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На моите родители, на моите брат и сест ра 
и на онези, кои то пристъпиха в живота ми 

като па циенти, учители или и двете.
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Увод
СЕТ ИВНОСТ

Предавам себе си.
По време на първата ми седмица като стажуващ меди цинс-

ки служител преглеждах списъка си с па циенти със завежда-
щия лекар на смяна, когато в спешната стая беше обявен код 
синьо. Още преди съобщението по озвучителната уредба над 
нас да е престанало да отек ва, заедно със завеждащия лекар 
вече изхвърчахме през вратата. Това беше първият ми спешен 
случай и нямах търпение да се зае ма с него.

На пода, на две крачки от кабинета ни, лежеше мъж в без-
съз на ние. Жена му се свиваше ужасено в ъгъла. Млад санитар 
в сини болнични дрехи дърпаше количка за спешна помощ, по 
коя то тракаха консумативи и оборудване. Един от болничните 
лекари започ ваше компресии. Навсякъде около мен се чува-
ха викове „Електромеханична дисоциация!“. Едва успявах да 
разбера части от меди цинс ки те указания в супата от азбучни 
съкращения, изкрещени в хаоса, но въпреки всичко полагах 
усилия да обръщам внимание на всяка абревиатура.

Най-малко имах доброто желание. Вместо това бях по гъл-
нат от мъжа със спряло сърце, на пъл но потопен в телесното 
преживяване. Усещанията в тялото ми от ра зя ваха усе ща ния та 
в неговото. Компресия след компресия върху неговите и мои-
те гърди. Почувст вах как собст ве ни те ми гласни струни се стя-
гат, когато лекарите пъхнаха тръба в неговото гърло – остър 
предмет, натикан в моето гърло. Повтарях си отново и отно-
во, че мъжът ще се оправи, че ще го спасим. Защото с това се 
занимаваме в нашата професия. Спасяваме хора. А след като 
го спасим, уверявах себе си, ще обсъдим какво е свършило 
работа, стъпки и процедури, кои то ще мога да повторя следва-
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щия път, когато още някой се нуждае от спасяване. Но докато 
лекарят продължаваше с компресиите на гръдния кош, чувст-
вах гърба си, притиснат плътно към балатума на пода, чувст-
вах как отпуснатото ми тяло се огъва под всеки натиск, как се 
раздува коремът ми с всеки изкуствен дъх, кой то вкарваше в 
мен тръбата, както и едно изпразнено, изплъзващо се усещане.

Умирах, но не умирах.
След трийсет минути болничният представител обяви 

кода. Съпругата на мъжа издаде вик, кой то беше накиснат в 
разнищено черно и дъбово. Взирах се напрегнато в тялото 
на мъртвия човек. Не можех да помръдна. Лежах там с него 
мъртъв и изпитвах отсъствието на усещания в собст ве ното ми 
тяло, отсъствието на движение, отсъствието на дишане, пулс, 
каквото и да е цялостно чувст во. В тялото ми нямаше нищо 
друго освен оглушително отсъствие. Трябваше да изляза поне 
за малко. Трябваше да упражня собст ве на та си воля, за да за-
почна да дишам.

Избягах в най-близките тоалетни, където паднах на колене 
и почувст вах как останалата част от тялото ми се надига към 
лицето. Повърнах. Повръщах, докато в мен не остана нищо, 
но продължавах да се опитвам да повърна. Бях жив, макар 
да имах усещането, че съм умрял. Чувст вах го, без всякакво 
съмнение, със същата сигурност, с каквато чувст вах сълзите и 
слюнката, кои то в този момент капеха от мен по пода на тоа-
летната кабинка. Противоречието отново стегна стомаха ми на 
възел. Трябваше да престана. Останалата част от екипа щеше 
да се запита какво ли се е случило с мен.

Поех си дълбоко дъх. Пуснах водата, за да отнесе всичко, 
кое то току-що бях изхвърлил, след кое то се вторачих в отра-
жението си по по върх ност та Ӝ. Докато водата се успокояваше, 
същото се случваше и с мен. Още един дълбок дъх. Станах и 
измих лицето си. Взрях се в огледалото. Това бях аз, казах на 
отражението си, това беше моето тяло. Бавно за поч вах да се 
въплътявам отново, да се нагаждам към допира на дрехите по 



11

кожата ми, към разположението на ръцете и краката ми, към 
тежестта на собст ве на та ми плът, окачена по моите кости – 
това са моето сърце, моят пулс, собст ве ни те ми вдишвания и 
издишвания. Бръмченето на диспенсъра за салфетки беше по-
следното, кое то чух, преди да приключа с избърсването и пре-
живяното. Нямаше да позволя на нещо подобно да се случи от-
ново. Пациентите разчитаха на мен. И трябваше да бъда там за 
тях. Възнамерявах да изтърпя всичко и да отида отвъд болка-
та, отвъд смъртта, отвъд всяко страдание, кое то изпитам, за да 
се протегна към тях и да ги лекувам в разгара на болестта им. 
Осмислянето на ехото от нечия друга възможно най-мрачна и 
най-отчаяна болка се причисляваше към отговорностите, кои-
то ми се полагаха, след като се прибера у дома. Докато вратата 
се затваряше зад мен, си поех един последен, дълбок дъх.

*  *  *

Казвам се Джоел Салинас. Аз съм невролог и поли си нес-
тет, човек с множествена форма на си нес те зия. Посредством 
синестезийното огледално докосване, една от формите на си-
нес те зията, тялото ми чувст ва физически усе ща ния та на дру-
гите – и понякога ме предава, губи ме в хората, кои то виждам 
пред себе си.

На съзнателно ниво долавям физическото усещане за до-
пира, докато наблюдавам как възниква при друг човек. Осъз-
на вам умствения процес, кой то протича, и дори мога да опиша 
усещането в подробности. Задейства се автоматично, когато 
виждам: усещам огледалното докосване в частите на тялото си, 
кои то кореспондират визуално с онзи, когото гледам лице в 
лице. Вашето ляво е мое дясно, вашето дясно – мое ляво, също 
като в огледало. Когато обаче стоим редом с човека, един до 
друг, местоположението на синестезийното ми докосване по-
вероятно е анатомично – лявото е ляво, дясното е дясно – ся-
каш сме в едно и също тяло.
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Например, когато влизам през въртящите се врати на бол-
ницата, виждам възрастна жена в инвалидна количка. Облече-
на е в голямо, износено палто от туид с тъмни флорални моти-
ви и носи плетена шапка в бургундско червено върху гнездото 
от сиви коси, кои то се подават изпод периферията Ӝ: чувст вам 
натиска на винил в задната част на бедрата си, усещам как съм 
седнал, прегърбен в кръста, как съм потънал на мяс тото си и 
в палтото, шапката, коя то пристяга челото и скалпа ми, спле-
тените Ӝ пръсти в скута си. Чувст вам движението на очите и 
веждите Ӝ, когато поглежда през стъклените врати, а после от-
ново отпуска поглед надолу. Уловил дръжките на инвалидната 
количка, зад нея стои доброволец. Намира се непосредствено 
до металния кол, подобен на скитническа тояжка, кой то се по-
дава от количката, носещ окачената лимонено зелена найло-
нова торба с вещите на жената. Облечен в прекалено голяма-
та розово-оранжева фланела, униформата на доброволците, 
мъжът прикляка с издадено надясно бедро: чувст вам фантом-
ната контракция на мускулите в лявото си бедро, докато очи-
лата му са кацнали невидимо на носа ми. Акнето по лицето му 
е обсипало собст ве ни те ми бузи. Когато подминавам човека 
от охраната, вдигам идентификационната си карта: усещам на-
витата пластмасова слушалка на дясното му ухо около моето 
ляво, височината и ширината на масивното му тяло, умората 
в очите му. Когато се нареждам на дългата експресна опашка 
за кафе рано сутрин в главната болнична кафетерия, виждам 
други лекари, меди цинс ки сестри, терапевти, па циенти, болно-
гледачи, администратори: всеки един от тях е различен канал, 
различна колекция от усещания и изражения. Когато очите ми 
ги забелязват, въз прия тията на мозъка ми сърфират в усе ща-
ния та им. Нареждам се зад майка, коя то носи бебе на ляво-
то си рамо. Люлее го наляво-надясно. Чувст вам тежестта на 
бебето върху лявото си рамо, нежното полюляване на торса 
си, помахването на косите Ӝ, преминаващи по тила ми. Чувст-
вам бебето, закръгленото ни лице, стискащите пръстчета на 
ръчичките ни. Поглеждаме един към друг. Бебето се усмихва 
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и усещам усмивката на лицето си, след кое то на свой ред го 
осъзнавам със собст ве на та си усмивка.

Докато си нес те зията от вида огледално докосване е отно-
сително рядко срещана, най-честата Ӝ форма е си нес те зията, 
при коя то се свързват графеми и цветове, като всяка графема 
(общият термин за всички писмени варианти на букви и циф-
ри) предизвиква преживяване за различен цвят. Независимо от 
истинския цвят на написаното едновременно с това върху него 
виждам и криптирания пласт на синестезийния цвят. Например 
при индивидуалните букви на английската дума за котка, cat, 
C е в черно, A в червено, а T в червено-оранжево. Като цяло 
пък думата за котка предизвиква цветни облаци от всяка буква 
под формата на избухващи петънца черна мараня с червени 
пушечета и монтанска прах.

Освен това си нес те зията ми над хвър ля неврологично оц-
ветените цифри и букви. Усещам движението като звук, му-
зиката като цвят, вкуса като форми, а така също голямо раз-
нообразие от други екзотични прояви. Около четири процента 
от човешкото население има някаква форма на си нес те зия, в 
това число са физикът Ричард Файнман и музикалният про-
дуцент Скрилекс. Макар че синестезийните черти могат да 
съществуват у всеки, исторически си нес те зията преобладава 
сред хората на изкуството. Сред някои от легендарните му-
зиканти със си нес те зия са Джими Хендрикс, Стиви Уондър, 
Били Джоел, Тори Еймъс и Еди ван Хален. Посредством об-
ширните комбинации на сензорните асоциации си нес те зията 
подкопава бариерата между обикновеното и наелектризира-
щото, предсказуемото и непознатото, с кое то осигурява на 
музиканти, художници и новатори в културата способността 
да споделят своя синестетски свят по различни провокативни 
начини. Имаме например известния случай, при кой то Ференц 
Лист е дирижирал оркестъра си с настояването за повече вио-
ле то ви тонове. Според някои сведения пък Мерилин Монро е 
виждала звуци като цветни вибрации. В автобиографията си 
Владимир Набоков обяснява с живи подробности схващането 



14

си за корелацията между цветовете и азбуката и по великоле-
пен начин описва буквата S като „любопитна комбинация от 
лазурно и седефено“. Аз, от друга страна, изпитвам буквата S 
като есенна тиква, микстура от жълто и оранжево, кехлибарен 
съскав тон.

Един по-комплексен пласт на си нес те зията ми се нарича 
ординално-лингвистична персонификация. В моя случай вся-
ка графема не само има уникален цвят, но и уникални човешки 
харак те рис ти ки. Това важи особено силно за цифрите. Счи-
там цифрите за доб ре познати прия тели. В моя свят те съще-
ствуват със своите вътрешно вменени и разнообразни персо-
нифицирани харак те рис ти ки. Например цифрата 3 е скромно 
индигово, кое то страни от същинския си потенциал. И в об-
ратната посока – всеки, с когото се запознавам, е свързан със 
синестезийно въз прия тие, подобно на онова, кое то някои биха 
нарекли аура. При него всеки човек е свързан с образността 
на поне един цвят, кой то незабавно се асоциира с неговите или 
нейните съответстващи числа в различни размери и конфигу-
рации, създаващи разноцветни мозайки от цифри. Например 
мой прия тел от меди цинс кия университет е голяма тюркоазена 
седмица, еклектична, но привлекателна, заобиколена от някол-
ко резедави шестици, всяка една от тях – странно непохватна, 
а така също от ореол хладно сини четворки, прия тел ски на-
строени и миролюбиви. Колкото повече го опознавах, толкова 
повече се множаха графемите му, диверсифицираха се, раз-
селваха се в по-мащабна, живописна аранжировка. Постепен-
ното натрупване на лична информация – или на фактологични 
точки, казано на научен жаргон – допълни образа му на голя-
мо прозрачно езеро, сгушено в бледосин кратер с тюркоазени 
брегове и светлосиньо-зелен център (№ 3245 по скалата на 
„Пантон“, за да бъдем съвсем точни).

Пласт след пласт си нес те зията ми се слива. Хората с азул-
ни1 четворки са съблазнителни. Едно отхапване от леко узря-

1 От испанската дума „синьо“ – Бел.пр.
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ла ягода превръща света ми в плисък от вода, пре пъл нена със 
звуци от блъскащи чинели. Вълнуващият кларинет на Рапсо-
дия в синьо винаги предизвиква ярка, пълзяща серпантина в 
основата на езика ми, коя то е с вкус на боровинки, парфюми-
рани с прясна следа от автомобилна гума.

Това не е наркотично видение. Това е реал ността ми.
Случва се по всяко време с всичките ми сетива; усе ща ния-

та ми за огледално докосване са активни дори когато не съм 
лице в лице с жив човек. Щом застана пред статуята на Давид 
например, усещам напрежението в левия си гръдноключично-
сисовиден мускул, сякаш обръщам глава надясно. Освен това 
чувст вам тежестта на дебела тъкан върху дясното си рамо, ле-
котата на лявата си ръка и слабото усещане, че дясното ми 
коляно се огъва назад. Когато гледам Статуята на свободата, 
чувст вам диплите на тъканта, кои то се спускат върху стъпа-
лата ми, усещам, че държа нещо тежко в свивката на дясна-
та ръка, чувст вам напрежението в левите ми трицепс и рамо, 
сякаш също като Лейди Либърти протягам ръка напред. За-
острената поредица от рога изниква от скалпа ми малко преди 
короналната равнина. Аз съм живото им огледало.

Изпитвам фантомни физически усещания и на по-руди мен-
тар ни нива във визуалната информация, кои то не съдържат по-
тенциал за човешки лицеви изражения. Например, когато гледам 
чаша вода, автоматично чувст вам гъдел нагоре по ъгълчетата 
на устата, сякаш подавам глава точно над водната повърхност 
от устата нагоре. Ръчният ученически звънец из дъл жа ва горна-
та част на тялото ми, докато в същото време долната придобива 
пространственост. Уличните лампи ме разтеглят нагоре, докато 
главата ми се озовава на самия връх. Електрическите контакти, с 
вида си на изненадани мишки, ме карат да се чувст вам прия тел-
ски настроен и пакостлив. Мога да определя това преживяване 
като комбинация от парейдолия – феномена, при кой то човек 
вижда познати очертания, например на лице, там, където такива 
не съществуват, и апофения – инстинктивния рефлекс на мозъка 
ни да открива смисъл в случайна информация.
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Чувст вам и свойствата на основни визуални харак те рис-
ти ки, като остри ъгли, заоблени ръбове и контрастиращи си 
цветове, кои то играят роля в спонтанните ми, ярки емо цио-
нал ни преживявания, намиращи се в със тоя ние на емпатия, с 
каквато емоция проектирам подсъзнателно върху света около 
себе си. По този начин всяко наблюдавано произведение на 
изкуството може да се отпечата върху тялото ми и да ме скулп-
тира в удължение на авторовата творба. Например възхище-
нието от тъмносиньо-бяла стъклена скулптура от Дейл Чихули 
не само ме кара да чувст вам как остриетата пронизват, но и как 
израстват от кожата ми, докато бавно и сигурно се превръщам 
в нея. Сякаш се преобразявам в арктически морски таралеж – 
студен, безсистемно отбранителен, подгизнал от страхливо 
недоверие. Дори мрежата на квадратна решетка оставя такти-
лен отпечатък, от кой то се чувст вам така, като че буквално 
съм притиснал лице в мрежата на врата и усещам напрежение 
и тиха безпомощност, придружена от копнежа да избягам от 
задушаващ затвор.

Такива преживявания са основно сензорен процес, но на 
техния обем, на реализма им също така може да се отразят ког-
нитивните функции от по-висш порядък. Изостреното внима-
ние към детайла заедно с повишените самоосъзнаване и лична 
значимост сякаш задвижват настойчивостта на преживяването 
ми като синестет. Видът на пок рита с бодли кора е особено 
ярък вероятно поради нещастен случай в детството ми. Кога-
то растеш във Флорида, играта на криеница навън обикновено 
означава, че дънерът на близкото палмово дърво е „базата“. 
Все още помня как нехайно плеснах с длан по кората на едно 
от тези палмови дървета, за да се „заплюя“. Изкрещях и бързо 
дръпнах ръка назад, за да открия, че в нея са се забили подоб-
ните на пера тръни. Заради изненадата и повишения емоциона-
лен заряд от болката в спомена винаги когато виждам бодливи 
палмови дървета, изпитвам интензивното чувст во за невидими 
тръни по лицето си, сякаш го търкам в кората.
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Изключително ярките синестезийни преживявания винаги 
са с потенциала на остро предизвикателство. Редки или не-
очаквани ситуации правят почти не въз мож но различаването 
на обективната физическа от собст ве на та ми вътрешна, су-
бективна реал ност. Когато в болницата изучавам със тоя ние 
или извършвам процедура за пръв път, като например про-
карването на дълъг катетър в гръдния кош, вероятността да 
изпитам усещането или болката така, сякаш се случват на мен 
самия, е значително по-висока. От времето на обучението ми 
като невролог, когато започнах да преглеждам па циенти със 
синдрома на Турет и нервни тикове, ясно си спомням за един 
па циент, кой то под натиска на значителен стрес беше развил 
нови самообезобразяващи тикове. Дъвчеше вътрешната стра-
на на устата си и притискаше ъглите на устните си с кокалчета 
толкова силно, че бузите му се разцепваха като нарязано на 
ивици телешко. Докато наблюдавах как дъвче плътта от дясна-
та страна на лицето си и в същото време с всички сили скърца 
със зъби, почувст вах, че през лявата част на лицето и устата 
ми преминава болезнено бръмчене – толкова натрапчиво, че 
граничеше с халюцинация. Сякаш в лицето ми беше притис-
нат електрошок, кой то се задействаше с всеки тик на па циента. 
Колкото по-силно натискаше, толкова по-жива беше болката. 
Огледалните усещания протичат постоянно. Но в тези случаи 
преодоляват способността ми да филтрирам и нахлуват в по-
нятието ми за реално.

Да наричаме си нес те зията заболяване, разстройство или 
със тоя ние, технически е употреба на грешна терминология, 
защото си нес те зията като цяло не се смята за независим из-
точник на значимо социално или функционално увреждане. 
При отсъствието на доб ре дефинирана патология предпочитам 
да я наричам вариант или отличителна черта, неврологична 
характеристика с капацитет за добро или лошо, силни и слаби 
страни в зависимост от обстоятелствата – по същия начин, по 
кой то някои от нас с лекота проговарят на чужд език, но рух-
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ват под аритметичното изтласкване на те жес ти, когато им се 
наложи да изчислят данъка на сметката си в ресторанта.

Съществуването като неврологично копие на чужди се-
тивни въз прия тия – това, в буквалния смисъл, е най-близкото, 
кое то мога да постигна, когато опитам „да се поставя на нечие 
мяс то“. После от мен зависи да извървя пътя напред. С дру-
ги думи, ако емпатията е способността на човек да разбира и 
чувст ва преживяванията от гледната точка на друг човек, тога-
ва огледалното докосване представлява постоянно изострено 
със тоя ние, потенциал за по-пълно реализирана форма на ем-
патия. Границата на емпатията, разбира се, е, че не сме един 
и същи човек. Следователно можем да допуснем, че тъкмо за-
щото не сме един и същ човек, на неговата или нейната пер-
спектива може би Ӝ се полага по-ниска оценка – че заслужава в 
по-ниска степен нашето внимание или фокус. След това става 
лесно, почти естествено да се допусне, че преживяването на 
друг човек вече е твърде различно от нашето собст ве но, за да 
можем да проявим емпатия към него или да го разберем на-
пъл но. Несъзнателният ни рефлекс може би ще ни накара да 
не направим нещо повече от повърхностен опит да съпрежи-
веем и разберем гледната точка на другия. В края на краищата 
си имаме своите собст ве ни проблеми, грижи и болки, така че 
защо да се излагаме на допълнителен дискомфорт, по-голям, 
отколкото вече и така се опитваме да избегнем?

При огледалното докосване решението ми да работя по по-
сока на емпатията, е автоматично, задължително. Въпреки че 
не се разкрива на пъл но, то предлага потенциала за по-пълно 
реализирана емпатия. Все така ми се налага да подлагам на 
разпит тези отразени чувст ва и усещания, да задавам въпроси 
и да се ангажирам с чувст вата и усе ща ния та, за да определя 
тяхната значимост. Провеждането на такива вътрешни разпи-
ти, както пише Изабел Уилкърсън, изисква „радикална емпа-
тия“, коя то възниква, когато се поставим в преживяваното от 
другите и с времето позволим в себе си откровена и автентич-
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на възстановка на тяхната радост, болка, страдание, каквото и 
да изпитват.

Моята отличителна черта обаче може много лесно да раз-
мие границите между мен самия и онези наоколо до точка, при 
коя то се вплитам неделимо в тях – в техните емоции, нужди – за 
сметка на това да се изгубя на пъл но. Откакто се помня, инфор-
мацията непре къс на то се е изливала през ума ми. Създаването 
на умствен филтър за самозащита може и да звучи прос то, но 
е опасен начин за оцеляване. Филтрирам ли прекалено малко, 
рискувам да се изгубя твърде надълбоко в другия човек, да се 
удавя в собст ве ни те си усещания и да се лиша от всякакъв раз-
ум, всякакво осъзнаване на самия себе си.

Този филтър наскоро се пробуди, когато седях начело на 
конферентната маса в болницата и ръководех семейна среща 
като старши спе циа ли зант, отговорен за вътрешноболничната 
неврологична служба. Бях заобиколен от сестри, терапевти, 
социален работник, административен уредник и семейство-
то на умиращия па циент. Па циен тът беше жена в напреднала 
възраст с тежка деменция, покосена от баража на инфекции, 
удари и припадъци. Семейството Ӝ не бе готово да я изостави. 
В това отношение най-голямата Ӝ дъщеря беше най-твърда. 
Семейството искаше да я опази толкова дълго, колкото би по-
зволила ме ди цинс ка та технология, докато членовете на меди-
цинс кия екип изпитваха единст ве но вина и тревога заради 
страданията, кои то причиняваха на жената преди неизбежната 
Ӝ смърт. Емоциите бяха във връхната си точка. Трябваше да 
си налагам непрекъснати корекции, за да поддържам фокуса 
върху напредването на разговора, връщането му обратно по 
темата, и в същото време да отдавам необ хо димото уважение 
на чувст вата на хората около масата. Стаята беше пълна с из-
ражения и жестове, породени от скръбта. Лицата на семей-
ството ме притегляха към личните си изтезания и объркване: 
чувст вах как веждите ми се сключват, как очите ми се разши-
ряват и стрелкат из помещението в търсене на някого, кой то да 
ми даде отговор, проста, удовлетворителна насока, каквато не 
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съществуваше. Превръщах се в тях, цялото семейство, точно 
както се губех в останалата част от стаята. Със същия успех 
начело на масата можеше да стои и празен стол.

Когато обаче се овладях, когато пак стъпих на собст ве ни-
те си два крака, влязох в собст ве на та си кожа, успях отново да 
последвам израженията и жестовете дос та тъч но отблизо, за да 
зная кога всеки човек в стаята е готов да избухне в емоция или 
има нужда да заговори, изговори или прос то да се почувст-
ва признат. Усещах кога даден човек е готов да допринесе. 
Подкрепен от оскъдното медицинско познание, кое то можех 
да предложа, от ра зя вах обратно онова, кое то се от ра зя ваше 
в мен – чувст вата на групата. Точно тогава тялото ми изпи-
та кратък миг на ведрина, когато забелязах, че един член на 
семейството прос то си седи тихо и разсъждава – по-малката 
сест ра. Беше готова да сподели. Казах името Ӝ – открита под-
кана. Тя погледна сест ра си и произнесе спокойно, сякаш по 
даден знак:

– И аз обичам мама. И зная, че и двете ни боли много, но 
мисля, че и ти, и аз знаем какво би предпочела тя.

По-голямата сест ра отговори, като сложи ръка върху 
нейната в мълчаливо приз на ние за състрадание и благодар-
ност. Усетих как раменете на по-голямата сест ра се отпускат 
по-ниско, как вдишването и издишването Ӝ стана по-про дъл-
жително. Двете заедно решиха да уважат желанието на майка 
си. Заедно, като група, решихме да позволим на жената да си 
отиде.

Винаги зная каква е физическата форма на тялото ми, къде 
свършвам аз и къде започва някой друг. Усещам същинското 
докосване на дрехите си, натиска на пода към краката, нервите 
в ставите, кои то ми съобщават по какъв начин и къде се на-
мира тялото ми в прост ранст во то. Едновременно с това обаче 
в мен възниква друг слой от сетивно преживяване. Изпраща 
противоречива информация през мозъка ми, от горе до долу, в 
директно съревнование с почти неопровержимата информация 
от долу нагоре, коя то ми казва къде съм и как съм. Прибави-
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те ли към тези преживявания и останалите ми синестезийни 
преживявания, всекидневното ми съществуване може да ви 
се стори като нещо, кое то виждам през калейдоскоп, втора-
чен в безкраен, мултисетивен пейзаж, докато живея, потънал в 
дълбок, непрестанен сън – далечен и противоречащ на рацио-
налната научна мисъл.

Всеки човек прилага своя та собст ве на колекция от запом-
нени или преживени въз прия тия, своите собст ве ни комплекти 
от увеличителни стъкла, през кои то вижда външния и вътреш-
ния си свят. Навярно това прави емпатията такова предизвика-
телство – и толкова завладяваща. В сърцевината си емпатията 
сякаш изисква предварителна искрица желание за промяна 
на перспективата посредством щедро отдаване на достатъчна 
стойност на преживяването на друг човек, така че не само да 
искаме, но да копнеем да видим и преживеем света през глед-
ната му точка. Огледалното докосване може би предоставя ня-
кои насоки по отношение на въпроса какво трябва да превър-
нем в своя способност, за да стане то реал ност. Ако успеем 
да разберем по-доб ре и да впрегнем преживяването на си нес-
те зията, особено си нес те зията от вида огледално докосване, 
на какво ли може да ни научи тя за мозъка, за нас самите и 
способността ни да се свързваме и оставаме, както го описва 
Юла Бис, „постоянно заедно с всичко на земята, включително 
и най-важното – едни с други“?

Възникващата дисциплина по изследването на си нес те-
зията едва е започнала да изследва мозъка, кой то в голямата си 
част остава черна кутия. Първите научни описания на си нес-
те зия възникват в началото на деветнадесети век, най-първо – 
като изследване на отделни случаи. Поради вменените пре-
дизвикателства по онова време в измерването на субективни 
преживявания, кое то на свой ред се усложнява от надигането 
на бихейвиоризма в психологията, изследването на докладва-
ни от самите субекти преживявания губи поддръжници из поч-
ти всички научни общности. Едва в началото на 1980-те изсле-
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дователите първопроходци отново се обръщат към науч ни те 
разследвания на си нес те зията, в това число невролози като Ри-
чард Ситович, придобили смелост от когнитивната революция 
и новаторските инструменти за сканиране на мозъка. До края 
на 1990-те, докато все още учех в гимназията, Вилаянур Рама-
чанд ран и други невролози разпалват сериозно възобновява-
не в изследванията на си нес те зията и предоставят дос та тъч но 
обективни доказателства, че тя – дотогава схващана най-много 
като субективна причудливост – е истинско, измеримо сетив-
но преживяване, кое то се корени в реални невробиологични 
механизми.

Днес, докато все повече нови инструменти за изучаване 
на мозъка стават достъпни и все повече изследователи осъз-
нават огромната стойност на този феномен, дисциплината, 
посветена на изучаване на си нес те зията, продължава да се 
развива. Може би някой ден дори моите мъгляви субективни 
преживявания ще бъдат обяснени по емпиричен път, на пъл но 
категоризирани от обосноваващата ги биология, също както 
през годините еволюира поз на ние то и за други неврологични 
отличителни черти.

Огледалното докосване беше суров, но справедлив учител. 
Още от детството ми тази моя отличителна черта изискваше от 
моя страна едва ли не монашеско посвещение на физическия 
и умствения труд по забавянето или филтрирането на прили-
вите от сетивна информация, докато в същото време опазвам 
неустрашимото, окървавено стремление на любопитството. 
Посредством множеството смиряващи и неочаквани въпроси, 
породени от тази отличителна черта, развих по-култивирано 
познание за споделената от нас човечност, задълбочено разби-
ране към останалите хора и по-истинно усещане за това откъ-
де започваме и къде свършваме всички ние.

Не без саможертви, разбира се. И не без отчаяна борба.
Надявам се, че следващите страници ще послужат за анам-

неза на огледалното докосване и различните форми на си нес-
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те зия при мен, за да споделя онова, кое то успях да осъзная 
с труд в живота. Тази книга е сборник от преживявания – от 
детството ми до настоящето, накратко – всичко, кое то съм на-
учил за отличителната черта в своя професионален и личен 
живот, и заедно с него – всичко, кое то съм разбрал за себе си 
и човешкото със тоя ние... какво означава да мислиш, да чувст-
ваш, да бъдеш... така, както съм го живял чрез себе си и чрез 
останалите.

Това е моя та история. Това са моите преживявания.


