, а една илюзия.

Това, разбира се, беше и моят възглед. Спомням си 
как докато бях в медицинския университет, понякога 
чувах твърдения, че съзнанието не е нищ о повече от 
сложна компютърна програма. Изтъкваше се аргумен
тът, че около десетте милиарда неврони, които посто
янно святкат в мозъка ни, са способни да произвеждат 
съзнание и памет през целия ни живот.
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За да разберем как мозъкът всъщ ност може да бло
кира достъпа ни до познанието за по-висшите светове, 
трябва да приемем, поне хипотетично за момент, че 
съзнанието не е продукт на мозъка. Че напротив, той 
представлява нещо като пред пазен клапан или филтър, 
пропускащ ограничена част от познанието, което при
тежаваме в нефизическите светове, докато трае зем 
ният ни живот. От земна гледна точка от това опреде
лено има голяма полза. Както мозъкът ни работи не
уморно във всеки миг, в който сме будни, и филтрира 
заливащата ни сетивна информация от физическата 
среда и избира материала, който ще бъде необходим 
за оцеляването ни, по същия начин забравата за транс- 
земната ни идентичност ни позволява да действаме 
„тук и сега“ далеч по-ефективно. Както по-голямата 
част от обичайното ни ежедневие съдърж а прекадено 
много информация, за да я поемем наведнъж и да я 
използваме пълноценно, така и съвсем ясната пред
става за световете отвъд този тук и сега би могла да 
забави напредъка ни. Ако сега знаехме твърде много 
за духовните измерения, изминаването на земния ни 
път щеше да бъде още по-голямо предизвикателство, 
отколкото е сега. (Това не означава, че не бива да знаем 
за съществуването на световете отвъд сегашния -  само 
че ако имаме твърде ясна представа за тяхното величие 
и необятност, това би могло да блокира действията ни, 
докато сме тук, на Земята.) От по-целево ориентирана 
перспектива (а сега вярвам, че всичко във Вселената 
има цел) вземането на правилни решения чрез свобод
ната воля пред лицето на злото и несправедливостта 
на Земята не би имало същ ата значимост, ако сега и 
тук помнехме цялата красота и блясък на онова, което 
ни очаква.

Откъде съм толкова сигурен в това? Има две причи
ни. Първата е, че ми беше разкрито (от съществата,
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които ми предаваха знания, докато бях в Портала и 
Ядрото), а втората е, че истински го изживях. Извън 
тялото си получих знание за естеството и структурата 
на Вселената, което беше трудно разбираемо за мен. 
Но по някакъв начин то достигна до мен, до голяма 
степен, защото, освободен от земните си ангажименти, 
мож ех да го възприема. Сега, когато отново съм на 
Земята и помня физическата си идентичност, семето 
на това трансземно познание започна да се скрива. И 
все пак то е у  мен. Усещам го във всеки миг. Щ е бъдат 
нужни години в тази земна обстановка, за да поникне. 
Тоест на мен ще ми бъдат нужни години, за да разбера 
със смъртния си, физически мозък онова, което тол
кова бързо и лесно разбрах в свободните от ограниче
нията на мозъка измерения на отвъдния свят. Все пак 
съм уверен, че с упорита работа от моя страна голяма 
част от това знание ще продължи да се разгръща.

Тзърде слабо казано е, че все още има пропаст меж
ду сегашното ни научно разбиране за Вселената и ис
тината, такава, каквато я видях. Все още обичам фи
зиката и космологията, все още обичам да изучавам 
нашата огромна и прекрасна Вселена. Но вече имам 
много по-широка представа за „огромно“ и „прекрасно“. 
Физическата страна на Вселената е като прашинка в 
сравнение е невидимата и духовната. В по-ранните ми 
възгледи духовностне беше дума, която бих използвал 
при научен разговор. Сега вярвам, че е дума, която не 
бива да си позволяваме да пропускаме.

При пребиваването ми в Ядрото онова, което нари
чаме „тъмна енергия" и „тъмна материя“, имаше ясно 
обяснение, както и много по-висш и компоненти от 
структурата на нашата Вселена, които хората е векове 
няма да могат да разберат.

Все пак това не означава, че ще мога да ги обясня 
на вас, защото, парадоксално, самият аз все още съм
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в процес на проумяването им. Може би най-добрият 
начин да предам тази част от преживяването си е да 
кажа, че мога да свидетелствам за друг, по-висш вид 
знание, до което вярвам, че хората ще имат по-широк 
достъп в бъдеще. Но предаването на това знание сега 
е като превръщане на шимпанзе в човек за един-един- 
ствен ден, за да достигне до всички чудеса на човеш 
кото познание, а после да се върне при себеподобните 
си и да се опита да им каже какво е да владееш някол
ко романски езика, да знаеш таблицата за умножение 
и да разбираш безкрайността на Вселената.

Там горе, щом в съзнанието ми възникнеше въпрос, 
отговорът възникваше заедно с него, като разцъфващо 
цвете. Почти изглеждаше, че никоя физическа части
ца от Вселената не е отделна от никоя друга, така че не 
можеше да същ ествува въпрос без съпътстващ ия го 
отговор. Тези отговори не бяха прости и еднозначни 
като „да“ или „не“. Бяха огромни концептуални здания, 
зашеметяващи структури от жива мисъл, сложно ус
троени като градове. И деи-толковаколосални, че биха 
ми трябвали няколко живота, за да се ориентирам, ако 
бях ограничен в рамките на земното мислене. Но не 
бях. Бях се отърсил от този земен начин на мислене 
като пеперуда, освободена от какавидата.

Виждах Земята като бледосиня точка сред безкрай
ния мрак на физическото пространство. Разбирах, че 
Земята е място, където доброто и злото се смесват и 
това е една от уникалните й черти . Дори на Земята има 
много повече добро, отколкото зло, но тук злото е по
лучило възможност да добие влияние, каквото би било 
абсолютно невъзможно на по-висшите нива на същ ест
вуване. Надделяването на злото понякога е известно 
на Създателя и допустимо, като необходима последица 
от даването на свободна воля на същ ества като нас.

7*
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Малки частици зло са разпилени из цялата Вселена, 
но общ ият сбор на всичкото това зло е като песъчинка 
на огромен плаж  в сравнение с доброто, изобилието, 
надеждата и безусловната любов, от които Вселената 
буквално прелива. Самата тъкан на висшите измере
ния е лю бовта и приемането и всичко, което не прите
жава тези черти , веднага се откроява там като нещо не 
на място.

Но свободната воля идва с цената на загуба или от
далечаване от тази любов и приемане. Ние сме свобод
ни, но живеем сред обкръжение, което е в заговор да 
ни убеди, че не сме. Свободната воля е от съществено 
значение за функционирането ни в земното измерение: 
нещо, за което един ден ще разберем, че играе много 
важна роля за издигането ни във вечните висши изме
рения. Ж ивотът ни тук може да изглежда незначите
лен, защ ото е твърде кратък в сравнение с другите 
животи в другите светове, които пренаселват видими
те и невидимите вселени. Но всъщ ност е безкрайно 
важен, защ ото целта, с която сме дош ли тук, е да и з
растваме към Божественото и това израстване се наб
людава зорко от съществата в световете над нашия -  
душ ите и светещ ите к ълба  (онези  създания, които 
първо виждах далеч  над мен в П ортала и от които, 
вярвам, че произтича концепцията за ангелите в на
шата култура).

Н ие-духовните същества, обитаващи еволюирали
те ни земни мозъци и тела, продукт на Земята и зем
ните необходим ости  -  правим истинските избори. 
Истинската м исъл не е дело на мозъка. Но дотолкова 
сме свикнали, отчасти заради самия мозък, да свърз
ваме мисълта и собственото си Аз с него, че сме прес
танали да осъзнаваме, че във всеки миг ние сме много 
повече от физическия мозък и тяло, които изразяват 
-  или би трябвало да изразяват -  волята ни.
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Истинската м исъл е предфизическа. Това е мислене 
отвъд мисленето, пораждащо всички истински избори, 
които правим в света. Мислене, което не е зависимо от 
линейни дедукции, а се движи бързо като светкавица, 
осъществява връзки на различни нива и ги съединява. 
В светлината на свободното, вътрешно мислене обик
новената ни м исъл е безнадеждно бавна и тромава. 
Това м ислене улавя топката, преди да попадне във 
вратата, достига до вдъхновеното научно прозрение 
или  поражда вдъхновената песен. Подсъзнателното 
мислене винаги присъства, когато ни е нужно, въпре
ки че твърде често губим способността да го постигаме 
и да вярваме в него. Излиш но е да споменавам, че това 
мислене влезе в действие във вечерта на онзи скайдай- 
винг скок, когато парашутът на Чък внезапно се отво
ри под мен.

Да преживеете мисълта като независима от мозъка, 
означава да влезете в свят на м игновени връзки, в 
сравнение с които обикновеното мислене (тоест онези 
аспекти, които са ограничени от физическия мозък и 
скоростта на светлината) е подобно на някакво безна
деждно сънено и мудно протичащ о събитие. Най-ис
тинското ни, най-дълбоко Аз е напълно свободно. То не 
е осакатено или  засегнато от м инали  действия или  
обременено с идентичност или статус. То разбира, че 
няма смисъл да се боим от земния свят, и следователно 
не изпитва потребност да се самоутвърж дава чрез 
слава, богатство или  завоевания.

Това е истинското духовно Аз, което всеки от нас е 
предопределено да преоткрие един ден. Но докато дой
де денят, мисля, че трябва да направим всичко по си
лите си, за да се свържем с този удивителен аспект на 
своята личност -  да го развием и извадим наяве. Това 
е създанието, което живее във всеки от нас точно сега 
и което Бог истински желае да бъдем.
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Как да достигнем по-близо до това истинско духов
но Аз? Като проявяваме любов и състрадание. Защо? 
Защ ото любовта и състраданието са далеч повече от 
абстракциите, за които ги смятат мнозина. Те са реал
ни. Те са конкретни. И изграждат самата същ ност на 
духовните измерения.

За да се върнем към това измерение, трябва отново 
да станем подобни на него, въпреки че сме заклещени 
тук и бавно напредваме по пътя си.

Една от големите грешки, които хората допускат, 
когато мислят за Бога, е да си го представят като н я
каква безлична сила. Да, Бог стои зад числата и съвър
ш енството на Вселената, което науката измерва и се 
опитва да разбере. Но колкото и да е парадоксално, Ом 
е и „човек“ , дори повече човек, отколкото вие и аз. Ом 
разбира и съчувства на човешките ни проблеми по- 
дълбоко и по-лично, отколкото можем да си предста
вим, защ ото знае онова, което ние сме забравили, и 
разбира какво бреме е за нас да живеем с амнезията за 
Божественото дори за миг.

=<Звуков Поток Светлина>=



16.

КЛАДЕНЕЦЪТ

Х оли се запозна с приятелката ни Силвия през 80-те, 
когато и двете преподаваха в училищ е „Рейвънс- 

крофт“ в Рейли, Северна Каролина. Докато беше там, 
Холи  беше близка приятелка и със Сю зън Райнтис. 
Сюзън е духовен лечител -  факт, който никога не е вли
яел на чувствата ми към нея. Приемах я като много 
специален човек, въпреки че онова, с което се занима
ваше, меко казано, не се вписваше в праволинейните 
ми възгледи на неврохирург. Беше и медиум и бе напи
сала книга със заглавие „Отворено трето око“, на която 
Холи бе голяма почитателка. Една от духовните лечи 
телски практики, които Сюзън редовно прилагаше, бе 
да помага на пациенти в кома чрез телепатически  
контакт. В четвъртия ден от комата ми на Силвия й 
хрумнала идеята Сюзън да се опита да се свърже с мен.

Обадила се в дома й в Ч апъл Х ил и обяснила какво 
се е случило с мен. Дали било възможно „да се настрои 
на моята вълна“? Сюзън казала „да“ и поискала някои 
подробности за болестта ми. Силвия й казала най-ос- 
новното: че съм в кома от четири дни и съм в критично 
състояние.

-  Това е достатъчно -  заявила тя . -  Щ е направя опит 
за контакт с него тази вечер.
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Според възгледите на Сю зън пациентът в кома се 
намира в някакво междинно състояние. Нито е изцяло 
тук (в земното измерение), нито е преминал отвъд (в 
духовното). Около тези пациенти често витае уникална 
загадъчна атмосфера. Както вече споменах, това е 
феномен, който самият аз много пъти съм забелязвал, 
въпреки че, разбира се, никога не му бях придавал 
свръхестествения смисъл, който Сюзън откриваше.

От опит Сю зън знаела, че една от чертите, които 
отличават пациентите в кома, е тяхната възприемчи- 
восткъм  телепатични послания. Била убедена, че щом 
влезе в медитативно състояние, скоро ще установи 
контакт с мен.

-  Общуването с пациент в кома -  каза ми тя по-къс
но -  е нещо като спускане на въже в дълбок кладенец. 
Колко дълбоко трябва да стигне въж ето, зависи от 
дълбочината на комата. Когато се опитах да се свържа 
с теб, първото, което ме изненада, беше колко дълбоко 
се спусна въжето. Колкото по-надолу отиваше, толкова 
повече се боях, че си твърде далеч и няма да мога да 
стигна до теб, защ ото няма да се върнеш.

След цели пет минути мислено спускане на телепа
тичното „въже“ почувствала едва доловимо движение, 
като рибарска корда, потопена дълбоко във водата, 
която помръдва от леко, но осезаемо дръпване.

-  Бях сигурна, че си ти -  сподели тя, -  и казах това 
на Холи. Казах й, че времето ти все още не е дош ло и 
че тялото ти ще намери начин да се пребори. Посъвет
вах я да м исли  за тези  две нещ а и да ги повтаря до
леглото ти.



17.

N О Т 1

В четвъртък лекарите ми установили, че щ амът на 
Е. коли в мен не съвпада с ултрарезистентния, кой

то случайно се е появил в И зраел точно по времето, 
когато бях там. Но този факт направил случая ми още 
по-сложен. Макар и да било добра новина, че не нося 
бактериален щ ам , който би могъл да затрие една трета 
от населението на страната, по отношение на собстве
ното ми възстановяване това потвърдило вече натрап
чивото подозрение на лекарите, че случаят ми е без
прецедентен.

Състоянието ми бързо преминавало от критично в 
безнадеждно. Лекарите просто ням али отговор как 
може да съм се разболял или  как да бъда върнат от 
комата. Били сигурни само в едно: не знаели някой да 
се е възстановил напълно от бактериален менингит 
след кома, продълж ила повече от няколко дни. Вече 
бил четвъртият ми ден.

Стресът се отразявал на всички. Във вторник Филис 
и Бетси реш или всякакви разговори за вероятността 
да умра да бъдат забранени в мое присъствие, защото 
не било изключено част от мен да знае какво обсъждат. 
Рано сутринта в четвъртък Джийн попитала една от 
сестрите в интензивното отделение за шансовете ми
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да оживея. Бетси, която стояла от другата страна на 
леглото ми, я чула и казала:

-  Моля те, не води този разговор в тази стая.
С Джийн винаги сме били много близки. Бяхме част 

от семейството, същ о като „истинските“ деца на роди
телите си, но фактът, че сме били „избрани“ от мама и 
татко, както се изразяваха те, неизбежно създаваше 
специална връзка помежду н и . Винаги се е грижила за 
мен и отчаянието й от безсилието в онази ситуация я 
е довело до ръба на нервна криза.

Очите на Джийн се насълзили.
-  Трябва да си отида у  дома за малко -  казала тя.
След като решили, че има предостатъчно хора, кои

то да бдят край леглото ми, всички се съгласили, че за 
медиците ще бъде облекчение в стаята ми да има един 
човек по-малко.

Джийн се върнала в нашето жилище, събрала бага
жа си и следобед отпътувала за дома си в Делауеър. С 
напускането си дала израз на емоция, която цялото 
семейство започвало да изпитва: безсилие. Малко пре
живявания водят до такова отчаяние, както гледката 
на обичан близък в кома. Искате да помогнете, но не 
можете. Искате човекът да отвори очи, но това не се 
случва. Роднините на пациенти в кома често се опитват 
да отворят очите им , прибягвайки до сила -  заповядват 
на пациента да се събуди. Разбира се, не постигат нищо 
и това може да доведе до още по-дълбоко отчаяние. 
Пациентите в дълбока кома губят координацията на 
очите и зениците си. Ако повдигнете клепачите на 
човек, изпаднал в дълбока кома, вероятно едното око 
ще бъде обърнато в една посока, а другото -  в противо
положната. Това е разтърсващ а гледка и тя няколко 
пъти засилвала болката на Холи през онази седмица, 
когато повдигала клепачите ми и буквално виждала 
обърнатите очи на мъртвец.
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След като Джийн си тръгнала, положението ставало 
все по-изнервящо. Ф илис започнала да проявява по
ведение, каквото лично аз съм наблюдавал много пъти 
при близки на пациенти. Обвинявала лекарите.

-  Защо не ни дават повече информация? -  попита
ла  тя Бетси ядосана. -  К ълна се, ако И бън беше тук, 
той щеше да ни каже какво става всъщност.

И стината била, че лекарите правели  абсолю тно 
всичко възмож но за мен. Ф илис, разбира се, знаела 
това. Но болката и отчаянието от ситуацията просто 
изчерпвали търпението на всичките ми близки.

Във вторник Холи се обадила на доктор Джей Лоу- 
флър, с когото някога бяхме партньори в разработва
нето на програма за стереотактична радиохирургия в 
„Бригъм Ен д Уиминс Хоспитал “ в Бостън. Тогава Джей 
завеждаше радиационната онкология в „М асачузетс 
Д ж енеръл Х осп и тал“ и Х оли  предполож ила, че ако 
някой е способен да й даде отговори, това е той.

Когато описала състоянието ми, Джей предположил, 
че греши за някои подробности. Знаел, че това, което 
му описва, е напълно невъзможно. Но щом Холи успя
ла  да го убеди, че наистина съм в кома, причинена от 
рядък случай на Е. коли бактериален менингит, чийто 
произход никой не може да обясни, той започнал да се 
обажда на специалисти по инфекциозни заболявалия 
от цялата страна. Никой, с когото разговарял, не бил 
чувал за случай  като моя. Прегледал медицинските 
публикации след 1991 -ва и не попаднал на нито един 
случай на Е. коли менингит при възрастен, който да 
не е последствие от неврохирургическа процедура.

От вторник нататък Джей се обаждал поне по вед
нъж  на ден за нова информация от Холи или  Ф илис и 
им съобщ авал докъде е стигнал с проучванията си. 
Стив Татър, друг добър приятел и неврохирург, същ о 
звънял всеки ден, давал съвети и ги утешавал. Но дни
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те минавали и единствената новина била, че случаят 
ми е първи по рода си в медицинската история. Спон
танният Е. коли бактериален менингит е рядък при 
възрастни. По-малко от 1 на 10 милиона от население
то на света заболяват годишно. И както всички разно
видности на грам-отрицателен бактериален менингит, 
е много агресивен. Толкова агресивен, че повече от 90 
процента от заболелите с първоначално бързо влош а
ване на неврологичното състояние като мен умират. 
Такава е била вероятността за смърт при постъпване
то ми в спеш ното отделение. М рачните 90 процента 
все повече се доближавали до 100, докато седмицата 
напредвала, а тялото ми не реагирало на антибиотици. 
М алцината, които оцеляват след  теж ка форма като 
моята, обикновено се нуждаят от денонощни грижи до 
края на живота си. Официално, състоянието ми било 
„N от 1“ , термин, който се използва в медицинските 
среди, когато един-единствен пациент преживее всич
ки етапи на заболяването. Просто нямало друг, с кого
то лекарите можели да сравнят случая ми.

От сряда нататък Холи водела Бонд при мен всеки 
следобед след училище. Но в петък вече се питала дали 
тези посещения не вредят, вместо да има полза от тях. 
На моменти, в началото на седмицата, съм се движел. 
Тялото ми се мятало неудържимо. Някоя от медицин
ските сестри разтривала главата ми и ми инжектирала 
още успокоително, докато се укротя. За десетгодишния 
ми син било мъчително да гледа това. Достатъчно теж
ко било да вижда труп, който вече не прилича на баща 
му, а когато този труп започвал да прави необичайни 
механични движения, ставало непоносимо. От ден на 
ден все по-малко съм приличал на човека, когото поз
навал, и съм ставал все по-неузнаваем: жесток извън
земен двойник на неговия баща.
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Към края на седмицата тези спорадични изблици 
на двигателна активност напълно престанали. Вече 
нямало нужда от успокоителни, защото всяко движе
ние, дори автоматично, произтичащ о от първичните 
рефлексни дъги на мозъчния ствол и гръбначния мо
зък, почти напълно замряло.

Други роднини и приятели се обаждали и питали 
дали да дойдат. В четвъртък било решено, че е по-добре 
да не идват. И без това имало твърде голяма навалица 
в болничната ми стая. Медиците настойчиво препо
ръчвали почивка за мозъка ми -  колкото по-тихо, т о л 
кова по-добре.

Имало и забележима промяна в тона на хората, кои
то се обаждали. Отначало издавал плаха надежда, а 
после пълна безнадеждност. На моменти Холи  имала 
чувството, че вече ме е загубила.

В четвъртък следобед М айкъл Съливан чул почук
ване на вратата си . Била секретарката му в епископал
ната църква „Свети Йоан“ .

-  Обаждат се от болницата -  казала тя. -  Една от 
сестрите, които се грижат за И бън , настоява да говори 
с вас. Казва, че е спешно.

М айкъл вдигнал телефона.
-  М айкъл -  казала сестрата, -  трябва да дойдеш  

веднага. Ибън умира.
Като пастор, М айкъл вече би л попадал в такива 

ситуации. Свещениците виждат смъртта и отчаянието 
на близките почти толкова често, колкото лекарите. 
Все пак за него било шок да чуе думата „умира", изре
чена за мен. Обадил се на съпругата си, Пейдж, и й 
казал да се моли и за мен, и за неговите духовни сили, 
за да се справи със ситуацията. После тръгнал с кола
та си през студен проливен дъжд към болницата, зас
лепяван от сълзите, които изпълвали очите му.
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Когато стигнал до стаята ми, гледката била почти 
същ ата както при последното му посещение. Ф илис 
седяла до мен, на свой ред да бди и държи ръката ми, 
както непрекъснато се редували от пристигането й в 
понеделник вечерта. Гърдите ми се издували и спада
ли  по дванадесет пъти в минута от апарата за команд
но дишане и дежурната сестра тихо изпълнявала за
дълж енията си, сновяла между апаратите около легло
то ми и отчитала показанията им.

В лязла  друга сестра и М айкъл я попитал дали тя се 
е обадила на секретарката му.

-  Не -  отвърнала. -  Цяла сутрин съм тук и състоя
нието му не се е променило много от снощи. Не зная 
кой ви се е обадил.

В единадесет Холи , мама, Ф и ли с и Бетси били  в 
стаята ми. М айкъл предлож ил да се помолят заедно. 
Всички, вклю чително и двете медицински сестри, се 
хванали за ръце около леглото и М айкъл отправил още 
една горещ а молба към Всевишния за възстановява
нето ми.

-  Господи, върни Ибън при нас. Зная, че само ти 
имаш тази сила.

Така и не разбрали кой се е обадил на Майкъл. Но 
който и да е бил, добре че го е направил. Защ ото м о
литвите, идващи от долния свят, онзи, от който бях 
отпътувал, най-сетне започнаха да достигат до мен.
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СПОМЕНИТЕ СЕ ВРЪЩАТ

Вече имах по-разширено съзнание. Толкова разш и
рено, че ми се струваше, че може да побере цялата 

Вселена. Слуш али ли  сте някога песен по радио, сму
щавано от статично електричество? Свиква се. После 
някой настройва станцията и чувате същата песен в 
пълната й яснота. Как сте могли да не обърнете вни
мание колко слабо и колко далеч от оригинала е звуча
ла  преди?

Разбира се, така работи умът. Хората са устроени 
така, че да могат да се приспособяват. Много пъти бях 
обяснявал на пациентите си, че това или онова непри
ятно усещ ане ще нам алее, и ли  поне така ще им се 
струва, когато телата им свикнат с новото положение. 
Когато нещо продължава достатъчно дълго, умът ви се 
научава да не му обръщ а внимание, да го заобикаля 
или да го приема за нормално.

Но ограниченото ни земно съзнание е далеч от прос
то нормално и получих първото доказателство за това, 
докато пътувах още по-дълбоко, към самото сърце на 
Ядрото. Все още не помнех нищо от земното си минало, 
но имах ясна представа за себе си. Бях забравил зем 
ната си самоличност, но помнех кой съм в онази реал
ност. Бях гражданин на Вселената, поразително огром
на, сложна и изцяло управлявана от любовта.
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По почти призрачен начин откритията ми извън 
тялото бяха ехо на онова, което бях научил само годи
на по-рано при срещата с биологичното си семейство. 
Всъщ ност никой от нас не е сирак. Всички сме в поло
жението, в което бях аз, защ ото имаме своето друго 
семейство: създания, които са загрижени за нас и бдят 
над нас, създания, за които за момент сме забравили, 
но ако отворим съзнанието си за тяхното присъствие, 
са готови да ни помогнат да изминем земния си път. 
Никой не е лиш ен от обич. Всеки един от нас получава 
дълбоко разбиране и грижа от Създателя, който ни 
цени толкова, колкото не можем да си представим. Тази 
истина не бива повече да остава в тайна.



19.

НЕИЗБЕЖНАТА РЕАЛНОСТ

До петък тялото ми било на тройна интравенозна 
антибиотична комбинация вече четири дни, а все 

още нямало резултат. Роднини и приятели идвали от
всякъде, а онези, които не можели да дойдат, органи
зирали групови молитви в своите църкви. Балдъзата 
ми Пеги и близката приятелка на Холи -  Силвия, прис
тигнали  в онзи ден следобед. Х оли  ги посрещ нала с 
ведро изражение, доколкото можела. Бетси и Ф илис 
продължавали да застъпват възгледа „той ще се опра
ви“, да остават полож ително настроени на всяка цена. 
Но всеки ден ставало все по-трудно за вярване. Дори 
Бетси започнала да се пита дали разпореждането й за 
никакъв негативизъм в стаятане означава по-скоро 
никакъв реализъм в стаята.

-  Мислиш ли, че Ибън щеше да направи това за нас, 
ако ролите бяха разменени? -  попитала Ф илис онази 
сутрин, след поредната безсънна нощ.

-  Какво имаш предвид?-попитала Бетси.
-  М ислиш  ли, че щеше да прекарва всяка минута 

край нас, да спи в интензивното?
Бетси нам ерила  най-прекрасния прост отговор, 

формулиран като въпрос:
-  Можеш ли  да си представиш  да бъдеш  някъде 

другаде точно сега?
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И двете се съгласили, че макар и да бих пристигнал 
на секундата, ако се нуждаят от мен, е много, много 
трудно да си ме представят да седя на едно място ча 
сове наред.

-  Дори за миг не сме го приемали като досадно за
дълж ение или  нещо, което сме принудени да вършим. 
Просто мястото ни беше там -  сподели Ф илис по-късно.

Това, което най-много безпокояло Силвия, били р ъ 
цете и ходилата ми, които започвали да се съсухрят 
като листа на растение, останало без вода. Това е нор
мално при пациенти с инсулт или в кома, защото мус
кулите на крайниците започват да се свиват. Но нико
га не е лесно за семейството и близките приятели да 
виж дат тази  гледка. Когато ме гледала, С илвия си 
повтаряла, че трябва да вярва на интуицията си. Но 
дори за нея ставало все по-трудно.

Х оли  зап очн ала  да се самообвинява (ако се била 
качила горе по-рано, ако това, ако онова...) и всички 
правели каквото могат, за да я избавят от тези мисли.

Вече всички знаели, че дори и да се възстановя, 
няма да бъде истинско възстановяване. Щ ял съм да 
имам нужда от поне три месеца интензивна рехабили- 
тация, да страдам от хронично наруш ение на речта 
(ако сам и останали достатъчно умствени способности, 
за да говоря) и до края на живота си да трябва да бъда 
обграден с медицински грижи. Това бил най-добрият 
възможен сценарий и колкото и песимистично и мрач
но да звучал, дори той бил в сферата на фантазиите. 
Ш ансовете някога отново да бъда в добра форма ста
вали все по-нищожни.

Бонд бил пощаден да не чува пълните подробности 
за състоянието ми. Но в сряда, в болницата след учи 
лищ е дочул един от лекарите ми да излага пред Холи 
това, което вече знаела.
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Било време да приеме фактите. Не била останала 
почти никаква надежда.

Вечерта, когато станало време Бонд да се прибира, 
той отказал да напусне стаята ми. Обичайната прак
тика била да допускат само по двама души наведнъж 
при мен, за да могат лекарите и сестрите да вършат 
работата си. Около ш ест часа Холи тактично го подка
н и ла  да тръгва, но Бонд не пом ръднал от стола  си, 
точно под рисунката на битката между белите кръвни 
клетки и нашествениците Е. коли.

-  Всъщ ност той не знае, че съм тук -  казал Бонд с 
полуогорчен, полуумоляващ  тон. -  Защо не може прос
то да поседя при него?

През останалата част от вечерта всички се редували 
един по един на смени, за да може Бонд да остане там.

Но на следващата сутрин, в събота, Бонд променил , 
позицията си. За първи път през седмицата, когато 
Холи се промъкнала в стаята му да го събуди, той й ка
зал, че не желае да ходи в болницата.

-  З ащ о?-п оп и талаХ оли .
-  Защото ме е страх -  споделил Бонд.
Това признание важало за всички.
Холи  отново слязла  в кухнята за няколко минути. 

После още веднъж го попитала дали е сигурен, че не 
иска да види татко си.

Д ълго м ълчал и само се взирал в нея.
-  Д обр е-съ гласи л  се той накрая.
И съботата минала в постоянно бдение край леглото 

ми и окуражаващ и разговори меж ду семейството и 
лекарите. Всичко изглеждало като отчаян опит да под
държат надеждата жива. Но резервите на всички от 
ден на ден се изчерпвали.

В събота вечерта, след като придружила майка ни 
Бети до хотелската й стая, Ф илис отиш ла у  дома. Било 
тъм но като в рог, без нито един светещ  прозорец, и

8*
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докато пристъпвала по разкаляната земя, било трудно 
да улучва каменните плочи. Не преставало да вали от 
пет дни, от следобеда на приемането ми в интензивно
то отделение. О билните дъж дове са необичайни за 
планинската  част на Вирдж иния, където ноември 
обикновено е хладен, ясен и слънчев като предишната 
неделя, последния ден преди припадъка ми. Сега този 
ден изглеждал далечен и сякаш цяла вечност от небето 
се леел дъжд. Дали някога щ ял да спре?

Ф илис отклю чила вратата и светнала лампите. От 
началото на седмицата наминавали хора и донасяли 
храна и въпреки че продължавали, полуоптимистич- 
ната/полутревож на атмосф ера на общ и усилия  за 
справяне с временна извънредна ситуация ставала все 
по-мрачна и потискаща. И приятелите ни, и семейс
твото знаели, че скоро всяка надежда за мен ще бъде 
загубена.

За секунда на Ф илис й хрумнало да запали камина
та, но тази м исъл веднага била последвана от друга, 
много по-обезсърчаващ а. Защ о да си прави труда? 
Изведнъж се почувствала по-изтощ ена и отчаяна от 
всякога. Легнала на дивана в уютния кабинет с дърве
на ламперия и заспала дълбоко.

Час по-късно дош ли Силвия и Пеги, промъкнали се 
на пръсти до кабинета и открили Ф илис дълбоко зас
пала там. Силвия слязла  до мазето и видяла, че някой 
е оставил фризера отворен. На пода се била образува
ла  локва и храната щ яла  да започне да се разваля, 
включително и няколко хубави пържоли.

Когато Силвия съобщ ила на Пеги за наводнението, 
реш или да направят най-доброто, което могат. Обади
ли  се на другите от семейството и на няколко приятели 
и се заловили за работа. Пеги излязла да купи още нещо 
за хапване и си устроили импровизирано пиршество. 
Скоро Бетси, дъщ еря й Кейт и съпругът й Роби се при
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съединили към тях, заедно с Бонд. Имало много при
пряно бърборене и заобикаляне на темата, която била 
в ума на всички: че аз, отсъстващ ият почетен гост, 
най-вероятно никога няма да се завърна в тази къща.

Холи отново била отишла в болницата, за да продъл
жи постоянното бдение. Седяла до леглото ми, държа
ла  ръката ми и не преставала да повтаря мантрите, 
предлож ени от С ю зън Райнтис, внуш авайки си, че 
трябва да влага смисъл в думите и в сърцето си да вяр
ва, че са истина.

Приеми молитвите.
Изцелявал си други. Сега е време за твоето изцеле

ние.
Обичан си от много хора.
Тялото ти знае как да се справи. Все още не е  дошъл 

твоят час да умреш.



20 .

ЗАТВАРЯНЕТО

Всеки път, когато отново се окажех заклещен в Зри
мия свят на червея, си спомнях вълшебната завла

дяваща мелодия, която отваряше пътя към Портала и 
Ядрото. Прекарвах дълги  периоди от време -  което 
парадоксално ми се струваше безвремие -  в присъст
вието на своя ангел-хранител от пеперуденото крило 
и цяла вечност в получаване на уроци от Създателя и 
Кълбото от светлина дълбоко в Ядрото.

В един момент стигнах до края на Портала и открих, 
че вече не мога да премина през него. Завладяващата 
мелодия, дотогава моят билет за влизане в по-висшите 
измерения, вече не можеше да ме отведе там. Райски
те порти бяха затворени.

Изклю чително трудно е да опиша и това изживява
не, заради ограниченията на плоския език, който упот
ребяваме, за да изразим всяка м исъл тук, на Земята, 
и по-м алката сила  на емоциите, когато сме в тяло. 
Спомнете си за всеки път, когато сте изпитали разоча
рование. В известен смисъл всяка загуба, която пре
живяваме тук, всъщ ност е вариация на единствената 
абсолю тн а  загуба: загубата на рая. В деня, когато 
райските врати се затвориха за мен, бях обзет от тъга, 
каквато не познавах. Там, горе, емоциите саразлични.
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Всички човешки чувства присъстват, но са по-дълбоки, 
по-всеобхватни-не са само вътре, а и извън нас. Пред
ставете си, че при всяка промяна на настроението ви 
времето внезапно се променя заедно с него. Че сълзи 
те ви предизвикват дъж довен порой, а радостта ви 
изведнъж разсейва облаците. Това дава известна пред
става колко по-голем и и значим и са промените на 
настроението там, колко странно и осезаем о няма 
разлика меж ду това, което наричам е „вътреш но“ и 
„външ но“. Придвижвах се надолу през огромни стени 
от облаци. Около мен звучеше приглушен говор, но не 
различавах думите. После осъзнах, че съм заобиколен 
от безброй създания, коленичили под арки, които се 
простираха надалеч. Сега, когато се връщ ам назад, 
осъзнавам какво правеха тези полувидими, полуосеза- 
еми йерархии от същества.

Те се молеха за мен.
Две от лицата, които по-късно си спомних, бяха на 

М айкъл Съливан и съпругата му Пейдж. Помня, че ги 
зърнах само в профил, но ясно ги идентифицирах след 
завръщ ането си, когато отново започнах да си служа 
с езикови средства. М айкъл често бе присъствал фи
зически в болничната стая в интензивното отделение 
и бе водил молитви, но Пейдж никога не бе влизала там 
(въпреки че същ о бе отправяла молитви за мен).

М олитвите ми даваха енергия. Може би затова кол- 
кото и дълбоко да тъгувах, нещ о в мен изпитваш е 
странна увереност, че всичко щ е бъде наред. Тези съ з
дания знаеха, че преж ивявам преход, и пееха и се 
молеха за силата на духа ми. Вървях към неизвестно
то, но в онзи момент вече имах пълна  вяра и доверие, 
че ще се погрижат за мен, както бяха обещ али спътни
цата ми върху пеперуденото крило и любещото Божест
во, че през каквото и да премина, раят ще бъде с мен.
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Той щеше да ме съпътства в образа на Създателя, Ом, 
или на ангел, моя ангел -  М омичето от пеперуденото 
крило.

Бях поел по пътя обратно, но не бях сам и знаех, че 
никога вече няма да се чувствам сам.



21.

ДЪГАТА

Връщ айки се мислено назад, Ф илис по-късно спо
дели, че онова, което ще запомни най-вече от она

зи седмица, бе дъждът. Студен, несекващ дъжд от ниско 
надвиснали облаци, които не се вдигат и не позволяват 
на слънцето да надникне. Но в онази неделна утрин, 
когато влязла с колата си на паркинга пред болницата, 
се случило нещо странно. Тъкмо била прочела тексто
во съобщение от една от молитвените групи в Бостън, 
в което се казвало: „Очаквай чудо“ . Докато размиш ля
вала какво чудо може да очаква, помогнала на мама да 
слезе от колата и двете забелязали, че дъждът е спрял. 
На изток слънчевите лъчи  се показвали през пролука 
между плътните облаци и озарявали прекрасните ста
ри планини на запад и пласта сиви облаци горе и им 
придавали златист оттенък.

После погледнали към далечните върхове, в посока 
противополож на на тази , от която ноемврийското 
слънце започвало да си проправя път, и тя била там. 

Съвърш ена дъга.
Силвия карала към  болницата  с Х оли  и Бонд за 

предварително уговорена срещ а с главния ми лекар 
Скот Уейд. Доктор Уейд, същ о приятел и съсед, се борел 
с най-тежкото решение, пред което се изправят лека-
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рите, сблъскващ и се с животозастрашаващи заболя
валия. Колкото по-дълго съм в кома, толкова по-веро
ятно било да прекарам остатъка от живота си в „хро
нично безпом ощ но състоян и е“ . Въпреки голям ата 
вероятност менингитът да прогресира, ако спрат ан
тибиотиците, може би щ яло да бъде по-разумно да 
престанат да ги прилагат -  да прекратят лечението при 
почти сигурна доживотна кома. Щ ом досега менинги
тът ми никак не се повлиявал от лечението, дори да 
успеели да го изкоренят, то означавало да живея месе
ци или  години в някога жизненото си, но вече напълно 
нереагиращо тяло, с нулево качество на живот.

-  Седнете -  казал доктор Уейд на Силвия и Холи с 
тон , който бил учтив, но несъмнено мрачен. -  С доктор 
Бренан проведохме консултации с експерти от „Дюк“ , 
Вирджинския университет и медицински университе
ти „Баумън Щ ей“ и трябва да ви кажа, че според всич
ки до един нещата не изглеждат никак добре. Ако Ибън 
не покаже значително подобрение през следващ ите 
дванадесет часа, вероятно ще препоръчаме спиране 
на антибиотика. Седмица в кома с тежък бактериален 
менингит вече е отвъд всякакви разумни очаквания за 
възстановяване. Предвид изгледите, може би е най- 
добре да оставим всичко на естествения ход на приро
дата.

-  Но вчера видях клепачите му да помръдват -  въз
разила Холи. -  Наистина, помръднаха. Почти сякаш 
се опитваше да ги повдигне. Сигурна съм в това, което 
видях.

-  Не се и съмнявам -  казал доктор Уейд. -  И броят 
на белите му кръвни клетки спада. Това са добри нови
ни и дори за минута не бих твърдял, че не са. Но тряб
ва да имате предвид общ ата ситуация. Значително 
намалихме успокоителните на Ибън и до този момент 
данните от неврологичните прегледи трябваше да по
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казват повече мозъчна активност. Продълговатият му 
мозък донякъде функционира, но ни интересуват по- 
висшите му мозъчни функции, които все още напълно 
липсват. След време при повечето пациенти се появяват 
известни видими признаци на подобрение. Телата им 
извърш ват движения, при които изглежда, че се съ 
буждат. Но не е така. Просто мозъчният ствол преми
нава в състояние, наречено „будна кома“ , в което могат 
да останат с месеци или години. Най-вероятно помръд- 
ването на клепачите означава това. И отново трябва 
да ви кажа, че седем дни са изклю чително дълго време 
за кома от бактериален менингит.

Доктор Уейд и зрекъл м нож ество думи в опит да 
смекчи удара от новина, която можела да бъде съоб
щена с едно-единствено изречение.

Било време да оставят тялото ми да умре.



22 .

ШЕСТ ЛИЦА

окато слизах надолу, още лица изплуваха от блато-
/-\го , както всеки път, когато навлизах в Зримия свят 
на червея. Но този път в лицата имаше нещо различно. 
Бяха човешки, не животински.

И ясно изричаха думи.
Не че различавах това, което казваха. Беше малко 

като в старите анимационни филмчета за Чарли Бра- 
ун, в които възрастните говорят, а се чуват само нераз
гадаеми звуци. По-късно, когато се върнах назад, осъз
нах, че всъщ ност мога да кажа чии бяха шестте лица, 
които видях. Там беш е Силвия, там  беш е и Холи , и 
сестра й Пеги. Там бяха и Скот Уейд, и Сюзън Райнтис. 
Единствената от тях, която не е присъствала реално в 
стаята ми в онези последни часове, е Сюзън. Но по своя 
начин, разбира се, и тя е бдяла край леглото ми, защо- 
то в онази нощ, както и предишната, е седнала в дома 
си в Ч апъл Х ил и със силата на волята си мислено се е 
пренесла при мен.

По-късно, когато узнах за това, отначало бях озада
чен, че майка ми Вети и сетрите ми, които са прекара
ли  цялата седмица там и с обич са държали ръката ми 
с часове, отсъстват от редицата лица, които бях видял. 
Мама имаше все още незараснала фрактура на стъпа-
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лото  и използваш е проходилка за придвижване, но 
предано бе и зп ълн явала  дъ лга  си да бди край мен. 
Ф илис, Бетси и Джийн -  всичките се бяха редували. 
После узнах, че в онази последна нощ  не са били там. 
Лицата, които си спомних, бяха на онези, които физи
чески са били в стаята ми на седмата сутрин от комата 
ми или предишната вечер.

Но тогава, докато слизах, нямаше имена, с които да 
свържа тези лица. Само знаех, или  усещах, чеса  важни 
за мен по някакъв начин.

Още едно лице ме привличаш е с особена сила. С 
щракване, което сякаш отекна в целия огромен кладе
нец от облаци, през който се спусках, с молещ ите се 
ангелоподобни създания, изведнъж осъзнах, че същ ес
твата от Портала и Ядрото -  същества, които познавах 
и обичах от цяла вечност, както ми се струваше -  не са 
единствените, които познавам. Познавах и обичах и 
онези далеч под мен, в измерението, към което бързо 
се приближавах. Създания, за които досега напълно 
бях забравил.

Съсредоточих се върху шестте лица, особено послед
ното. Беше толкова познато. С шок, граничещ  с непо
носим страх, осъзнах, че е лице на някого, който се 
нуждае от мен. Някой, който никога няма да превъз
могне раздялата, ако си отида. Ако го изоставя, загу
бата щ еш е да бъде непоносим а за  него като онова 
чувство, което изпитах, когато вратите на рая се затво
риха. Щ еш е да бъде предателство, на което не бях 
способен.

До онзи момент бях свободен. Пътувах през различ
ни светове както най-големите авантюристи, без да ги 
е грижа за съдбата им. Всъщ ност нямаш е значение 
какво ще стане по-нататък, защото дори докато бях в 
Ядрото, нямаше никаква тревога или чувство за вина, 
че изоставям някого. Това, разбира се, беше първото,



124 ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА РАЯ

което научих, когато бях с Момичето от пеперуденото 
крило и то ми каза:

Каквото и да направиш, няма да бъде грешка.
Но сега бе различно. Толкова различно, че за първи 

път през цялото си пътуване изпитах силен ужас. Беше 
ужас не за самия мен, а за онези лица, особено ш есто
то. Все още не можех да кажа чие е, но знаех, че е и з
клю чително важно за мен.

Чертите му ставаха все по-ясни, докато накрая ви
дях, че то -  или т о й  -  ме умолява да се върна: да поема 
риска от страховитото спускане към света долу, за да 
бъда отново с него. Все още не разбирах думите му, но 
по някакъв начин те ми предаваха посланието, че съм 
оставил нещо важно там, че имам, както се казва, „за
лог в играта“.

Трябваш е да се върна. Имах връзки тук, връзки, 
които трябваш е да ценя. К олкото по-ясно ставаш е 
ш естото лице, толкова повече осъзнавах това. И то л 
кова по-близо бях до разпознаването на лицето.

Лице на момче.



23.

ПОСЛЕДНА НОЩ. ПЪРВО УТРО

Преди да седне да разговаря с доктор Уейд, Холи  
казала на Бонд да чака пред вратата, защ ото не 

искала той да чуе лош ите новини, които очаквала. Но 
усетил това, Бонд слухтял отвън и дочул част от думи
те на доктор Уейд. Достатъчно, за да разбере реалната 
ситуация. Да разбере, че всъщ ност баща му няма да се 
върне. Никога.

Дотичал в моята стая и се втурнал към леглото ми. 
Плачейки, ме целунал по челото и разтрил раменете 
ми. После повдигнал клепачите ми и казал -  прано в 
празните ми, нефокусирани очи:

-  Тй ще се оправиш, татко. Щ е се оправиш. 
Повтарял това отново и отново, по детски вярвайки, 

че ако го каже достатъчно пъти, ще стане реалност.
В същ ото време, в стая в другия край на коридора, 

Холи седяла с поглед, вперен в пространството, опит
вайки се да проумее какво й казва доктор Уейд. Накрая 
казала:

-  Това означава, че трябва да се обадя на И бън в 
колежа и да му кажа да си дойде.

Доктор Уейд отговорил кратко и ясно.
-  Да, мисля, че ще постъпите правилно.
Х оли  отиш ла до големия панорамен прозорец на 

конферентната зала, който бил с изглед към окъпани



126 ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА РАЯ

те от бурята, но постепенно открояващи се планини на 
Вирджиния, извадила мобилния си телефон и набрала 
номера на Ибън.

В този миг Силвия станала от стола си.
-  Холи, почакай само м инута -  казала тя. -  Нека 

надникна там още веднъж.
Д ош ла в интензивното отделение и застанала до 

леглото ми заедно с Бонд, който м ълчаливо разтривал 
ръката ми. Слож ила ръка на рамото ми и леко го пога
лила . Както през цялата седмица, главата ми била 
извърната встрани. В продължение на седмица всич
ки виждали лицето ми, но не виждали мен. Очите ми 
се отваряли само когато лекарите проверявали дали 
зениците ми реагират на светлина (един от най-прос
тите, но най-ефективни начини за проверка дали мо
зъчният ствол функционира], или когато Холи и Бонд, 
въпреки м ногократните наставления на лекарите, 
упорито продълж авали да повдигат клепачите ми и 
срещ али две очи, изцъклени и безизразни, обърнати 
като на счупена кукла.

Но сега, докато Силвия и Бонд се взирали в отпус
натото ми лице, реш ително отказвайки да приемат 
онова, което току-щ о били чули от доктора, нещ о се 
случило.

Очите ми се отворили.
Силвия изпищ яла. По-късно ми каза, че следващ и

ят най-голям шок, почти толкова разтърсващ, колкото 
отварянето на очите ми, бил начинът, по който ведна
га започнали да се оглеждат наоколо. Нагоре-надолу, 
насам-натам... Напомняли й не за възрастен, който се 
събужда от седемдневна кома, а за дете -  новородено, 
което за първи път вижда света.

В известен смисъл, имала е право.
Силвия се опомнила от първоначалното си вцепе

нение и осъзнала, че нещ о ме смущ ава. П обягнала
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навън от стаята към конферентната зала, където Холи 
все още стояла до големия панорамен прозорец и раз
говаряла с Ибън IV.

-  Х оли ... Холи! -  извикала Силвия. -  Той се събуди. 
Събуди се! Кажи на Ибън, че баща му се връща.

Холи  се взирала в нея с празен поглед.
-  Ибън -  казала тя по телефона, -  пак ще ти се оба

дя. Той... баща ти се връща... към живота.
Закрачила, после побягнала към интензивното и 

доктор Уейд веднага я последвал. Заварили ме да се 
въртя в леглото, не механично, а защото съм в съзнание 
и очевидно нещ о ме смущава. Доктор Уейд веднага 
разбрал какво е: тръбата за дишане, която все още била 
в гърлото ми. Тръба, която вече не ми била нужна, за 
щ ото мозъкът ми, както и цялото ми тяло, изведнъж 
се били върнали към живота. Протегнал ръка, срязал 
придържащата лепенка и внимателно я извадил.

Леко съм се задъхал, когато съм поел първите си 
глътки въздух без апарат от седем дни и съм изрекъл 
първата си дума, същ о от седмица:

-  Благодаря.
Ф и ли с все ощ е си м и слела  за дъгата, която била 

видяла, когато и злязла  от асансьора. Бутала мама в 
инвалидна количка. Влезли в стаята и Ф илис едва не 
припаднала от удивление, когато ме видяла да седя в 
леглото, да срещам погледите им.

Бетси подскачаш е от радост. П регърна Ф илис. И 
двете се просълзиха. Ф илис се приближи и ме погледна 
право в очите.

Срещнах погледа й. после на всички останали.
Докато любещ ите ми близки и болногледачи се съ 

бираха около леглото ми, все още замаян от необясни
мия преход, аз се усмихнах, спокоен и радостен.

-  Всичко е наред -  казах, колкото изричайки, т о л 
кова и излъчвайки това благословено послание. Пог
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леднах всеки от тях, съсредоточено, проумял божест
веното чудо на самото ни съществуване. -  Не се безпо
койте... всичко е наред-повторих, за да разсея всички 
съмнения. По-късно Ф илис ми каза, че думите ми са 
прозвучали като съдбовно послание от Отвъдното, че 
светът е такъв, какъвто трябва да бъде, че няма от 
какво да се боим. Сподели, че често си спомня за този 
момент, когато я обземат земни тревоги, за да получи 
утехата да знае, че никога не сме сами.

Докато оглеждах обстановката, явно се връщ ах към 
земното си съществуване.

-  Какво правите лук? -  попитах насъбралите се хо
ра.

На това Ф илис отвърна:
-  А  ти какво правиш тук?



24.

ЗАВРЪЩАНЕТО

Бонд си представял как добрият стар татко щ е се 
събуди, ще се огледа наоколо и щ е им а нужда от 

известно наваксване със събитията, които е пропуснал, 
преди да поеме ролята си на бащата, когото винаги е 
познавал.

Но скоро открил, че няма да бъде толкова лесно. 
Доктор Уейд го предупредил за две неща: първо, да не 
очаква да помня какво съм казал при събуждането си 
от комата. Обяснил му, че работата на паметта изисква 
огромна м озъчна сила, а моят м озък все още не се е 
възстановил достатъчно, за да се представя на толко
ва високо ниво. Второ, да не се тревожи много заради 
нещата, които говоря в тези ранни дни, защото голяма 
част от тях ще му се сторят пълна лудост.

Оказал се прав и за двете.
В онова първо утро на завръщането ми Бонд гордо 

ми показал рисунката, която били направили с Ибън 
IV на  белите ми кръвни клетки, атакуващи бактериите 
Е. коли.

-  Уау, чудесно -  казал съм аз.
Бонд засиял от гордост и вълнение.
Но после съм продължил:
-  Какви са условията навън? Какво показва компю

търът? Давайте, аз съм готов за скок!

9*
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Лицето на Бонд помръкнало. Излиш но е да казвам, 
че това не било пълното завръщане, на което се надя
вал.

Имах халю цинации, отново изж ивявах някои от 
най-вълнуващите моменти в живота си, много реално.

В мислите си се готвех за скок с параш ут от DC3 
четири и половина километра над земята... щях да бъда 
последен, любимата ми позиция. Беше максималният 
полет на тялото ми.

И злязох сред ярката светлина отвъд вратата на са
молета и веднага се спуснах с главата надолу, с ръце, 
прибрани зад гърба ми, и (в ума си) почувствах позна
тия вятър от витлата на самолета, гледайки от тази 
позиция как туловищ ето на сребристата маш ина се 
издига към небето, витлата се въртят като на забавен 
кадър, а земята и облаците отразяват долната й по
върхност. Зам ислих се колко странна е гледката на 
бавно въртящ и се перки и спуснат колесник (като при 
приземяване) все още на километри над земята (с цел 
забавяне и минимализиране на вятъра за скачащите 
парашутисти).

Още повече прибрах ръцете си при спускането на
долу, за да достигна скорост триста и петдесет километ
ра в час, без друга защ ита за главата и раменете срещу 
разредения въздух на тази височина освен синята си 
каска на точки, за да устоя на притеглянето на огром
ната планета долу, докато във всяка секунда изминавам 
дължината на футболно игрище, брулен от вятър със 
скорост три пъти колкото на ураган, ревящ по-яростно 
от всичко на света.

Преминах между два големи пухкави облака, стрел
нах се като ракета през ясната пролука, към зелената 
земя и искрящо синьото море далеч под мен, в дивия 
си, опияняващ устрем да се присъединя към прияте
лите си, едва различим сред пъстроцветната формация
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„Снежинка“ , която с всяка секунда нарастваш е при 
присъединяването на нови скачачи и се спускаше все 
по-надолу...

Пренасях се в съзнанието си ту в интензивното от
деление, където се намирах, ту в пропитите с адрена
лин халюцинации за великолепен скайдайвинг скок.

Откачах... и го знаех.
Дни наред бърборех за  скайдайвинг, сам олети  и 

интернет на всеки, готов да слуша. И докато физичес
кият ми мозък се възстановяваше, навлязох в някаква 
странна и изтощ ително параноична вселена. Бях об
себен от мрачни „интернет послания“ , които се появя
ваха всеки път, когато затворех очи, и понякога се и з
писваха на тавана, когато ги отворех. Щ ом  стиснех 
клепачи, чувах скърцане, монотонни, антимелодични 
напеви, които обикновено изчезваха, когато отново 
отворех очи. Повдигах пръст, сочейки като Извънзем
ното, опитвах се да направлявам интернет поток от 
борсова информация, който минаваше покрай мен, на 
руски, на китайски.

Казано накратко, бях малко побъркан.
Всичко това леко ми напомняше за Зримия свят на 

червея, но бешепо-разтърсващо, защото нещата, кои
то виждах и чувах, се смесваха със спомени от човеш 
кото ми минало (познавах членовете на семейството 
си, дори когато, както в случая с Холи, не помнех име
ната им).

В същ ото време напълно липсваха удивителната 
яснота и искряща яркост, ултрареалността на Портала 
и Ядрото. Определено се завръщ ах обратно в мозъка 
си.

Въпреки момента на измамна пълна яснота на съ з
нанието, когато отворих очи за първи път, скоро отно
во не помнех човешкия си живот преди комата. Един
ствените ми спомени бяха за местата, през които току-
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що бях преминал: суровия, грозен Зрим свят на червея, 
идиличния Портал и необятния рай на Ядрото. Умът 
ми, моето истинско Аз, отново влизаш е в тесните и 
ограничаващи рамки на физическото съществуване, 
с неговите пространствено-времеви предели, линейно 
мислене и зависимост от словесното общуване. Неща, 
които до преди седмица бях смятал за единствената 
възможна форма на съществуване, а сега се оказваха 
м ъчителни ограничения.

За физическия свят е характерна предпазливост, а 
духовният живот е точно обратното. Това е единстве
ното ми обяснение защ о завръщането ми имаше тол
кова силен  параноичен аспект. И звестно време бях 
убеден, че Холи (чието име все още не знаех, но която 
по някакъв начин разпознавах като своя съпруга) и 
лекарите се опитват да ме убият. Продължавах да се 
унасям в сънищ а и фантазии за полети и скайдайвинг, 
някои от които бяха много продълж ителни и ярки. В 
най-дългия, най-реален и удивително подробен сън се 
намирах в онкологична клиника в Ю жна Ф лорида с 
външ ни ескалатори, по които бях преследван от Холи, 
двама местни полицаи и две азиатски и и н джи -фото
графи, които се залю ляваха към мен, висейки на кабе
ли.

Всъщ ност преживявах нещо, наречено „посттрав- 
матична психоза“. Нормално е, дори предвидимо при 
пациенти, чийто мозък се връща към работа, след като 
дълго време е бил неактивен. Бях виждал това много 
пъти, но не отвътре. А  отвътре беше много, много раз
лично.

Най-интересното в тази поредица кошмари и пара- 
ноични фантазии беше, че всъщ ност бяха точно това: 
фантазия. Ч асти  от нея, особено дълги ят  кошмар с 
нинджите в Южна Флорида, бяха особено ярки и дори 
ужасяващи, докато ги изживявах. Но когато мислено
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се връщ ах към тях почти веднага след края на този 
период, бях съвсем наясно какво са били: творения на 
тежко увредения ми мозък, докато се е опитвал да се 
възстанови. Някои сънищ а през този период бяха уди
вително и потресаващо реални. Но в крайна сметка и 
те подчертаваха коренната разлика между сънуването 
и ултрареалността на преживяванията ми, докато бях 
в дълбока кома.

Щ о се отнася до темата за ракети, самолети и скай- 
дайвинг, която толкова упорито се повтаряше, по-къс
но осъзнах, че е съвършено ясна от символична гледна 
точка. Защ ото истината бе, че правя опасен преход 
обратно от далечно място към изоставената, но сега 
отново функционираща космическа станция на м озъ 
ка си. Едва ли  би могла да се намери по-подходящ а 
аналогия на случилото се с мен през тази седмица и з
вън тялото ми от излитане с ракета.



25.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО

нд не бил единственият, за когото било трудно да
риеме безспорно смахнатия човек, който съм бил 

в онези първи дни след завръщането си. Ден след съ 
буждането м и , в понеделник, Ф илис се обадила на Ибън 
IV  по скайпа.

-  Ибън -  казала тя и насочила камерата към мен.
-  Здрасти, татко! Как я караш ? -  весело попитал 

той.
За минута само съм се захилил срещ у екрана. Кога- 

то най-сетне съм проговорил, Ибън бил потресен. Го
ворът ми бил ужасно бавен и в думите нямало почти 
никакъв смисъл. После Ибън ми каза:

-  Приличаш е на зомби, беше като дрогиран.
За съжаление, той не бил предупреден за опасност

та  от посттравматична психоза.
Постепенно параноята ми отшумяваше и мисленето 

и говорът ми ставаха все по-ясни. Два дни след събуж 
дането си бях преместен в неврологичното отделение. 
Там дежурните сестри дадоха походни легла на Ф илис 
и Бетси, за да могат да спят при мен. Нямах доверие на 
никого освен на тях двете -  те ме караха да се чувствам 
в безопасност, здраво свързан с новата си реалност.

Единственият проблем беше, че не заспивах. Д ър
жах ги будни по ц яла  нощ  и не спирах да говоря за
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интернет, космически станции, руски двойни агенти и 
подобни несвързани глупости. Ф илис се опитала да 
убеди сестрите, че имам кашлица, като се надявала, че 
малко сироп за кашлица ще ме приспи поне за час. Бил 
съм като новородено, което не спазва режим за спане.

В по-кротките ми моменти Ф илис и Бетси ми пома
гаха бавно да се върна на зем ята. П рипом няха ми 
случки от детството ни и макар и през повечето време 
да ги слушах, сякаш чувам историите за първи път, ми 
беше безкрайно интересно. Постепенно в мен пробляс
ваше нещ о важ но -  прозрението, че всъщ ност съм 
присъствал на тези събития.

Много бързо, както по-късно ми казаха и двете ми 
сестри, братът, когото познавали, започнал да се по
казва отново сред гъстата мъгла от параноични брът
вежи.

-  Беше изумително -  каза Бетси. -  Излизаш е от ко
мата, не осъзнаваше напълно къде си и какво става и 
през повечето време говореше пълни глупости, а чувс
твото ти за хумор си беше съвсем наред. Очевидно беше 
ти. Беше се завърнал!

-  Едно от първите неща, които каза, беше ш ега за 
храненето -  сподели Филис. -  Бяхме готови да те хра
ним лъж ица по лъжица, докато е нужно. Но ти не ис
каше и да чуеш. Беше твърдо реш ен сам да тъпчеш  
онзи портокалов пудинг в устата си.

Докато временно блокиралите двигатели на мозъка 
ми заработваха все по-добре, сам се учудвах на нещ ата, 
които казвам или правя: „Откъде дойде това?“. Скоро 
ме посети приятелка от Линчбърг на име Джаки. С Холи 
познавахме Джаки и съпруга й Рон, откакто бяхме ку
пили къщата си от тях. Неусетно дълбоко вкоренените 
ми южняшки маниери влязоха в действие. Щ ом видях 
Джаки, веднага попитах:

-  Как е Рон?
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След още няколко дни провеждах по някой и друг 
напълно смислен разговор с посетителите си и отново 
беше удивително колко много от тези връзки са авто
матични и не изискват голямо усилие от моя страна. 
Като реактивен самолет на автопилот, по някакъв на
чин мозъкът ми извикваше тези все по-познати пей
заж и на човеш ките взаим оотнош ения. П олучавах 
потвърждение от първа ръка на истина, която отлично 
знаех като неврохирург: мозъкът е безкрайно удивите
лен механизъм.

Разбира се, неизреченият въпрос в ума на всички (и 
в моя в моменти на по-ясно съзнание) беше: „Доколко 
ще се възстановя? Дали ще се завърна изцяло, или Е. 
коли са нанесли поне част от пораженията, за които 
лекарите бяха толкова сигурни, че щ е нанесат?“ Ден 
след ден очакването измъчвало всички, особено Холи, 
която се бояла, че изведнъж изумителният напредък 
ще спре и тя ще остане само с част от човека, когото е 
познавала.

Все пак, ден след ден все повече от предишното ми 
Аз се завръщаше. Езикът. Спомените. Познанствата. 
Ш егаджийската жилка, с която бях известен, същ о се 
върна. Макар и да бяха доволни, че съм залазил чувс
твото си за хумор, на двете ми сестри невинаги им 
харесваше как го използвам. В понеделник следобед 
Филис. докосна челото ми, направих гримаса.

-  Ох -  извиках. -  Боли! -  После, след като срещнах 
ужасените погледи на всички, казах: -  Майтапя се.

Всички бяха смаяни от бързината, с която се въ з
становявам. Освен мен. Аз все още не осъзнавах колко 
близо съм бил до смъртта. Докато един по един близ
ките ми се връщ аха към нормалния си живот, им по
желавах всичко хубаво и оставах в блажено неведение 
за трагедията, която е била избегната на косъм. Бях 
толкова духовит, че един от невролозите, който тряб
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ваше да даде оценка в каква рехабилитационна прог
рама да бъда включен, заяви, че съм в „прекадена еуфо
ри я“ , която вероятно означаваш е, че съм  п олуч и л  
мозъчни увреждания. Този лекар беше консервативен 
учен като мен и му върнах услугата за диагнозата, като 
казах на сестрите си, след като излезе, че е „странно 
лиш ен от емоции за смахнат учен“.

Още тогава знаех нещо, което и повечето от хората 
около мен скоро щ яха да проумеят. Независимо от мне
нието на лекарите не бях болен или със засегнати ум с
твени способности. Бях съвсем наред.

Всъщ ност въпреки че на този етап само аз го знаех, 
бях напълно и истински „добре“ за първи път през це
лия си живот.



26.

РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА НОВИНАТА

Истински добре“, въпреки че все още имах доста 
работа във връзка с хардуерната страна на не

щата. Няколко дни след прехвърлянето ми в отделение 
за рехабилитация се обадих на Ибън IV  в колежа. Спо
мена, че работи върху курсова работа по един от пред
м етите в програмата на специалност „Н еврология“ . 
Предложих да помогна, но скоро съжалих за това. Беше 
ми много по-трудно да се съсредоточа върху темата, 
отколкото бях очаквал, и терминологията, която си бях 
въобразявал, че напълно помня, се губеше в паметта 
ми. Беше шок да осъзная колко дълъ г път трябва да 
извървя.

Но малко по малко и тази част се възстанови. С ъ 
буждах се в един ден и установявах, че притежавам 
цели континенти научна и медицинска информация, 
която предния ден е липсвала. Беше един от най-стран- 
ните аспекти на преживяването ми: да отворя очи сут
ринта и ощ е елементи от знанията и опита, трупани 
цял живот, отново да бъдат налице.

Докато неврологичните ми знания се връщ аха бав
но, пълзеш ком, спомените за случилото се през седем
те дни извън тялото ми изгряваха в паметта ми с уди
вителна яркост. Събитията извън земното измерение 
бяха съпътствани от безумното щастие, с което се бях
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събудил, и блаженството, което все още изживявах. 
Бях опиянен от щастие, защ ото отново бях с хората, 
които обичам. Но се чувствах щастлив и защото, най- 
просто казано, за първи път разбирах кой съм в дейст
вителност и какъв свят обитаваме.

Изпитвах огромно -  и наивно -  желание да споделя 
тези преживявания, особено с колегите си лекари. Все 
пак онова, през което бях преминал, не беше промени
ло  дългогодиш ните ми убеж дения какво е мозъкът, 
какво е съзнанието и дори какъв е и какъв не е смисъ
лът на живота. Кой не би проявил интерес към откри
тията ми?

Доста хора, както се оказа. Особено с медицински 
титли.

Не ме разбирайте погрешно, моите лекари искрено 
се радваха за мен.

-  Прекрасно, Ибън -  казваха те, като ехо на няко
гашните ми думи към безброй пациенти, които се бяха 
опитвали да ми разкажат за преживяванията си в от
въдния свят по време на операция. -  Беше много зле. 
М озъкът ти плуваше в гной. Не можем дори да повяр
ваме, че си тук и говориш  за това. Сам знаеш  какво 
може да стане с мозъка, когато е в толкова тежко със
тояние.

Накратко, не можеха да приемат е разума си това, 
което толкова отчаяно се опитвах да споделя.

Но как можех да ги упрекна? В края на краищата и 
аз определено не бих м огъл да го разбера -  преди.



27 .

ПРИСТИГАНЕ У ДОМА

Прибрах се у  дома на 25 ноември 2008-ма, два дни 
преди Деня на благодарността, в дом, изпълнен с 

благодарност. Ибън IV пристигна на следващата сутрин 
да ме изненада. Когато бе дош ъл при мен за последен 
път, бях в дълбока кома и все още не можеше да повяр
ва, че изобщо съм жив. Толкова се вълнувал, че отнесъл 
глоба за превишена скорост, докато минавал през окръг 
Нелсън, на север от Линчбърг.

Бях буден от часове, седях на удобния си стол до 
камината в уютния кабинет с дървена ламперия и си 
м ислех за всичко преживяно. Ибън влезе малко след 
ш ест сутринта. Станах и силно го прегърнах. Беше 
смаян. Последния път, когато ме бе видял по скайп, едва 
можех да съставя изречение. Сега, въпреки че все още 
бях слаб и със система в ръката, бях се върнал към 
любимата си роля в живота -  баща на Ибън и Бонд.

Е, почти. Ибън забелязваше, че в мен има още нещо 
различно. По-късно сподели, че когато ме видял в онзи 
ден, веднага бил изумен колко съм „на себе си“ .

-  Беше е толкова бистър ум, толкова съсредоточен 
-  каза той. -  Сякаш в теб грееше някаква светлина. 

Без да губя време, споделих мислите си.
-  Нямам търпение да прочета всичко на тази тема 

-  казах му. -  Беше толкова реално, Ибън, прекадено
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реално, за да е истина, ако това ти звучи смислено. 
Искам да го опиш а за другите невролози . Искам да 
прочета достатъчно за преживяванията на други хора, 
близки до смъртта. Не мога да повярвам, че никога не 
съм гледал сериозно на това, не слуш ах разказите на 
пациентите си. Дори не проявявах лю бопитство да 
надникна в тази литература.

Отначало Ибън не каза нищо, но явно се замисли 
какво да посъветва бащ а си. Седна срещ у мен и ме 
накара да проумея очевидното.

-  Аз ти вярвам, татко -  каза той. -  Но помисли. Ако 
искаш да бъдеш полезен на другите, последното, което 
трябва да правиш, е да четеш  чужди разкази.

-  Тогава какво да направя? -  попитах.
-  Пиши. Опиши всичко, всичките си преживява

ния, ясно, колкото си ги спомняш. Но не чети книги 
или статии за преживявания на границата на смъртта, 
за медиуми или космология. Не и преди да напишеш 
какво се е случило с теб. Не разговаряй и с мама или с 
когото и да било за преживяното, докато беше в кома, 
поне доколкото можеш да го избегнеш. Можеш да нап
равиш всичко това после, нали? Спомни си как винаги 
ми казваше, че първо е наблюдението, после обясне
нието. Ако искаш онова, което ти се случи, да бъде 
ценно за науката, трябва да го разкажеш ясно и точно, 
колкото можеш, преди да правиш каквито и да било 
сравнения с преживяванията на други.

Може би това беше най-мъдрият съвет, който някой 
ми е давал, и го последвах. Ибън бе напълно прав и че 
най-съкровеното ми желание, по-силно от всяко друго, 
е да използвам опита си, за да помогна на други хора. 
Колкото повече умът ми на учен се връщаше, толкова 
по-ясно виждах колко радикално онова, което бях на
учил за десетилетия образование и медицинска прак
тика, противоречи на преживяното и все повече раз
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бирах, че умът и личността (както някои наричат ду
ш ата или  духа) продълж ават да същ ествуват извън 
тялото. Трябваше да разкажа историята си на света.

През следващите около ш ест седмици повечето дни 
минаваха по един и същ  начин. Събуждах се в 2-2:30 
сутринта и се чувствах толкова въодушевен и изпълнен 
с енергия, просто защ ото съм жив, че скачах от легло
то. Запалвах камината в бърлогата си, сядах на стария 
си кожен фотьойл и пишех. Опитвах се да си припомня 
всяка подробност от пътуванията си към Ядрото, на
вътре в него и обратно и онова, което изпитвах, докато 
научавах множеството му животопреобразяващи уро
ци.

Всъщ ност „опитвах се“ не е точната дума. Спомени
те си стояха там, където ги  бях оставил, кристално
ясни.
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УЛТРАРЕАЛНОТО

Има два начина да изпаднеш в заблуда. Единият е 
да повярваш в това. което не е истина; другият е 
да не вярваш в това, което е истина.

С ь о р е н  К и р к е г о р  (1813-1855)

По време на цялото писане една дума изникваше 
отново и отново.

Реално.
Никога преди комата не бях предполагал колко и з

мамна може да бъде една дума. И в медицинския уни
верситет, и в училищ ето на здравия разум, наречено 
живот, бях учен да мисля, че нещо или е реално (авто
мобилна катастрофа, футболен мач, сандвич на маса
та пред теб), или не е. През годините като неврохирург 
бях видял много хора, които са имали халюцинации. 
Мислех, че зная колко ужасяващо нереални могат да 
бъдат тези явления за онези, които ги преживяват. А  
през няколкото дни на посттравматична психоза имах 
шанса лично да изживея тези впечатляващо реалис
тични кошмари. Но щ ом  отминаха, бързо си дадох 
сметка, че са били просто заблуда: невронни фантас
магории, предизвикани от опитите на мозъка ми да 
заработи отново.

Но докато бях в кома, мозъкът ми не е работел не
правилно, а напълно е отказал. Онази част от него, за
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която медицинското ми образование твърдеше, че е 
отговорна за формирането на света, в който живея и 
се движа, за приемането на суровата информация, 
получавана чрез сетивата ми и превръщането й в смис
лена вселена, тази част е била извън строя. А  въпреки 
това бях жив и в съзнание, пребививавайки с пълно 
съзнание във вселена, чиито най-важни характерис
тики бяха любов, съзнание и реалност. (Отново тази 
дума.) За мен просто нямаше спор относно този факт. 
С цялата си същ ност знаех, че е истина.

Онова, което бях преживял, беше по-реално от къ 
щата, в която се намирах, по-реално от дървата, които 
горяха в камината. И все пак тази реалност не се връз
ваше с научните медицински знания, които бях трупал 
толкова години.

Как щ ях да дам възможност на тези две реалности 
да съществуват съвместно?
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ОБЩО ПРЕЖИВЯВАНЕ

Най-сетне дойде денят, в който вече бях описал всич
ко, което мога, до последния спомен от Зримия свят 

на червея. Портала и Ядрото.
Беше време да почета. Ш урнах се в океан от ли те

ратура за преживявания, близки до смъртта -  океан, в 
който по-рано не бях топвал дори пръстите си. Не ми 
беше нужно много време, за да открия, че безброй дру
ги хора са преживели тези нещ а -  и през последните 
години, и преди векове. Преживяванията не са еднак
ви, всяко от тях е уникално, но има и повтарящ и се 
елементи, много от които разпознах и от своето пъту
ване. Разказите за преминаване през тъмен тунел или 
долина към ярък и жив пейзаж -  ултрареален -  започ
ваха още в Древна Гърция и Египет. Съществата, по
добни на ангели, понякога с крил е, понякога не, бяха 
познати от древността и в Близкия изток, както и вяр
ването, че тези същ ества са пазители, които наблю да
ват действията на хората на Земята и ги  посрещат, 
когато я напуснат. Способността да виждаш едновре
менно във всички посоки; усещането, че си над линей
ното време, над всичко, което преди си смятал за опре
делящ о в пейзажа на човешкия живот; напевите, по
добни нахимни, които нахлуват в цялото ти същество, 
не само през ушите; прякото и мигновено, без никаква

ю*
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съпротива възприемане на концепции, за чието раз
биране и изучаване обикновено би било нужно дълго 
време... и усещането за силата на безусловната любов.

Отново и отново -  и в съвременните разкази за пре
живявания на границата на смъртта, и в духовната 
литература от миналото -  усещах как разказващият се 
бори с ограниченията на земния език и се опитва да 
пренесе целия си улов на борда на човеш кия език и 
представи... но никога не успява напълно.

И все пак при всеки опит, донесъл разочарование на 
разказвача от непостигнатата цел да намери думи и 
понятия, с които да предаде онази величествена нео- 
бятност на читателя, разбирах какво се е надявал да 
опиш е в безграничното му величие, но просто не е 
могъл.

„Да, да, да!, казвах си, докато четях. Разбирам.“
Тези книги, тези материали, разбира се, бяха съ 

щ ествували преди моето преживяваше. Но никога не 
ги бях поглеждал. Не само не ги четях, не им обръщ ах 
никакво внимание. Най-просто казано, не приемах 
идеята, че е възможно да има нещо в нас, което про
дълж ава да живее след физическата смърт. Бях скеп
тичен, макар и истински добронамерен доктор. И като 
такъв, могадавикажа, че повечето скептици всъщност 
не са никакви скептици. За да бъде скептик, човек 
трябва все пак да е проучил нещо, да го е приел сери
озно. А  аз, както много лекари, никога не бях отделял 
време за изследване на преживявания на границата 
на смъртта. Просто „знаех“ , че са невъзможни.

Прегледах и медицинската информация за времето, 
през което съм бил в кома. Всичко беше подробно от
разено, от самото начало. Прегледах снимките си от 
скенера, както бих направил с всеки свой пациент, и 
се убедих, че съм бил невероятно зле.
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Бактериалният менингит е уникален сред заболя- 
ванията с това, че атакува външ ната повърхност на 
мозъка, а оставя по-дълбоките структури незасегнати. 
Бактериите ефективно атакуват първо човешката част 
от мозъка ни и накрая фатално увреждат дълбоките 
подкорови структури, които са общ и за нас и живот
ните. Другите състояния, които биха могли да увредят 
неокортекса и да доведат до загуба на съзнание -  трав
ма на главата, инсулт, мозъчен кръвоизлив или тумор, 
-  не водят до толкова тежки увреж дания на цялата 
повърхност на неокортекса. Те засягат само един учас
тък от кората и оставят другите части непокътнати и 
функциониращи. Освен това увреждат и неокортекса, 
и по-примитивните части на мозъка. Предвид това, 
според някои бактериалният менингит е най-добрата 
имитация на човешката смърт, без всъщ ност да я пре
дизвиква. (Въпреки че обикновено довежда до нея. 
Тъжната истина е, че буквално никой друг, заболял от 
толкова тежка форма на бактериален менингит, не се 
е върнал да разкаже какво е преживял.) (Вж. Приложе
ние А.)

Въпреки че преживяванията на границата на смърт
та са стари колкото света (независимо дали на тях се 
гледа като на нещ о реално, и ли  като на безпочвени 
фантазии), този термин е добил популярност относи
телн о  скоро. През 60-те са били  разработени  нови 
техники за реанимиране на пациенти при спиране на 
сърдечната дейност. Пациенти, които в по-ранни вре
мена просто биха умрели, са връщ ани обратно в света 
на живите. Без да го осъзнават, лекарите, чрез усили
ята си да спасят човешки живот, започнали да създават 
порода трансземни пътешественици: хора, надникна
ли  отвъд завесата и завърнали се да разкажат. Днес те 
наброяват милиони. По-късно, през 1975-а, студент по 
медицина на име Реймънд Мууди е публикувал книга,
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озаглавена „Ж ивот след живота“ , в която описва пре
живяванията на пациента Джордж Ричи. Ричи „умрял“, 
когато сърцето му спряло поради усложнения от пнев
мония, и девет минути бил извън тялото си. Преминал 
през тунел, посетил райски и адски пространства, 
срещ нал сияйно създание, което разпознал като Исус, 
и изпитал спокойствие и щастие, толкова силни, че му 
било трудно да ги изрази с думи. Започнала ерата на 
съвременните преживявания, близки до смъртта.

Не можех да твърдя, че съм бил в пълно неведение 
за книгата на Мууди, но, разбира се, не бях я прочел. 
Не беш е нужно, първо, защ ото знаех, че идеята, че 
спирането на сърдечната дейност представлява със
тояние, близко до смъртта, е глупост. В голяма част от 
литературата за преживявания на границата на смърт
та става дума за пациенти, чиито сърце е спряло за 
няколко минути -  обикновено след злополука или  на 
операционната маса. Идеята, че спирането на сърдеч
ната дейност представлява смърт, бе остаряла от пет
десет години. Много неспециалисти все още вярват, че 
щом някой е оживял, след като сърцето му е спряло за 
известно време, значи е „умрял“ и се е върнал към жи
вота, но медицинската общност отдавна е преосмисли- 
ла  определението си за смърт и вече поставя в центъра 
мозъка, а не сърцето (откакто през 1968 година са били 
въведени критериите за мозъчна смърт, според които 
ключови са резултатите от неврологичния преглед на 
пациента). Спирането на сърдечната дейност е състоя - 
ние, близко до смъртта, само при засягане на мозъка. 
През секундите, в които сърцето не работи, спирането 
на притока от кръв към мозъка води до нарушение на 
цялата нервна дейност и загуба на съзнание.

От половин век хирурзите рутинно спират сърцето 
за минути или часове при сърдечни и понякога невро- 
хирургични операции, като използват помпи за кар-
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диопулмонален байпас и понякога охлаждат мозъка, 
за да устои на подобен стрес. Тогава не настъпва м о
зъчна смърт. Дори човек, чието сърце спира да работи 
на улицата, може да не получи мозъчни увреждания, 
стига някой да извърш и кардиопулмонална реанима
ция в рамките на четири минути и да възвърне сърце
то към нормална дейност. Докато до мозъка достига 
кръв, обогатена с кислород, мозъкът и следователно -  
човекът, остава жив, макар и временно в безсъзнание.

Това знание беше достатъчно, за да отхвърля кни
гата на Мууди, без дори да съм я отворил. Но сега, ко- 
гато я отворих, прочитането на разказите, предадени 
от Мууди, и съпоставянето им с преживяното от самия 
мен ме накара н апълно да променя възгледите си. 
Почти нямах съмнение, че поне някои от героите на 
тези истории наистина са пътували извън физически
те си тела. Приликите с това, което самият аз бях пре
живял извън тялото си, бяха поразителни.

По-примитивните участъци от мозъка ми, „телопод- 
държащ ите“ , са функционирали през цялото или поч
ти цялото време, докато съм бил в кома. Но по отнош е
ние на онази част, която всеки учен, изследващ мозъка, 
ще ви каже, че е отговорна за човешкото поведение, е, 
тя напълно е отказала. Това показваха скенерните 
изображения, лабораторните резултати и неврологич
ните тестове, цялата информация от подробното прос
ледяване на състоянието ми през седмицата в болни
цата. Бързо започнах да разбирам, че моето преживя
ване на границата на смъртта е било идеалното, може 
би един от най-убедителните случаи в съвременната 
история. Важното в моя случай е не онова, което изжи
вях лично, а пълната невъзможност, от медицинска 
гледна точка, да е било фантазия.

Описването какво представлява едно преживяване, 
близко до смъртта, е само по себе си предизвикателс
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тво, а пред лицето на медицинската професия, която 
отказва да приеме това за възможно, е още по-трудно. 
Благодарение на кариерата си в областта на невроло
гията и собственото си преживяване извън тялото имах 
уникалната възм ож ност да предоставя убедителни  
доказателства.



30.

ВЪЗКРЪСВАНЕ ОТ МЪРТВИТЕ

А приближаването на Смъртта, което прави всич
ки равни, дарява всички с последно откровение, 
което само разказвач, възкръснал от мъртвите, 
би могъл да предаде адекватна.

Х е р м а н  М е л в и л  (1819-1891)

Навсякъде, където и да идех през онези първи сед
мици, хората ме гледаха сякаш съм и зля зъ л  от 

гроба. Срещ нах един лекар, който бе присъствал в 
болницата в деня на приемането ми. Не беше участвал 
лично в лечението ми, но се бе запознал със състоя
нието ми, когато ме бяха вкарали в спешното отделение 
първата сутрин.

-  Как е възможно изобщ о да си тук? -  попита той, 
обобщавайки основния въпрос, който медицинската 
общ ност си задаваше за мен. -  Да не си брат близнак 
на Ибън?

Усмихнах се, протегнах ръка и здраво стиснах него
вата, за да се увери, че наистина съм аз.

Разбира се, този лекар се шегуваше за брата бли з
нак, но изтъкна нещо важно. Въпреки най-добрите си 
намерения все още бях двама души и за да осъществя 
онова, което бях казал на Ибън IV -  че искам да използ
вам опита си, за да помогна на други хора, -  трябваше
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да съчетая преживяването на границата на смъртта с 
научните си познания и да слея тези двама души в един.

Спомените ми ме върнаха към телефонен разговор 
отпреди няколко години с майката на моя пациентка, 
която се обади, докато разглеждах дигитална снимка 
на тумор, който трябваше да отстраня по-късно в съ 
щ ия ден. Щ е я наричам Сузана. Покойният й съпруг, 
когото ще наричам Джордж, същ о бе постъпил при мен 
с мозъчен тумор. Въпреки всичко, което направихме, 
почина след по-малко от година с не съвсем ясна диаг
ноза. Сега дъщ ерята на Сузана беше болна, с няколко 
метастази от рак на гърдата. Ш ансовете й да живее 
повече от няколко месеца бяха малки. Не ми беше до 
телефонен разговор, умът ми беше съсредоточен вър
ху дигиталното изображение пред мен и набелязване
то на ясна стратегия как да достигна до тумора и да го 
отстраня, без да увредя мозъчната тъкан около него. 
Но останах на линия със Сузана, защото знаех, че се 
опитва да м исли за нещо, каквото и да е, което би й 
помогнало да се справи.

Винаги бях вярвал, че когато човек носи бремето на 
мисълта за смъртоносна болест, смекчаването на ис
тината е оправдано. Да попречиш на неизлечимо болен 
да се вкопчи в м алка илю зия, която му помага да се 
справи със смъртната опасност, е като да му откажеш 
болкоуспокояващо. Беше необикновено тежко и д ъ л 
жах на Сузана всяка секунда внимание, за която м оле
ше.

-  Доктор Алегзандър -  каза Сузана, -  дъщеря ми е 
имала невероятен сън. Явил й се баща й. Казал й, че 
всичко ще бъде наред. Да не се страхува, че ще умре.

Безброй пъти бях чувал подобни нещ а от пациенти 
-ум ът  правеше всичко възможно да намери успокоение 
в м ъчителна ситуация. Казах й, че това е прекрасен
сън.
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-  Но най-невероятното, доктор Алегзандър, било 
облеклото му. Ж ъ лта  риза и шапка с периферия!

-  Е, Сузана -  приятелски казах аз, -  предполагам, 
че в рая няма дрескод.

-  Не -  каза тя. -  Не е това. В началото на връзката 
ни, когато започнахм е да се срещ аме, подарих на 
Джордж ж ълта риза. Често я носеше с шапката, която 
същ о му подарих. Но и двете се загубиха, когато бага
жът ни не пристигна на медения ни месец. Тогава той 
вече знаеше колко го харесвам с тази риза и тази ш ап
ка, но така и не купихме същите.

-  Сигурно Кристина често е слуш ала разказите ви 
за тази риза и тази шапка -  казах аз. -  За ранните ви 
дни заедно...

-  Не -  засмя се тя. -  Това е най-прекрасното. Беше 
наша малка тайна. Знаехме колко глупаво би прозву
чало, ако кажем на някого. Никога не сме споменавали 
за онази риза и шапка, след като ги загубихме. Кристи
на не е чувала нито дума от нас. Толкова се страхуваше 
от смъртта, а сега знае, че няма от какво да се бои.

Споделеното от Сузана, както открих, беше версия 
на потвърждение чрез сън, което е доста често срещ а
но. Но понеже този разговор се водеше преди моето 
преживяване на границата на смъртта, бях убеден, че 
разказът й е фантазия, породена от мъката. В хода на 
кариерата си бях лекувал много пациенти, имали не
обикновени преживявания по време на кома или опе
рация. Винаги когато някой пациент разкаж еш е за 
необикновено преживяване като това на Сузана, про
явявах искрено съчувствие. И бях убеден, че тези нещ а 
наистина са се случили, но в ума му. М озъкът е най- 
слож ният -  и най-тем перам ентният -  орган, който 
имаме. Ако си поиграете с него, намалите притока на 
кислород с няколко тора (единица за налягане), човекът 
ще преживее променена реалност. Или по-точно, ще се
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промени представата му за реалността. Добавете всич
ки физически травми и всички лекарства, които полу
чава един пациент с мозъчно заболяване, и буквално 
е гарантирано, когато човекът дойде на себе си, ако 
изобщ о има някакви спомени, че те ще бъдат доста 
необичайни. На един мозък, увреден от смъртоносна 
бактериална инфекция и медикаменти със силно сти
мулиращо действие, може да му се случи всичко. Всич
ко, освен ултрареалн ото  преживяване, което имах, 
докато бях в кома.

Подскочих, изведнъж прозрял нещо, което би тряб
вало да е очевидно -  Сузана не ми се бе обадила в онзи 
ден, за да потърси  утеха. Искрено и истински се бе 
опитала да успокои м ен. Но тогава не бях проумял това. 
М ислех си, че правя нещо добро за нея, като се прес
трувам, по своя отегчен, разсеян маниер, че вярвам на 
разказа й. А  всъщ ност не вярвах. Връщайки се назад 
към този разговор и десетки подобни, осъзнах колко 
дълъг път ми предстои, щом съм се заел да убедя коле
гите си лекари, че преживяното от мен е реалност.



31.

ТРИ ЛАГЕРА

Поддържам твърдението, че мистерията на чо
вешкото съществуване е опорочена от научния 
редукционизъм, с материалистичните му преду
беждения, че всичко от духовния свят е резултат 
от модели на нервна дейност. Това убеждение 
трябва да бъде определено като суеверие... трябва 
да приемем, че ние сме духовни създания с души, 
съществуващи в духовния свят, както материал
ни създания с тяло и мозък, съществуващи в ма
териалния свят.

С ъ р  Д ж о н  Е к ъ л с  (1903-1997)

Във връзка  с преж ивяванията  на  гран иц ата  на 
смъртта открих, че се оформят три основни лагера. 

Единият беше на вярващите: хора, които или  са имали 
такива преживявания, или  лесно ги приемат. После, 
разбира се, идваха заклетите неверници (какъвто бях 
аз преди). Самите те не се определяха като неверници. 
Просто „знаеха“ , че м озъкът поражда съзнанието, и 
напълно отхвърляха налудничави идеи за съзнание 
извън тялото (освен когато добронамерено утешават 
някого, както аз мислех, че постъпвам със Сузана в 
онзи ден).

Имаше и група по средата. Към нея спадаха всички, 
които са чували за преживявания, близки до смъртта,
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чели са за тях или -  тъй  като са невероятно често сре
щ ани -  техни приятели или роднини са имали такива. 
Тази междинна група бяха хората, на които разказът 
ми можеше да помогне. Новото знание, което носят 
преживяванията на границата на смъртта, е живото- 
преобразяващо. Но когато човек, склонен да слуш а за 
тях, се обърне към лекар или учен -  официалните па
зи тели  на истината в наш ето общ ество за това кое 
същ ествува и кое не, -  твърде често получава учтив, 
но категоричен отговор, че това са фантазии: продукт 
на мозък, който се бори за живота си, нищ о повече.

Като лекар, преживял онова, което ми се случи, аз 
бих м огъл да разкаж а различна история. И колкото 
повече мислех, толкова повече се чувствах длъж ен да 
направя точно това.

Едно по едно прецених „обясненията“ , които коле
гите ми, а и аз самият в миналото бихме дали за слу
чилото се с мен. (За още подробности вж. обобщението 
на неврологичните ми хипотези, Приложение Б.)

Дали програмата на примитивния ми мозъчен ствол 
беше се включила, за да облекчи непоносимите болки 
и страдание, като остатък от стратегиите за „мнима 
смърт“, използвани от низш ите бозайници? Веднага 
изклю чих това. Много просто, нямаше начин изживя
вания на толкова високо визуално и духовно ниво, с 
толкова висш смисъл да са продукт на рептилния ми 
мозък.

Дали бяха изопачени спомени, идващи от дълбоки
те части на лимбичната система, онази част от мозъка, 
която подхранва емоционалните възприятия? Отново 
не -  без функциониращ неокортекс лимбичната систе
ма не може да сътвори видения с яснотата и логиката 
на онези, които преживях.

Дали бях имал психиделични видения, предизвика
ни от някое от множ еството лекарства, които са ми
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били вливани? Отново -  тези лекарства действат чрез 
рецепторите на неокортекса. А  при нефункциониращ 
неокортекс не е им ало материя, върху която да въ з
действат.

Дали беше синдромът, свързан с фазата на бързите 
очни движения? Това е фазата на съня, в която възник
ват съновиденията. При нея естествени невротрансми- 
тери като серотонина взаимодействат с рецепторите 
на неокортекса. Отново съжалявам -  този синдром се 
нуждае от функциониращ неокортекс, за да възникне, 
а при мен той е отсъствал.

Следващото предположение беше за хипотетично 
явление, познато като „ДМ Тизлиш ък“. В такъв случай 
епифизата, реагирайки на стрес от възприета заплаха 
за мозъка, произвежда вещество, наречено ДМТ (или 
N.N-диметрилтриптамин). ДМТ е подобен по структура 
на серотонина и може да предизвика изклю чително 
дълбоко психиделично състояние. Лично аз не бях 
имал преживяване с ДМТ излиш ък -  и все още не съм, 
-  но нямам основание да споря с онези, които твърдят, 
че може да породи много въздействащо психиделично 
изживяване, което би могло да даде ценни насоки за 
разбирането ни какво представляват човешкото съ з
нание и реалността.

Но остава фактът, че онази част от мозъка, която 
ДМ Т засяга (неокортексът), в моя случай е отсъствала. 
Затова при опит за „обяснение“ на случилото се с мен 
хипотезата за ДМТ излиш ък се оказа неуместна -  как- 
то другите, поради същата ключова причина. Халюци
нациите засягат неокортекса, а моят неокортекс не е 
бил на разположение, за да бъде засегнат.

Последната хипотеза, която обмислих, беше за фе
номена „презареждане“. Тя би обяснила преживяване
то ми като сглобяване на раздробени спомени и мисли, 
останали отпреди кортексът ми напълно да откаже.
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Като при рестартиране на компютър, запазил каквото 
може при срив на системата, мозъкът ми е скалъпил 
преживяването от остатъците, доколкото е било въз
можно. Това би могло да се случи при „рестартиране“ 
на кортекса и съзнанието след продължителен срив на 
цялата система, като дифузния менингит. Но изглежда 
най-малко вероятно, предвид сложността и интерак
тивността на възвишените преживявания, които имах. 
Захцото изживях нелинейната същ ност на времето в 
духовния свят толкова дълбоко, че сега разбирам защо 
много писания за духовното измерение изглеждат не
реални или просто нелогични от нашата земна гледна 
точка. В по-висшите светове времето просто не проти
ча по същ ия начин както тук. В тях не е нужно всяко 
нещо да се случва по определен ред. Един миг може да 
изглежда като цял живот, а един или няколко живота 
-  като един миг. Но въпреки че времето се държи не
обичайно (според нашите представи) в отвъдните све
тове, това не означава някакъв безпорядък и спомени
те ми за преж ивяното по време на комата не бяха 
объркани. Най-здравата ми връзка с този свят за и з
вестно време беш е контактът със Сю зън Райнтис, 
която се свърза с мен на четвъртата и петата вечер, и 
появата в края на пътуването ми на шестте лица. Вся
ко друго привидно времево съвпадение на земни съби
тия е моменти от пътуването ми би могло да се нарече 
чиста случайност!

Колкото повече узнавах за състоянието си и колкото 
повече се ровех в съвременната научна литература, за 
да намеря обяснение за случилото се, толкова по-не- 
възможно ми се струваше това. Всичко -  необикнове
ната яснота на виденията ми, яснотата на мислите ми 
като чист концептуален поток -  предполагаше висши, 
не низш и м озъчни функции. Но по-висш ата част от 
мозъка ми не е била налице, за да свърши тази работа.
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Колкото повече четях „научни“ обяснения за прежи
вяванията на границата на смъртта, толкова по-шо- 
киран бях от крещящата им неубедителноет. Срамувах 
се, че предишният „аз“ бих ги използвал, ако някой ме 
помолеше да „обясня“ тези преживявания.

Но от хора, които не са лекари, не може да се очаква 
да знаят това. Ако онова, което преживях, се бе случи
ло  на друг човек, който и да е, щеше да бъде същ о за
бележително. Но фактът, че се случи точно на мен... Е, 
мисълта, че има някаква цел, ме караше да изпитвам 
известно безпокойство. У  мен бе останало достатъчно 
от стария доктор, за да осъзнавам колко невероятно, 
колко грандоман ски звучи. Но когато събрах всички 
изумителни подробности и особено когато осъзнах, че 
бактериалният менингит е идеалната болест за срив 
на кортекса м и , с последващо бързо и пълно възстано - 
вяване въпреки почти сигурните необратими увреж
дания, просто трябваше да приема сериозно вероят
ността, че действително за всичко това е имало при
чина. То ме накара да се чувствам още по-отговорен 
да предам историята достоверно.

Винаги се бях гордял, че следя всичко най-ново в 
медицинската литература в своята област, както и че 
мога да давам свой принос. Изстрелването ми извън 
този свят към другия беше новина, истинска медицин
ска новина, и  сега, след завръщ ането си, нямаш е да 
допусна да бъде отмината. От медицинска гледна точ 
ка пълното ми възстановяване беше практически н е
възмож но, медицинско чудо. Но истински ценната 
история беше моето пътуване и бях длъж ен -  не само 
като учен, дълбоко уважаващ научните методи, аикато 
лечи тел  -  да разкаж а тази  история. Една истинска 
история може да има същ ата лечебна сила както едно 
лекарство. Сузана знаеше това, когато ми се обади в 
кабинета ми в онзи ден. И самият аз го бях преживял
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при срещата с биологичното си семейство. Случилото 
се с мен същ о беше новина, носеща изцеление. Какъв 
лечител щ ях да бъда, ако не я споделя?

Малко повече от две години след завръщ ането си от 
комата посетих близък приятел и колега, който ръко
води един от най-престижните неврологични факул
тети в света. Познавам Джон (това не е истинското му 
име) от десетилетия и го смятам за прекрасен човек и 
изклю чителен учен.

Разказах на Джон част от историята на духовното 
си пътешествие в дълбока кома, той изглеждаше смаян. 
Не ме взе за луд, а сякаш най-сетне започна да разбира 
смисъла на нещо, което дълго време го е озадачавало.

Оказа се, че около година по-рано бащата на Джон 
бил на прага на смъртта след петгодишно боледуване. 
Бил неподвижен, с деменция, изм ъчван от болки и 
искал да умре.

-  М оля те -  казал бащата на Джон от смъртното си 
легло, -  дай ми някакви хапчета или нещо подобно. Не 
мога да продължавам така.

След това изведнъж заговорил по-смислено, откол- 
кото от години, и споделил забележ ително дълбоки 
прозрения за живота си и семейството им. Отместил 
поглед и започнал да говори на въздуха до краката си. 
Докато слушал, Джон разбрал, че баща му разговаря с 
покойната си майка, починала шестдесет и пет години 
по-рано, когато бил тийнейджър. Почти не бил споме
навал за нея през живота на Джон, а сега водел радос
тен и въодушевен разговор с нея. Джон не я виждал, 
но бил напълно убеден, че духът й е там, готов да пос
рещне духа на бащ а му у  дома.

Няколко минути по-късно бащата на Джон отново 
се обърнал към него със съвърш ено различен поглед. 
Усмихвал се и изглеж дал много по-спокоен, какъвто 
той не помнел да го е виждал преди.
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-  Заспивай, татко -  казал Джон. -  Просто поспи. 
Всичко е наред.

Бащ а му направил точно това. Затворил очи и се 
унесъл, с изражение на пълен покой. Малко след това 
починал.

Джон чувствал, че срещата на бащ а му с неговата 
покойна баба е много реална, а не знаел как да приеме 
това, защото, като лекар, вярвал, че подобни нещ а са 
„невъзможни“ . Много други хора са забелязвали това 
поразително проясняване на ума при възрастни хора 
с деменция малко преди кончината им, както при ба
щ ата на Джон (явление, известно като „предсмъртна 
луцидност“). Нямаше неврологично обяснение. Когато 
чу историята ми, това сякаш беше позволението, кое
то бе копнял да получи: позволение да повярва в нещо, 
което е видял с очите си, да знае една дълбока и уте
шаваща истина: че вечното ни духовно Аз е по-реално 
от всичко, което възприемаме в това физическо изме
рение, и е в божествена връзка с безграничната любов 
на Създателя.

п
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ПОСЕЩЕНИЕ В ЦЪРКВА

Има два начина да изживееш живота си. Единият 
е сякаш няма чудеса. Другият е сякаш всичко е чудо.

А л б е р т  А й н щ а й н  (1879-1955)

За първи път отново влязох в църква едва през де
кември 2008-ма, когато Холи ме придума да отидем 

на службата за втората неделя от Коледните пости. Все 
още бях слаб, губех равновесие и не бях възстановил 
теглото си. С Х оли  седнахме на първия ред. М айкъл 
Съливан водеше службата в онзи ден и дойде при мен 
да ме попита дали искам да запаля втората свещ на 
венеца. Не исках, но нещо ме накара все пак да го нап
равя. Станах, подпрях се с ръка на месинговия парапет 
и тръгнах към олтара с неочаквана лекота.

Спомените от пътуването извън тялото ми все още 
бяха пресни и навсякъде, където и да погледнех на това 
място, което никога преди не бе успявало да ме развъл
нува, виж дах произведения на изкуството и чувах 
музика, които отново ги събуждаха. Пулсиращите ба
сови тонове на химна бяха ехо на зловещ ата атмосфе
ра в Зримия свят на червея. Стъклописите на прозор
ците с облаци и ангели извикваха небесната красота 
на Портала. Картина, на която Исус подава разчупения 
хляб на апостолите си, ми напомни за безсловесното
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общуване в Ядрото. Предадох се на блаженството на 
безусловната любов, която бях почувствал там.

Най-сетне разбирах какво е религията. И ли поне 
какво би трябвало да бъде. Не просто вярвах в Бога; 
познавах Бога. Когато пристъпих към олтара, за да 
приема причастие, по бузите ми потекоха сълзи.
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ЗАГАДКАТА НА СЪЗНАНИЕТО

Ако си истински търсач на истината, трябва поне 
веднъж в живота си да си се съмнявал, доколкото 
е възможно, във всичко.

Р е н е  Д е к а р т  (1596-1650)

Бяха нужни около два месеца, за да възстановя п ъ л 
ния си арсенал от неврологични знания. Ако за 

момент оставим настрана необяснимия факт, че все 
пак ги възстанових (случаят ми все още е медицински 
прецедент, при който мозък, подложен на продълж и
телн а  атака от толкова упорити грам -отрицателни 
бактерии като Е. коли, напълно е възстановил способ
ностите си), щом се върнаха, продълж их да се боря с 
факта, че всичко, което съм наумил за четири десети
летия обучение и работа за човешкия мозък, за Вселе
ната и за това какво представлява реалността , е в 
противоречие с преживяното през онези седем дни в 
кома. Когато изпаднах в кома, бях светски учен, пре
карал цялата си кариера в някои от най-престижните 
научни институти  в света, опитвайки се да разбере 
връзките между човешкия мозък и съзнанието. Не че 
не вярвах в съзнанието. Просто имах по-добра пред
става от повечето хора за убедителната механическа 
невъзмож ност то да съществува независимо!
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През 20-те години на миналия век физикът Вернер 
Хайзенберг и други основоположници на науката кван
това механика са направили странно откритие, което 
светът все още не е приел напълно. При наблюдение 
на субатомни явления се оказва невъзможно наблю 
дателят  (тоест ученият, провеж дащ  експеримента) 
напълно да се разграничи от онова, което наблюдава. 
В ежедневието този факт лесно ни убягва. Виждаме 
Вселената като място, пълно с отделни обекти (маси и 
столове, хора и планети), които понякога си взаимо
действат, но въпреки това остават изначално отделни. 
А  на субатомно ниво тази вселена от отделни обекти се 
оказва п ъ лн а  илю зия. В пространството на свръх- 
свръхмалките частици всеки обект във физическата 
вселена се оказва здраво свързан с всеки друг. Всъщ 
ност в света няма „предмети“, а само вибрации и вза
имодействия.

Би трябвало да е очевидно какво означава това, 
въпреки че за мнозина не е било. Невъзможно е да се 
изследва дълбоката същ ност на Вселената без участи
ето на съзнанието. То далеч не е незначителен страни
чен  продукт на ф изически процеси  (както м и слех  
преди преживяването си) и не само е много реално, а 
по-реално от всичко останало във физическия свят и 
най-вероятно, самата му основа. Но никое от тези проз
рения все още не е напълно възприето в научните опре
деления за реалността. Много учени се опитват да го 
включат, но все още няма единна „теория за всичко“, 
която да съчетава законите на квантовата механика с 
тези на теорията за относителността по начин, който 
да включва съзнанието.

Всички обекти във физическата вселена са изгра
дени от атоми. Атомите, на свой ред, са изградени от 
протони, електрони и неутрони. Всички те (както също 
са открили физиците в началото на двадесети век) са
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частици. А  частиците са изградени от... честно казано, 
физиците не знаят. Но едно нещо, което знаем за час
тиците, е, че всяка от тях е свързана с всяка друга във 
Вселената. На най-дълбоко ниво между тях същ еству
ват взаимовръзки.

Преди преживяването си в Отвъдното общо взето 
познавах всички тези съвременни научни идеи. но ми 
се струваха далечни и отвлечени. В света, в който жи
веех и се движех -  свят на коли, къщи, операционни 
маси и пациенти, които се възстановяват или не, до
някъде в зависимост колко успешно съм ги оперираш, 
-  тези факти от субатомната физика бяха далеч от мен. 
Може би бяха верни, но нямаха връзка с реалността на 
моето ежедневие.

Но когато напуснах физическото си тяло, лично ги 
изживях. Всъщ ност въпреки че тогава не знаех терми
на, уверено мога да кажа, че докато бях в П ортала и 
Ядрото, върш ех „научна работа“ . Наука, която разчи
таше на най-надеждния и най-съвърш ения изследо
вателски инструмент, с който разполагаме: самото 
съзнание.

Колкото повече се ровех, толкова повече се убежда
вах, че откритието ми не е просто интересно или дра
матично, а научно. В зависимост от това кой е събесед
никът ви, съзнанието или е най-великата мистерия, с 
която се сблъсква науката, или не представлява ника
къв интерес. Изненадващо е колко много учени застъп
ват втория възглед. Според мнозина, може би повечето 
учени, съзнанието не си заслужава да бъде изучавано, 
защото е просто страничен продукт от физически про
цеси. Доста учени стигат още по-далеч, като казват не 
само че съзнанието е вторично явление, а дори, че не 
е реално.

Но много водещи специалисти в неврологията на 
съзнанието и философията на разума твърдо биха се
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разграничили. През последните години те признават, 
че „трудният проблем  със съзнанието“ същ ествува. 
Въпреки че тези идеи се развиват от десетилетия, Дей
вид Чалм ърс е този, който е успял да ги обобщи в гени
алния си труд „Съзнателният ум “*. Трудният проблем 
засяга самото съществуване на съзнателните прежи
вявания и може да бъде сведен до следните въпроси:

Как съзнанието възниква от функционирането на 
човешкия мозък?

Как е свързано с поведението, което съпътства?
Как светът на възприятията се отнася към реалния 

свят?
Проблемът е толкова труден за решаване, че някои 

мислители заявяват, че отговорът е съвсем „извън на
уката“. Но това, че няма обяснение в рамките на сегаш
ната наука, по никакъв начин не омаловажава фено
мена съзнание и всъщ ност е ключ към невъобразимо 
важната му роля във Вселената.

Развитието на научните методи само и изцяло във 
физическото измерение през последните четири сто
летия представлява голям проблем: загубили сме връз
ка с дълбоката мистерия в центъра на съществуването 
-  нашето съзнание. То е било (под различни имена и 
изразявано чрез различни  възгледи за света) нещ о 
добре познато и изтъквано в древните религии, но е 
изгубено в светската ни западна култура, защото все 
повече сме под въздействието на съвременната наука 
и технологии.

За всички постижения на западната цивилизация 
светът е платил висока цена по отношение на най-важ
ния компонент на същ ествуването -  човеш кия дух. 
Тъмната страна на високите технологии -  използване-

Оригинално заглавие: The Conscious Mind. -  Б. пр.
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то им за военни цели, безразсъдни убийства и само
убийства, градската суматоха, съсипването на околна
та среда, пагубните климатични промени, неравно
мерното разпределение на икономическите ресурси -  е 
нещо достатъчно лошо. Още по-жалко е, че съсредото
чаването ни върху експоненциалния напредък на на
уката и технологиите не оставя място у  м нозина за 
търсене на смисъла, радостта и вярата, че наш ият 
живот е част от грандиозния замисъл на същ ествува
нето във вечността.

Въпросите за душите и Отвъдното, прераждането, 
Бог и рая са се оказали трудни за конвенционалните 
научни методи, което е довело до схващането, че може 
би те не съществуват. По същия начин феномените на 
разширеното съзнание, като ясновидство, свръхсетив- 
ни възприятия, телекинеза, телепатия и пророческа 
дарба, изглеждат упорито неподлежащи на обяснение 
чрез „стандартни“ научни изследвания. Преди комата 
си се съмнявах в тяхното съществуване -  главно защо- 
то не бях ги изживял на дълбоко ниво и защото нямаха 
готово обяснение в опростенческите ми научни възгле
ди за света.

Както много други учени скептици, отказвах дори 
да прегледам информацията по въпросите, засягащи 
тези феномени. Имах предразсъдъци и по отношение 
на хората, които я предоставят, защ ото ограничените 
ми възгледи не съдържаха и най-смътна представа как 
може да се случват подобни неща. Онези, които твър
дят, че няма доказателства за феномените на разш и
рено съзнание, въпреки впечатляващите потвържде
ния на обратното, съзнателно са избрали невежество
то. Те вярват, че знаят истината, без да се нуждаят да 
прегледат фактите.

На хора, които все още са в капана на научния скеп
тицизъм, препоръчвам книгата „Безграничният ум:
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Към психологията на 21-ви век“*, публикувана през 
2007 г. Доказателствата за съзнанието извън тялото 
са добре представени в този научен анализ. „Безгра
ничният ум “ е ключов опус от високо уважавана група, 
сдружението за перцептивни изследвания със седали
ще във Вирджинския университет. Авторите предлагат 
изчерпателен преглед на информацията по въпросите 
и неизбежния извод: тези явления са реалност и тряб
ва да се опитаме да разберем естеството им, ако иска
ме да опознаем реалността на своето съществуване.

Изкушаваме се да мислим, че научният свят бързо 
се доближава до „теорията за всичко", която не оставя 
място за душата или  духа, за рая и Бога. Моето пъте
ш ествие в дълбока кома, извън низш ето физическо 
измерение, към най-висшето местообитание на всемо
гъщ и я С ъздател разкри огром ната пропаст меж ду 
човешките ни познания и необятността на М ирозда
нието.

Всеки от нас познава съзнанието по-добре, откол- 
кото всичко останало, и въпреки това разбираме оста
налата част от Вселената далеч по-добре, отколкото 
механизма на съзнанието. То е толкова близо до нас, а 
почти винаги недостижимо. Няма нищо във физиката 
на материалния свят (кварки, електрони, фотони, ато
ми и пр.), и по-точно - в  сложната структура на мозъка, 
което да дава дори бегла представа за механизмите на 
съзнанието.

Н ай-ценният клю ч всъщ ност към реалността на 
духовното измерение е дълбоката мистерия на съ з
нателното ни съществуване. То е твърде голяма загад
ка, с която физиците или  невролозите са неспособни 
да се справят, и тяхната неспособност прави здравата

‘ Оригинално заглавие: Irreducible Mind: Toward aPsychology 
fo r the 21 st Century. -  Б. np.
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връзка меж ду съзнанието и квантовата механика -  
следователно, и физическата реалност -  неразбираема.

За да изучаваме Вселената истински задълбочено, 
трябва да признаем фундаменталната роля на съзна
нието за изграждането на реалността. Експерименти
те по квантова механика са шокирали гениалните бащи 
на тази област (Вернер Хайзенберг, Волфганг Паули, 
Ниле Бор, Ервин Ш рьодингер, Сър Джеймс Джийнс са 
само част от тях), много от които са се обърнали към 
мистичните учения в търсене на отговори. Осъзнали 
са, че е невъзможно да се отдели експериментаторът 
от експеримента и да се обясни реалността без съзна
нието. Онова, което открих в Отвъдното, е неописуема
та  безкрайност и слож ност на Вселената и че съзна
нието е основата на всичко съществуващо. Бях така 
изцяло свързан с него, че често нямаше ясно разгра
ничение между моето Аз и света, през който премина
вах. Ако трябва да обобщя всичко това, първо бих ка
зал, че Вселената е много по-голяма, отколкото изглеж
да, ако се вглеждаме само в непосредствено видимите 
й части. (Всъщ ност не е революционно прозрение, тъй 
като конвенционалната наука признава, че 96 процен
та от Вселената се състоят от „тъмна материя и енер
гия“ . Какво представляват тези тъмни същности*? Все 
още никой не знае. Но това, което прави преживява
нето ми уникално, е поразителната яснота, с която

‘ Седемдесет процента са „тъмна енергия“, тази най-мис- 
териозна сила, открита от астрономите в средата на деветде
сетте години на XX век, когато са намерили неопровержимо 
доказателство, основано на свръхновите тип 1а, възникнали 
през последните пет милиарда години, че разрастването на 
целия Космос се ускорява. Още 26 процента са „тъмна мате
рия“, аномалията „свръхгравитация“, открита през послед
ните няколко десетилетия в завъртането на галактики и га
лактически струпвания. Обяснения ще бъдат намерени, но 
мистериите отвъд тях няма да имат край. -  Б. а.
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опознах основната роля на съзнанието или  духа. Н е
щата, които научих там, не бяха теории, а факт, без
спорен и осезаем като порив на арктически вятър в 
лицето.) Второ: ние -  всеки от нас -  сме интимно, не
разделно свързани с голямата Вселена. Тя е наш ият 
истински дом и да мислим, че този физически свят е 
единствената значима част от нея, е като да се затво
рим в малък килер и да си въобразяваме, че извън него 
няма нищо. И трето: ключовата роля на убеждението, 
че разумът стои над материята. Като студент по меди
цина винаги съм се удивлявал на невероятната сила 
на ефекта плацебо -  медицинската наука трябва да 
преодолява тридесетте процента полза, приписвани 
на убедеността на пациента, че получава лекарство, 
което ще му помогне, дори когато всъщ ност то е прос
то инертно вещество. Вместо да прозре мощната сила 
на вярата и влиянието й върху нашето здраве, меди
цинската наука вижда чаш ата полупразна -  приема 
ефекта плацебо като пречка за отчитането на реалния 
резултат от лечението.

В сърцето на загадката на квантовата механика е 
измамната ни представа за локализиране във времето 
и пространството. Останалата част от Вселената -  то
ест огромната част от нея -  всъщ ност не е някъде далеч 
от нас в Космоса. Да, ф изическото пространство и з
глежда реално, но е и ограничено. Цялата дължина и 
ш ирина на физическата вселена са нищожни в срав
нение с духовното измерение, от което е възникнала 
-  измерението на съзнанието (което някои наричат 
„силата на живота“).

Тази друга, много по-грандиозна, вселена не е „да
леч “ . Всъщ ност тя е тук, точно тук. където седя и пиша 
това изречение, и там, където сте вие и го четете. Не е 
другаде физически, а просто съществува на различна 
честота. Тя е тук и сега, но не го осъзнаваме, защ ото
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през повечето време сме затворени за честотите, на 
които се проявява. Ж ивеем в измеренията на познато
то пространство и време, задържани от ограничения
та на сетивата и мащаба на възприятията си в рамки
те на спектъра от субатомния квант до цялата Вселена. 
Тези измерения, въпреки че в тях се случват много 
неща, ни отделят от другите, които същ о съществуват.

Древните гърци са открили всичко това много от
давна и аз само установих за себе си нещо, до което те 
вече са достигнали: всеки разбира това, в което нами
ра себе си. Вселената е устроена така, че за да разбе
рете истински всяко от множеството измерения и нива, 
трябва да станете част от това измерение. И ли 
казано малко по-точно, трябва да бъдете отворени за 
идентифициране с онази част от Вселената, която вече 
носите в себе си, но може би досега не сте го осъзнава
ли.

Вселената няма начало или  край и Бог изцяло при
съства във всяка частица от нея. Голяма част -  всъщ 
ност по-голямата -  от това, което хората са имали да 
каж ат за Бога и по-висш ите духовни светове, ги е 
свеждало до нашето ниво, вместо да издига възприя
тията ни до тяхното. С неадекватните си описания ние 
опетняваме истински съвърш ената им природа.

Но въпреки че никога не е започвала и никога няма 
да престане да съществува, Вселената има свои пре
пинателни знаци, целта на които е да дават живот на 
нови същества, които да участват в грандиозния Божи 
замисъл. Големият взрив, създал нашата Вселена, е 
един от тези „препинателни знаци“ на сътворението. 
Ом е наблюдавал всичко „отвън", обхващайки цялото 
М ироздание, дори отвъд по-висш ите измерения, до 
които достигнах. Там да виждам, означаваше да зная. 
Нямаше разлика между изживяването на нещо и раз
бирането му.



ЗАГАДКАТА НА СЪЗНАНИЕТО 173

Стихът „Сляп бях, сега прогледнах“ доби нов смисъл, 
когато разбрах колко слепи за цялата природа на ду
ховната вселена сме на Земята, особено хора като мен 
преди, които винаги са вярвали, че материята е в ос
новата на реалността и всичко друго -  м исъл, съзнание, 
идеи, емоции, дух -  са просто нейни производни.

Това откритие дълбоко ме вдъхнови, защ ото ми по
каза поразително високите нива на общуване и разби
ране, които очакват всички ни, когато всеки от нас 
излезе  от ограниченията на ф изическото си тяло  и 
мозък.

Хумор. Ирония. Патос. Винаги бях смятал, че това 
са качества, развити от хората, за да се справят с този 
често жесток и несправедлив свят. И наистина е така. 
Но освен утеха те носят и прозрения -  кратки, мигно
вени, но изклю чително важни -  за факта, че каквито 
и да са трудностите и страданията ни в настоящето, 
не м огат да засегнат по-висш ите, вечни същ ества, 
които сме в действителност. Смехът и иронията ни 
напомнят, че не сме затворници в този свят, а пъте
шественици из него.

Друга добра новина е, че не е нужно човек да стигне 
до прага на смъртта, за да надникне отвъд завесата, а 
трябва само да се постарае. Опознаването на другите 
измерения чрез книги и презентации е добро начало, 
но накрая всеки трябва да се вгледа дълбоко в собстве
ното си съзнание, чрез м олитви и медитация, за да 
достигне до тези истини.

Медитацията е възможна под много различни фор
ми. Най-полезни за мен след комата се оказаха разра
ботените от Робърт А. Монро, основател на Институт 
„М онро“ във Фейбър, Вирджиния. Тяхната освободе- 
ност от всякаква догматична философия определено е 
предимство. Единствената догма, свързвана със сис
темата от медитативни упражнения на Монро, е: Аз
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сълг нещо повече от физическото си тяло. Това просто 
изявление има дълбоко въздействие.

Робърт Монро е имал успешна кариера като радио- 
продуцент през 50-те години в Ню Йорк. Докато изуча
вал използването на аудиозаписи като помощно сред
ство за заспиване, им ал преживявания извън тялото 
си. В резултат на подробните си проучвания в продъл
жение на повече от четири десетилетия създал мощна 
система за дълбоко себепознание, основана на аудио- 
технология, известна като „Хеми-синк“ .

„Хеми-синк“ повишава селективно степента на съз
нание чрез постигане на състояние на релаксация. Но 
„Хеми -синк“ предлага много повече от това -  състояния 
на разширено съзнание, които позволяват достигане 
до по-висши възприятия, включително дълбока меди
тация и мистични състояния. „Хеми-синк“ използва 
резонансното стимулиране на мозъчни вълни и връз
ката му с перцептивната и поведенческа физиология 
на съзнанието и с фундаменталната физиология -  сис
темата мозък-ум-съзнание.

„Хеми-синк“ използва специфични модели на стерео 
звукови вълни (с малка разлика на честотите за всяко 
ухо), за да индуцира синхронизирани мозъчни вълни. 
Тези „двустранно чуваеми ритми“ се генерират на чес
тота, която е аритметичната разлика между двете сиг
нални честоти. Двустранно чуваемите ритми задейс
тват древна, но много прецизно работещ а система за 
отмерване на времето в мозъчния ни ствол, която ни 
дава възмож ност за локализиране на звукови източ
ници в хоризонталната равнина около главата. Задейс
тва се съседната ретикуларна формация, активираща 
система, която осигурява стабилно подаване на сигна
лите към таламуса и кортекса, достигайки съзнанието. 
Тези си гнали  генерират синхронизирани  м озъчни  
вълни с честота от 1 до 25 херца (Hz, или цикли в се
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кунда), включително и ключовите честоти под нормал
ния праг на човеш кия слух  (20Hz). Тези най-ниски 
честоти са свързани с делта вълните на мозъка (< 4Hz, 
появяващи се при дълбок сън без съновидения), тета 
(от 4 до 7Hz, замерени при дълбока медитация, релак
сация и сън, без фазата на бързи очни движения) и 
алфа (от 7 до 13Hz, характерни за фазата на съновиде
нията, дрямка на прага на съня или съзнателна релак
сация).

В моето изследователско пътешествие след комата 
„Хеми-синк“ потенциално предлагаше средство за и з
ключване на филтриращата функция на физическия 
мозък чрез глобално синхронизиране на електричес
ката активност на неокортекса, нещо, което, изглежда, 
се бе случило по време на менингита ми и което осво
бождаваше извънтелесното ми съзнание. Вярвам, че 
„Хеми-синк“ ми помогна да се връщам в пространство, 
подобно на онези, които посетих в дълбока кома, без 
да съм на прага на смъртта. Но същ о както в сънищ а
та ми за летене като дете, това до голяма степен е про
цес на позволяване пътуването да се разгърне -  ако се 
опитам да го предизвикам с м исълта  си или  твърде 
силно се вкопча в този процес, не се получава.

Неуместно е да използвам думата „всезнание“ , за- 
щ ото внуш ителната сила на сътворението, на която 
станах свидетел, е неописуема. Осъзнах, че забраните 
при някои религии за напразно споменаване на Божи
ето име или изобразяване на пророците имат смисъл, 
защото истината е, че Божията реалност е отвъд вся
какви човешки опити за описване на Бога с думи или 
картини, докато сме тук, на Земята.

Така както моето съзнание беше индивидуално и 
същевременно в пълно единение с Вселената, по същия 
начин пределите на онова, което усещах като свой Аз, 
в едни моменти се свиваха, а в други се разширяваха
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и обхващ аха всичко, същ ествуващ о във вечността. 
Понякога размиването на границите между моето Аз 
и измерението, в което се намирах, стигаше дотам, че 
аз бях цялата Вселена. Друг начин да се изразя би бил 
да кажа, че на моменти се идентифицирах с Вселената, 
която винаги е съществувала, а аз просто съм бил сляп 
за нея.

Аналогия, която често използвам, за да опиша и з
ж ивяването на най-дълбоко ниво, е с кокоше яйце. 
Докато бях в Ядрото, дори когато се сливах с Кълбото 
от светлина и цялата по-висша вселена във вечността 
и бях в единение с Бога, силно усещах, че изначалният 
творящ аспект на Бога е черупката около съдържание
то на яйцето, постоянно здраво свързана с него (както 
нашето съзнание е пряко продължение на Божестве
ното), и все пак винаги оставаща отвъд способността 
на творенията Му за пълно идентифициране с Него. 
Дори когато съзнанието ми се идентифицираше с веч
ността, усещах, че не мога да постигна пълно единение 
с Първоизточника на Сътворението. В сърцевината на 
най-дълбоката връзка все пак имаше някаква двойс
твеност. Възм ож но е това усещ ане за двойственост 
просто да е резултат от опита да пренеса онова съзна
ние в това измерение.

Не чух никога директно гласа на Ом и не видях л и 
цето Му. Сякаш Ом ми говореше чрез мисли, които бяха 
като мисловни вълни, протичащи през мен, привеж
дащи в движение всичко около мен и разкриващи, че 
има по-дълбока основа на същ ествуването, от която 
винаги сме част, но обикновено не го осъзнаваме.

Тогава дали съм общувал лично с Бога? Да, със си
гурност. Изказано по този начин, звучи грандиозно. 
Но когато го изживявах, не ми се струваше така. Прос
то правех нещо, на което всяка душа е способна, кога
то напусне тялото си, и което всички можем да изж и
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веем тук и сега чрез различни методи за м олитва и 
дълбока медитация. Общуването с Бога е най-необик- 
новеното преживяване, което можем да си представим, 
и същ евременно най-естественото, защ ото Бог при
съства във всеки от нас през цялото време. Всезнаещ, 
всемогъщ, лично свързан с нас. Той ни обича безуслов
но. Всички сме свързани в Едно чрез духовната си 
връзка с Бога.

12*



34.

ПОСЛЕДНА ДИЛЕМА

Трябва да съм готов да се откажа от това, което 
съм, за да стана онова, което ще бъда.

'нщ айн беше един от първите ми идоли в науката
горният цитат винаги е бил един от любимите 

ми. Но едва сега разбирах какво означават тези думи 
всъщност. Всеки път. когато разказвах историята си 
на някого от колегите си учени, знаех колко налудни
чаво звучи -  виждах го в учудените им, озадачени и з
ражения, -  но знаех, че им казвам нещ о, което има 
истинско научно потвърждение. И че то отваря врата
та  към цял нов свят -  цяла нова вселена -  на научно 
познание. Познание, което отчита значим остта на 
съзнанието като единствен, най-висш елемент на съ 
ществуването.

Но едно събитие, типично за преживяванията на 
границата на смъртта, не се бе случило с мен. Или по
точно, имаше малка група събития, които не бях пре
живял и всички те бяха обединени от един факт:

Докато бях извън този свят, не помнех земната си 
идентичност.

Въпреки че ням а две еднакви преж ивявания на 
границата на смъртта, още когато започнах да чета,

А л б е р т  А й н щ а й н  (1870-1955)
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открих, че има много ясен списък от елементи, харак
терни за всички. Сред тях е срещата с един или повече 
покойници, които човекът е познавал приживе. Аз не 
бях срещ нал нито един познат. Но тази част не ме без
покоеш е твърде много, защ ото вече бях открил, че 
забравянето на земната ми идентичност ми е позволи
ло  да стигна „по-навътре“ от м нозина други, им али 
преживявания на границата на смъртта. Определено 
нямаше от какво да се оплача. Тревожеше ме само това, 
че имаше един човек, когото искрено бих се радвал да 
срещна. Баща ми бе починал четири години преди да 
изпадна в кома. Предвид, че той знаеше за чувството 
ми, че не съм успял да достигна стандартите му през 
онези свои изгубени години, защ о не бе дош ъл да ми 
каже, че всичко е наред? Най-често покойните близки 
и приятели на другите, изпаднали в това състояние, 
се явяваха, за да ги успокоят. Аз копнеех за такава уте
ха, а не бях я получил.

Не твърдя, че не бях получил утеш аващо послание 
за утеха, разбира се. Получих го от Момичето от пепе- 
руденото крило. Но тя бе прекрасен ангел, а не човек, 
когото познавам. Виждах я при всяко преминаване 
през идиличната долина върху крилото на пеперудата 
и отлично помнех лицето й -  толкова ясно, че знаех, че 
никога не съм я срещ ал в земния си живот. А  при пре
живяванията на границата на смъртта срещите често 
са с познат земен приятел или роднина и носят успо
коение.

Колкото и да се опитвах да отмина този факт, той 
внасяше сянка на съмнение в мислите ми за смисъла 
на преживяното. Не че се съмнявах в онова, което се 
бе случило с мен. Не можех, беше все едно да се съмня
вам в реалността на брака ми с Холи и лю бовта към 
децата си. Но фактът, че бях пътувал в Отвъдното, без 
да срещна баща си, с прекрасната непозната спътница
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върху пеперуденото крило, все пак не ми даваше покой. 
Предвид силната емоционална връзка със семейство
то ми и чувството за малоценност, защ ото биологич
ните ми родители се бяха отказали от мен, защо онова 
най-важно послание -  че съм обичан и никога няма да 
бъда отхвърлен -  не ми бе предадено от някого, когото 
познавам? Някой като... баща ми?

Защото истината бе, че през целия си живот дълбо
ко в себе си се бях чувствал именно така, отхвърлен, 
въпреки всички усилия на родителите ми да ме и зле
куват от това чувство с любовта си. Баща ми често ми 
бе казвал да не м исля за онова, което е било преди с 
мама да ме вземат от детския дом.

-  За щастие, ти не помниш нищо от онова време -  
казваше той.

Не се оказа прав. Преживяването ми на границата 
на смъртта ме убеди, че в една тайна част от нас е за
печатан всеки един аспект от земния ни живот и този 
процес започва още в самото начало. Така, на предког- 
нитивно, предвербалнониво, винаги съм знаел, че съм 
бил изоставен, и дълбоко в себе си все още се мъчех да 
простя този факт.

Докато този въпрос оставаше отворен, щеше да има 
един натрапчив глас, който настойчиво и дори подиг
равателно да ми повтаря, че при цялото съвършенство 
и чудо на пътешествието ми в Отвъдното нещо е липс
вало, нещо „не е било наред“.

Истината бе, че част от мен все още се съмняваше в 
автентичността на поразително реалното ми прежи
вяване в дълбока кома, а следователно, и в същ еству
ването на цялото онова измерение. За тази част от мен 
все още „нямаше логика“ от научна гледна точка. И този 
слаб, но настойчиво прокрадващ се глас на съмнение
то започна да застрашава целия нов мироглед, който 
бавно си изграждах.
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Благодарността е не само най-голямата доброде
тел, а майката на всички други.

Цицерон (106-43 ПР.Н.Е.)

Ч етири месеца след изписването ми от болницата 
биологичната ми сестра Кати най-сетне ми изпра

ти снимка на сестра ни Бетси. Бях горе в спалнята, 
където бе започнала цялата ми одисея, когато отворих 
големия плик и извадих гланцирана цветна снимка в 
рамка на сестра си, която никога не бях познавал. Беше 
застанала, както разбрах по-късно, на кея за ферибота 
на остров Балбоа, близо до дома си в Южна Калиф ор
ния, на фона на прекрасен залез над западното край
брежие. Имаше дълга кафява коса и тъмносини очи и 
усмивката й, излъчващ а обич и доброта, сякаш пре
мина през мен, изпълни и същевременно натъжи сър
цето ми.

Кати бе прикачила към снимката стихотворение. 
Беше написано от Дейвид М. Романо през 1993-та и 
озаглавено „Когато утреш ният ден започне без мен“.

Когато утрешният ден започне без мен 
и видиш първи слънчеви лъчи, 
не срещай изгрева с тъга за мен, 
не искам сълзи в твоите очи.
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Преди отново да заплачеш както днес, 
спомни си, не желая аз това, 
и да се връщаш в мислите назад 
към всички неизречени слова.
Зная колко много ме обичаш, 
толкова обичам те и аз, 
и зная колко много ще ти липсвам 
през всичките ти дни във всеки час. 
Когото утрешният ден започне без мен, 
моля те, опитай, разбери, 
че ангел се яви и призова ме 
да го последвам, накъдето полети.
Каза ми, че мястото ми в рая 
вече е готово и ме чака 
и че дошло е  време за раздяла 
с всичко, що обичам на земята.
Ала преди да тръгна с него, 
пролях една-единствена сълза, 
защото цял живот бях мислил, 
че рано е  да мисля за смъртта.
Толкова много исках да живея 
и толкова неща не изживях, 
не вярвах, че ще мога да си ида, 
преди да сме преминали през тях.

Замислих се за дните ни до вчера, 
и хубави, и недотам добри, 
за  споделената любов и радост, 
които ти ми подари.
Да можех аз поне за малко само 
вчерашния ден да върна  
щях да се сбогувам с теб с целувка 
и твоята усмивка пак да зърна.
Но проумях най-сетне и напълно 
колко невъзможно е  това,
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след мене само спомени остават 
и на мое място празнота.
Когато спомените в мен нахлуха, 
за най-ценните от земните неща, 
и изплува скъпият ти образ, 
сърцето ми изпълни се с тъга.
Но после, щом прекрачих прага 
на дверите на райския си дом, 
самият Бог погледна ме с усмивка, 
посрещна ме от златния си трон, 
подаде ми ръка и рече:
„От тук започва вечният живот,
За теб земята минало е вече, 
за новото сега бъди готов.
Не давам обещания за утре, 
но вечно днес тук съществува, 
и щом всички дни ведно са слети, 
за миналото никой не тъгува.
Предано ти цялата си вяра, 
доверие и обич ми дари 
и макар не всички твои 
дела и помисли да са добри, 
опрощение за всичко получаваш 
и вече имаш пълна свобода.
Сега ръка подай ми и оставаш 
от тук насетне с мен във вечността“.

Когато утрешният ден започне без мен, 
не си мисли, че разделени сме, 
и всеки път щом спомниш си за мен, 
знай, тук ще бъда, в твоето сърце.

С навлажнени очи внимателно сложих снимката на 
тоалетката и продълж их да се взирам в нея. Лицето ми 
се струваше така странно, натрапчиво познато. Но,
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разбира се, норм ално бе да е така. Имахме кръвна 
връзка и повече общ а ДНК отколкото с когото и да било 
на този свят -  освен другите ни биологични брат и сес
тра. Въпреки че никога не се бяхме срещали, с Бетси 
бяхме дълбоко свързани.

На следващата сутрин бях в спалнята и четях кни- 
гатана Елизабет Кюблер-Рос „За живота след смъртта“* , 
когато стигнах до историята на дванадесетгодишно 
момиче, имало преживяване на границата на смъртта, 
за което отначало не споделило с родителите си. Н а
края, когато вече не можело да го таи в себе си, се до
верило на бащ а си. Разказало му за полет над приказ
на местност, изпълнена с любов и красота, където се 
срещ нало със своя брат и получило утеха от него.

-  Единственият проблем -  казало момичето на баща 
си -  е, че нямам брат.

През сълзи, бащата разказал на момичето, че наис
тина е имало брат, който е починал три месеца преди 
неговото раждане.

Оставих четивото. За момент изпаднах в странно 
вцепенение, без да мисля, или поне не истински, прос
то... приемах нещо. М исъл, която беш е на прага на 
съзнанието ми, но все още не го бе прекрачила.

Погледът ми се плъзна към бюрото и снимката, и з
пратена от Кати. Снимката на сестрата, която никога 
не бях познавал. За която знаех само от разказите на 
биологичното си семейство, че е била изклю чително 
м ила и грижовна. „Беше толкова добра“, често казваха 
те, „истински ангел“.

Без роклята в гълъбовосиньо и виолетово, без сияй
ния ореол около нея в Портала, докато седеше върху 
красивото пеперудено крило, отначало не беше лесно 
разпознаваема. Но това бе съвсем естествено. Бях ви -

*Оригинално заглавие: On Life Afler Death. -  Б. rip.
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дял небесното й Аз, онова, което живее над и отвъд 
земното измерение, изпълнено с трагедии и грижи.

Но вече не можех да сгреша, да не позная любещ ата 
усмивка, уверения и безкрайно успокояващ  поглед, 
искрящите сини очи.

Беше тя.
За миг световете се сляха. Моят свят тук, на Земята, 

в който бях лекар, баща и съпруг. И онзи свят някъде 
там -  свят толкова необятен, че докато пътувате из него, 
можете напълно да загубите представа за земното си 
Аз и да станете просто част от Космоса, от мрака, и з
пълнен с Божието присъствие и любов.

В онзи единствен миг, в спалнята ни, в дъждовния 
вторник сутрин, висш ият и низш ият свят се сляха. 
Докато се взирах в онази снимка, се почувствах като 
момчето от приказката, което пътува до другия свят, 
връщ а се и счита, че всичко е било само сън... но пог
лежда в джоба си и намира шепа бляскава вълш ебна 
пръст от отвъдната земя.

Колкото и да не го признавах, седмици наред бях 
водил вътрешна борба. Борба между онази част от мен, 
която бе пътувала извън тялото, и лекаря, лечителя, 
отдаден на науката. Взирах се в лицето на сестра си, 
на своя ангел, и знаех, отлично осъзнавах, че двамата 
души, които съм бил през последните няколко месеца 
след  завръщ ането си, всъщ ност са един. Трябваш е 
напълно да прегърна ролята  си на лекар, на учен  и 
лечител и едновременно на човек, преживял неверо
ятно, но много реално и много значим о пътуване в 
самата същ ност на Божественото. Беше важно не за
ради самия мен, а заради фантастично, обезоръжава
що убедителните подробности от това пътуване. Пре
живяването на границата на смъртта бе излекувало 
обърканата ми душа. Беше ми дало да разбера, че ви
наги съм бил обичан, както и всеки друг във Вселената.
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И това бе станало чрез поставяне на физическото ми 
тяло в състояние, в което, според съвременната наука, 
би трябвало да е невъзможно да изживея ксисвото и да 
било.

Зная, че щ е има хора, които ще се опитат да отрекат 
преживяването ми, и мнозина, които ще изразят пре
небрежение, отказвайки да повярват, че онова, което 
се случи с мен, е възможно, защ ото според науката не 
би могло да бъде нищо друго освен налудничав, странен 
сън.

Но аз зная истината. И заради хората тук, на Земя
та, и заради създанията, които срещ нах отвъд това 
измерение, считам за свой дълг -  и като учен, и като 
търсещ  истината, и като лекар, полож ил клетва да 
помага на хората -  да убедя колкото е възможно пове
че хора, че онова, което преживях, е истинско, реално 
и изклю чително важно. Не само замен, а за всички ни.

Пътуването ми разкри не само любовта, а и кои сме 
ние и как сме свързани едни с други -  самия смисъл на 
цялото съществуване. Там горе узнах кой съм и когато 
се върнах, осъзнах, че и.последните парченца от раз
битата ми същ ност са се подредили на мястото си.

Ти си обичан. Това са думите, които изпитвах нужда 
да чуя като изоставено дете. Но трябва да ги чуе и все
ки от нас в тази  м атериалистична епоха, защ ото по 
отношение на представата кои сме, откъде сме дошли 
всъщ ност и накъде отиваме, всички се чувстваме като 
сираци (а не би трябвало). Без възстановяване на па
метта за висшите си духовни връзки и за безусловната 
любов на своя Създател винаги ще се чувстваме изгу
бени тук, на Земята.

Затова съм тук. А з съм учен, аз съм лекар и затова 
имам два основни дълга : да почитам истината и да 
помагам за изцеление. Това означава да разкажа ис
торията си. История, която с течение на времето все
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повече се убеждавам, че има дълбок смисъл. Не загцо- 
то аз съм специален. Просто с мен се случиха две съ 
бития в съзвучие и синхрон, които заедно надвиват и 
последните усилия на редукционистичната наука да 
убеди света, че материалното измерение е единстве
ното съществуващо и съзнанието, или духът, вашият 
и моят, не е най-великата и основна загадка на Вселе
ната.

Аз съм живо доказателство.
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„ЕТЕРНЕЯ“

Преживяването на границата на смъртта ме вдъхнови 
да помагам светът да стане по-добро място за всички 
и „Етернея“ е пътят към тази фундаментална промяна. 
„Етернея“ е общ ествена организация е нестопанска 
цел, която основах съвместно със своя приятел и коле
га Джон Р. Одет. „Етернея“ представлява упорито усилие 
да работим за всеобщото благо, като помагаме за съз
даване на най-доброто бъдещ е за Земята и нейните 
обитатели.

М исията на „Етернея“ е да подкрепя проучвания, 
образователни и приложни програми, свързани с ду
ховно преобразяващи преживявания, както и е физи
ката на съзнанието и взаимната връзка между съзна
ние и физическа реалност (например материя и енер
гия). Тя предлага  не само организирана дейност за 
прилагане в практиката на прозрения, получени при 
пътувалия отвъд границата на смъртта, а и възмож 
ност за споделяне на всякакъв вид духовно преобразя
ващи преживявания.

М оля, посетете w w w .E ternea.org, ако ж елаете да 
продължите собственото си духовно пробуждане или 
да споделите личната си история за духовно преобра
зяващо преживяване, което сте имали (или ако скър
бите за загуба на близък, или  вие или  някой, когото 
обичате, страда от неизлечимо заболяване). „Етернея“ 
предоставя и ценни източници на информация зауче
ни, академици, изследователи, теолози и духовници, 
които се интересуват от тази област на познание.

Д-р И б ъ н  А л е г з а н д ъ р  

Линчбърг, Вирджиния 
10 юли 2012 г.

http://www.Eternea.org


БЛАГОДАРНОСТИ

На първо място искам да благодаря на скъпото си се
мейство, което изстрада най-теж ката част  от това 
преживяване, докато бях в кома. На Холи, моята съп
руга от тридесет и една години, и прекрасните ни си
нове Ибън IV и Бонд, които изиграха ключова роля за 
завръщането ми и ми помогнаха да разбера преживя
ното. Други обичани близки и приятели, на които съм 
благодарен, са скъпите ми родители  -  Бети и И бън 
Алегзандър-младш и, и сестрите ми Джийн, Бетси и 
Филис, които са взели решението да се редуват (с Холи, 
Бонд и Ибън IV] да държат ръката ми денонощно, до
като бях в кома, за да чувствам постоянно връзката с 
тях и тяхната обич. Бетси и Ф и лис поеха тежката и 
досадна задача да прекарват нощите при мен по време 
на тежката посттравматична психоза (когато изобщо 
не можех да спя) и през онези първи напрегнати дни 
след прехвърлянето ми в неврологичното отделение. 
Пеги Дейли (сестрата на Холи ) и Силвия Уайт (прия
телка на Холи от тридесет години) същ о са участвали 
в денонощ ното бдение в стаята ми в интензивното 
отделение. Никога не бих се събудил без техните лю бе
щи усилия да ме върнат обратно на този свят. Благо
даря и на Дейтън и Джак Слай, които са се справяли 
без майка си Филис, докато беше при мен. Холи, Ибън 
IV, мама и Ф илис помогнаха и с критични забележки 
за редактирането на моята история.

На изпратеното ми от Бога биологично семейство и 
особено покойната ми сестра, същ о Бетси, която нико
га не съм срещал в този свят.

Б лагословени  да бъдат способните ми лекари  в 
„Линчбърг Дженеръл Хоспитал“, особено доктори Скот
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Уейд, Робърт Бренан, Лора Потър, М айкъл М айлъм , 
Чарли Джоузеф, Сара и Тйм Хелиуел и много други.

На изключителните сестри и останалия медицински 
персонал в „Линчбърг Д ж енеръл“: Рей Нюбил, Лиса 
Ф лауърс, Дейна Андрюс, М арта Вестерлънд, Дийна 
Томлин, ВалъриУолтърс, Джанис Соновски, Моли Ма- 
нис, Даян Нюман, Джоан Робинсън, Джанет Филипс, 
Кристина Костело, Лари Бауън, Робин Прайс, Аманда 
Декорси, Брук Рейнолдс и Ерика Столкнър. Понеже бях 
в кома, трябваше да поискам имената от близките си, 
така че простете ми, ако съм пропуснал някого.

Съдбовна роля за завръщането ми изиграха Майкъл 
Съливан и Сюзън Райнтис.

Благодаря на Джон Одет, Реймънд Мууди, Бил Гуген- 
хайм и Кен Ринг, пионери в изучаването на преживя
ванията на границата на см ъртта , чието влияние 
върху мен е неизмеримо (да не споменавам за страхот
ната редакторска помощ на Бил).

На другите идейни водачи на движението „Вирджи
ния съзнание“ , сред които д-р Брус 1фейсън, д-р Ед 
Кели, д-р Емили Уилямс Кели, д-р Джим Тькър, д-р Рос 
Дънсет и д-р Боб ван де Касъл.

На изпратения ми от Бога литературен агент Гейл 
Рос и прекрасните й съдружници Хауърд Юн и другите 
от агенция „Рос-Ю н“ .

На Толеми Томпкинс за научния му принос от проз
рения от няколко хилядолетна литература за живота 
след смъртта, който няма аналог, и неповторимите му 
редакторски и писателски умения, които използва, за 
да вплете преживяването ми в тази книга, справедли
во отдавайки му значимостта, която заслужава.

На Присила Пейнтън, вицепрезидент и главен ре
дактор, и Джонатан Карп, изпълнителен  вицепрези
дент и издател в „Саймън Енд Ш устер“ , за необикно
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вената им проницателност и страст да направят този 
свят по-добро място.

На Марвин и Тери Хамлиш , прекрасни приятели, 
чийто ентусиазъм и искрен интерес ми помогнаха да 
преживея критичния период.

На Тери Бийвърс и Маргарета Макливейн за удиви
телното съчетаване на лечебна сила и духовност.

На Карън Нюуел за споделените открития за по-дъл
боките нива на съзнание и за наученото как „да бъдеш 
любовта, която си“ и на другите чудотворци от институт 
„М онро“ във Фейбър, Вирджиния, и особено Робърт 
М онро -  за интереса към  това, което е, а не което би 
трябвало да бъде; на Каръл Сабик де ла  Херан и Карън 
Малик, които ме издириха, и на Пол Радемахер и Скип 
Атуотър, които ме приеха в онази любеща общност сред 
приказните планински поляни на Централна Вирджи
ния. Също и на Кевин Коси, Пати Авалон, Пени Холмс, 
Джо и Нанси „Скутър“ М акмонигъл, Скот Тайлър, Син- 
ди Д ж онстън, Ейми Харди, Л ори с Адам е и всички 
участници в програмата „Гейтуей Воаяж“ в институт 
„Монро“ през февруари 2011 г., инструкторите (Шар- 
лийн Найсли, Роб Сандстрьом и Андреа Бергер), както 
и научастниците в „Лайфлайн“ (и инструкторите Фран- 
сийн Кинг и Джо Галенсбергер) през юли 2011 г.

На добрите ми приятели и критици Джей Гейнсбъро, 
Джъдсън Нюбърн, д-р А лън  Хамилтън и Китч Картър, 
които прочетоха ранните версии на този ръкопис и 
усетиха объркването ми при опитите да съчетая духов
ното си преживяване с неврологията. Джъдсън и Алън  
със своята критичност ми помогнаха да оценя истин
ската сила на преживяването си от позицията на уче- 
ни/скептици, а Джей от позицията на учен/мистик.

На колегите изследователи на дълбоките нива на 
съзнание и единство, сред които Елки Силър Макарт- 
ни и Джим Макартни.
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На пътешествениците на границата на смъртта като 
мен -  Андриа Кюруиц, за отличните й редакторски 
съвети, и Каролин Тайлър -  за всеотдайната й помощ 
и разбиране.

На Блиц и Хайди Джеймс, Сюзън Карингтън, Мери 
Хорнър, Мими Сайкс и Нанси Кларк, чиято смелост и 
вяра пред лицето на огромна загуба ми помогнаха да 
оценя получения дар.

На Джанет Съсман, М арта Харбисън, Ш обан (Рик) 
и Дана Фолдс, Сандра Гликман и Ш ариф Абдула, пъте
шественици, с които се запознах на 11.11.11., когато 
се събрахме, за да споделим седемте си оптимистични 
гледни точки за светло съзнателно бъдещ е за цялото 
човечество.

Сред безбройните други хора, на които благодаря, 
са многото приятели, чиито действия в най-трудните 
моменти и тактични, уместни коментари помагаха на 
семейството ми и ми даваха насока, докато разказвах 
историята си: Джуди и Дики Стауърс, Сюзън Каринг
тън, Джаки и д-р Рон Х и л , д-р Маккрари и д-р Джордж 
Хърт, Дж оана и д-р Уолтър Бевърли, Катрин и Уесли 
Робинсън, Бил и Пати Уилсън, Деуит и Джеф Кирстед, 
Тоби Бийвърс, Майк и Линда М айлъм, Хайди Болдуин, 
М ери Брокман, К ар ън  и Дж ордж  Л ъ п тъ н , Н орм  и 
Пейдж Дардън, Гййзъл и Кевин Най, Джо и Бети Мълън, 
Бъстър и Лин Уокър, Сю зън Уайтхед, Джеф Хорсли, 
Клара Бел, Кортни и Джони Алфорд, Гйлсън и Додж 
Линкълн, Лиз Смит, София Коуди, Лоун Дженсън, Су- 
зан  и Стив Дж онсън, Коупи Хейнс, Боб и Стефани 
Съливан, Даян и Тод Вай, Колби  Профит, семейства 
Тейлър, Риймс, Тейтъм, Хепнър, Съливан и М уър и 
много други.

Най-специалната ми благодарност към Бога е без
гранична.
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П р и л о ж е н и е  A

СВИДЕТЕЛСКИ РАЗКАЗ НА Д-Р СКОТУЕЙД

Като специалист по инфекциозни заболявалия, бях 
помолен да прегледам д-р Ибън Алегзандър, когато 

бе приет в болницата на 10 ноември 2008 г. с диагноза 
бактериален менингит. Състоянието на д-р Алегзандър 
бързо се бе влош ило със симптоми на грип, болки в 
гърба и главоболие. Незабавно беше откаран в Спешно 
отделение, където му бе направена компютърна томо
графия на главата и лум балн а  пункция, при която 
гръбначномозъчната течност установи грам-отрица
телен менингит. Веднага бе включен на интравенозен 
антибиотик и поставен на командно дишане, поради 
това, че беше в критично състояние и кома. През след
ващите двадесет и четири часа бе установено, че грам- 
отрицателните бактерии в гръбначномозъчната теч
н ост  са на  Е. коли . И нф екция, п о -об и ч а й н а  при 
новородени, Е. коли менингитът е много рядък при 
възрастни (по-малко от един на десет милиона случая 
годишно в Съединените щати), особено при отсъствие 
на каквато и да е травма на главата, неврохирургическа 
намеса или друг медицински проблем като диабет. Д-р 
Алегзандър е бил напълно здрав преди поставянето на 
диагнозата и не беше открита никаква вътрешна при
чина за инфекцията.
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Смъртността при грам-отрицателен менингит при 
деца и възрастни варира от 40 до 80 процента. Д-р 
Алегзандър  бе приет в болницата с гърчове и силно 
нарушен ментален статус, които са рискови фактори 
за неврологични увреждания и смърт (смъртност над 
90 процента). Въпреки незабавното и агресивно анти- 
биотично лечение на Е. коли менингита му и продъл
жаващ ите мерки в интензивно отделение, остана в 
кома шест дни и шансовете му за бързо възстановява
не все повече намаляваха (риск за смъртност над 97 
процента). След това, на седмия ден, се случи чудото 
-  той отвори очи, събуди се и апаратът за командно 
дишане можеше веднага да бъде изклю чен. Фактът, че 
впоследствие успя да се възстанови напълно от забо
ляването си след близо седмица в кома, е забележ ите
лен.

Д-р Скот У ейд



П р и л о ж е н и е  Б

НЕВРОЛОГИЧНИ ХИПОТЕЗИ, С КОИТО 
СЕ ОПИТАХ ДА ОБЯСНЯ ПРЕЖИВЯВАНЕТО СИ

След като обсъдих спомените си е други неврохирур- 
зииучени , изградих няколко хипотези, които биха 

могли да ги обяснят. Категоричният извод беше, че 
никоя от тях не може да послуж и като обяснение за 
богатата, наситена и сложна интерактивност на пре
ж ивяванията ми в П ортала  и Я дрото („ултрареал- 
ността“). Ето какви бяха:

1. Примитивна програма на мозъчния ствол за облек
чаване на непоносима болка и страдание („еволю 
ционен аргумент“ -  вероятно остатък от стратегии 
за „мнима смърт“ при низш ите бозайници?). Това 
не обясняваше наситената, богато взаимносвърза- 
на същ ност на преживяванията ми.

2. Изопачени спомени, идващи от дълбоките части на 
лимбичната система (например латералната амиг- 
дала), покрити е достатъчно мозъчно вещество, за 
да бъдат отн оси телн о  защ итени  от м енингитна 
инфекция, която засяга главно кората на мозъка. 
Това не обясняваш е наситената, богато взаимно- 
свързана същ ност на преживяванията ми.
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3. Едногенна глутаматна блокада с ексцитотоксичност, 
им итиращ а халю циногенния анестетик кетамин 
(често използвана хипотеза за обясняване на всич
ки преживявания, близки до смъртта). Неведнъж 
съм  виж дал еф екта от кетамин, и зп олзван  като 
анестетик в ранните етапи от кариерата си на нев
рохирург в Харвардския медицински университет. 
Халю цинаторното състояние, което пораждаше в 
повечето случаи, беше хаотично и плаш ещ о, без 
никаква прилика с моето преживяване по време на 
кома.

4. Излиш ък на N, N -диметилтриптамин (ДМТ) (от епи- 
физата или другаде в мозъка). ДМТ, естествено наб
людаван серотонинов агонист (по-точно в 5-НТ1А, 
5-НТ2А и 5-НТ2С рецепторите), причинява ярки 
халюцинации и състояние, подобно на сън. О тличен 
опит познавам  преж ивяванията, свързвани със 
серотонинови агонисти/антагонисти (т.е. LSD, мес- 
калин), от тийнейджърските си години в началото 
на 70-те. Не съм имал лично преживяване с ДМТ, но 
съм виждал пациенти под негово въздействие. Бо
гатата ултрареалност отново би изисквала доста 
запазен  аудио-визуален неокортекс като целеви 
участъци за генериране на толкова богати аудио
визуални преживявания като онези, които имах в 
кома. Продълж ителната кома от бактериален м е
нингит е причинила тежки увреждания на неокор- 
текса ми, т.е. мястото, където серотонинът от raphe 
nuclei в м озъчн и я  ствол (и ли  ДМТ, серотонинов 
агонист) би могъл да окаже въздействие, предизвик
вайки аудио-визуални преживявания. Но моят кор- 
текс е бил изцяло вън от строя и не е имало върху 
какво да се въздейства. Хипотезата за ДМ Т се оказа 
неуместна, предвид ултрареалността на аудио-ви-
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зуалните ми преживявания и липсата на кортекс, 
върху който да окаже влияние.

5. Запазване на изолирани участъци от кортекса би 
могло да обясни част от преж ивяването ми, но е 
малко вероятно, предвид остротата на менингита 
ми и неподатливостта му на лечение в продължение 
на седмица: периферни бели кръвни клетки (WBC) 
над 27 000 на милиметър, 31 процента с токсични 
гранулации, CFBW BC над 4300 на милиметър, CSF 
глюкоза, паднала до ниво 1,0 mg/dl, CSF протеин 
1,340 mg/dl, дифузно менингеално възпаление с 
придружаващи м озъчни увреждания, проличали  
при подробното КТ изследване и неврологичния 
статус, показващи тежки изменения на кортикал- 
ните функции и дисфункция на екстраокуларната 
подвижност, индикация за увреждане на мозъчния 
ствол.

6. В опит да обясня „ултрареалността“ на преживява
нето разгледах следната хипотеза: възможно ли  е да 
са били засегнати предимно мрежи от инхибиторни 
неврони, което би позволило необичайно високи 
нива на активност сред възбудните невронни мрежи 
и генериране на привидната „ултрареалност“ на 
преживяването ми? Обичайно е менингитът да за
сегне предимно повърхностния кортекс, вероятно 
оставяйки по-дълбоките слоеве частично функцио
ниращи. Обработващата информация част на нео- 
кортекса е ш естслоен „функционален стъ лб “, като 
всеки е с латерален диаметър 0,2-0,3 mm. Има зна
чително латерално застъпване с непосредствено 
близките стълбове в отговор на модулаторни кон
тролни сигнали, които произтичат главно от субкор- 
тикални участъци (таламуса, базалните ганглии и
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м озъчния ствол). Всеки функционален стълб има 
повърхностен слой (слоеве 1-3), така че менингитът 
еф ективно наруш ава ф ункцията на всеки стъ лб  
само като засяга повърхностните слоеве на кор- 
текса. Анатомичното разпределение на инхибитор- 
ни и възбуждахци клетки, което е относително рав
номерно в шестте слоя, не подкрепя тази хипотеза. 
Д иф узният м енингит на м озъчн ата  повърхност 
ефективно уврежда целия неокортекс поради тази 
стълбова архитектура. Не е нужно унищожаване на 
цялата дебелина за пълно спиране на функциите. 
Предвид продълж ителния период на м инимални 
неврологични функции (седем дни) и остротата на 
инфекцията ми, вероятността по-дълбоките слоеве 
на кортекса ми да са функционирали, е нищожна.

7. Таламусът, базалните ганглии и мозъчният ствол са 
по-дълбоки  м озъчни  структури („субкортикални 
участъци“), които според някои колеги биха могли 
да допринесат за възникването на подобни хипер- 
реални  преж ивявания. В същ н ост  никоя от тези 
структури це може да изиграе такава роля, без поне 
някои участъци от неокортекса да са незасегнати. 
Накрая всички се съгласиха, че само тези субкорти
кални структури не биха могли да поемат интензив
ните нервни взаимодействия, необходими за толко
ва пъстра интерактивна палитра от преживявания.

8. Феноменът „презареждане“ -  произволно съчетава
не на странни откъслечни спомени, дълж ащ о се на 
възстановяване на стари спомени в увредения нео
кортекс, което може данастъпи при „рестартиране“ 
на кортекса и съзнанието след продълж ителен срив 
на цялата система, както при дифузния менингит. 
Особено предвид слож ната последователност на 
преживяното това изглеждаше най-малко вероятно.
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9 . Необичайно генериране на спомени по архаичен 
визуален път през средата на мозъка, ясно изразено 
при птиците, но рядко наблюдавано при хората. 
Може да се прояви при хора, страдащи от кортикал- 
на слепота поради увреден окципитален кортекс. 
Това не предлагаше никакъв ключ към ултрареал- 
ността, на която станах свидетел, и не обясняваше 
сложните аудио-визуални съчетания.




