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РЕЦЕНЗИЯ  НА КНИГАТА 
„ИНОВАЦИИ И ЕВРИСТИКА“ 

„Книга, която си струва да бъде прочетена“! 
 

Писането на рецензия за книгата „Иновации и евристика“ се оказа голямо 
предизвикателство за мен – не само поради иновативността на идеите и 
концепциите, разгледани в нея, но и поради нестандартния, на пръв поглед, тандем 
между двамата съставители – Любомир Пировски и Цвета Кирилова.  

Любомир Пировски е магистър фармацевт, научен сътрудник I степен и 
лицензиран съдебен експерт. Автор е на петдесет и две научни публикации, седем 
от които са патентовани изобретения, както и на четири научни монографии.  
Пировски е член на „Best Europe“ към „Longman Cartermill Limited“, London – 
система за изявени научно-изследователски кадри и експерти.Включен е и в 
системата „Who Is Who In Science“. Член е на Съюзана изобретателите към НТС, на 
Съюза на учените в България и на Българския фармацевтичен съюз. Любомир 
Пировские известен не само със своята научна дейност, но и с лиричното си 
творчество –  автор е на пет поетични сборника, събрали неговите жизнени 
копнежи, чисто човешки емоции и споделени преживявания. 

Цвета Кирилова е известен български журналист, чието име е свързано с 
професионалната ѝ и дългогодишна практика в различни медии като: Нова 
телевизия, Военния телевизионен канал, телевизия „7 дни“ и др.Понастоящем тя е 
Председател на „Сдружение Азбукари“ – организация, създадена с цел да налага 
нови модели на позитивно поведение и толерантност, както и да внедрява 
съвременни практики, свързани с образованието, достъпната градска среда и 
интеграцията на хора в неравностойно положение. Основният акцент в нейната 
работа е поставен върху децата и младежите, като грижата за тях проличава не 
само в националната кампания „Вярвам в теб“,а ив новата образователна иновация 
„Креативни мислители“–нестандартна платформа, в която младите хора имат 
възможността да усъвършенстват своите умения и компетенции, да повишават 
мотивацията си за развитие и да стимулират  потенциала си в различни споделени 
общности. 

Биографиите и на двамата автори са достатъчна гаранция за креативност, 
идейност, талант и предприемаческо мислене. Настроени на честотите на 
съзидателното, с реални и напълно приложими идеи, те като че ли трептят на една 
и съща вълна – виждат иновацията в творческия замисъл, в желанието за промяна, 



в синхроничността на мислите и действията – все територии, в които евристиката 
има свое запазено място.  

Любомир Пировски и Цвета Кирилова са две различни планети – но само на 
пръв поглед. Това са двама житейски творци – колкото разнопосочни в 
реализацията си, толкова еднакви в желанията и мечтите си, искащи не само да 
внесат глътка свеж въздух в закостенялото ни мислене, но и да ни провокират да 
осъзнаем, че само желание не е достатъчно. Трябват идеи, много работа за тяхното 
реализиране, вяра, непримиримост пред трудностите и най-вече надежда – надежда 
в бъдещите поколения. Всичко това превръща книгата „Иновации и евристика“ в 
своеобразно писмено доказателство за особен вид творческо съзаклятие – 
съзаклятие между съмишленици, които се разбират не само мисловно, но и идейно, 
духовно, творчески, професионално.  

Не е тайна, ако кажа, че днес българския книжен пазар е море от 
неизчерпаема информация – по всякакви теми и с всякакви сюжети. Не липсват и 
издания, в които се разглеждат теми като иновации и евристика. И тук  следват 
логичните въпроси: „С какво книгата на Любомир Пировски и Цвета Кирилова е 
по-различна? Защо трябва да я прочетем? Защо именно тази книга трябва да е част 
от нашата библиотека?“ Важни въпроси, на които двамата автори дават своите 
научни, професионални и житейски отговори. 

Подплатена с посочване на конкретната цел още в самото начало, с кратко, 
но съдържателно изясняване на разглежданите понятия, с конкретизиране на 
точните параметри и групиране на различните гносеологични позиции, авторите 
дават заявка за една дълбока смисленост на изложението, за ново и нестандартно 
обособяване на социалните, психологичните и евристични човешки потребности, 
за търсене и намиране на двете основни структурни единици на синейдезиса – 
общуващите (взаимосвързаните/взаимозависимите) страни, олицетворени 
поименно или анонимно, но със задължително присъствие в разгръщането на 
евристичния процес, в неговата психична проява, свойства и функции.  

Не напразно Любомир Пировски и Цвета Кирилова акцентират върху 
аксиатиката. В нея те откриват както най-висшите проявления на концепта „Аз-
Другия“, така и валидността на Новия вид човек – този, който се мотивира от 
текущия поведенчески ефект на ценностните характеристики, днес и сега, но с 
поглед към механизмите на неговата регулация – сензоперцептивно и/или 
абстрактно-логически. Те умело лавират между сложността на 
психофизиологичните компоненти, търсейки отговор на въпроса: Къде в днешната 
отворена пространствено-времева система се намира човека? В това сложно 
нелинейно движение авторите изследват дълбочината на формите на регулация и 
саморегулация, търсят допирните точки между актуалните човешки потребности и 
волята, емоциите, доминантните тенденции на личността и способността към 
сумиране на различни дразнения.  

В тази многокомпонентна картина книгата на Любомир Пировски и Цвета 
Кирилова дава ясен отговор на поредицата от интересни и провокативни въпроси, 
изведени до тук. Защо мисля така ли? Защото авторите поставят за разглеждане 



теми, които на пръв поглед не вълнуват. Но само на пръв поглед. Вникнем ли по-
задълбочено във всичко, случващо се около нас, няма как да не прозрем 
сложността на процесите, които ни заобикалят, няма как да не си зададем хиляди 
въпроси и да потърсим техните отговори. Именно тези отговори ни предоставят 
Пировски и Кирилова – интересно, вълнуващо, професионално и не на последно 
място – с полезен ефект, приложим във всяка житейска ситуация.  

И ако на някои читатели термини като:рефлекторна система, хипокампа, 
хипоталамус, амигдален комплекс, лимбична структура и други се сторят доста 
сложни и/или неразбираеми, то сме длъжни да направим уточнението, че без 
изясняване на конкретната терминология, без тълкувание на процесите, протичащи 
в и между тези и други органи и системи, няма как да дадем обяснение на 
сложността и вариативността на взаимодействията, протичащи в човека. А нали 
именно те са в основата на авторовата разработка?! Взаимовръзките за организация 
на креативното и съзидателно поведение,заложени в координатната система на 
човека, са важни не само за адаптивното значение на организмите, но и за 
активирането на мотивационните структури на личността – теза, която авторите 
поставят, развиват, проследяват и анализират от първия до последния ред на 
книгата. 

Любомир Пировски и Цвета Кирилова представят на читателя и друга, важна 
за тяхното изследване, теза. Те не само изясняват що е то ретикуларна формация и 
лимбична система, но и  очертават връзката между тях – като разпределител, който 
филтрира и насочва различните дразнения. Следвайки логиката на тези процеси и 
връзки, авторите ни разкриват дълбочината на човешките реакции, тяхната 
обусловеност и инертност. Те не правят излишен паралел между способностите на 
двадесет, тридесет, четиридесет, петдесет или шестдесет годишните, а мотивирано, 
разбираемо и в конкретика посочват онези силни или слаби енергийни потенциали 
на личността, чрез които тя може да се почувства желана или отхвърлена, разбрана 
или неразбрана, активна или пасивна. Авторите говорят за сетивността, но не като 
за нещо имагинерно и несъществуващо, а като за важна адренергична компонента, 
обезпечаваща правилното функциониране на Новия вид човек.  

От дълбока древност, и до днес, съществуват редица фитопрепарати и 
лекарствени растения за тях. Не случайно съставителите на книгата  отделят 
внимание и на темата за тяхното приложение, с цел безвредно стимулиране или 
потискане на  различни евристични процеси. Тъй като темата е доста многообразна 
и не би могла да бъде разгледана дори и в рамките на десетки книги, Любомир 
Пировски и Цвета Кирилова са се опитали да поставят акцент върху най-важното. 
Те описват взаимозависимостта между съзнателните и несъзнателните реакции, 
между желаните и нежеланите стимули, между предизвиканите или отблъснатите 
причини и породените от тях следствия.  

Авторите изследват доминантата на изменените състояния на съзнанието, 
очертавайки трите основни групи в тях, а именно: сугестогенни, фармагогенни и 
екзогенни състояния. Но това разграничаване не трябва да се приема само като 
представена фактология. Тук замисълът е много по-дълбок – насочен към 



описанието, формулирането, но най-вече към обяснението на процеса – процес, не 
непременно сложен, неразбираем и психологически необоснован, а процес, 
подложен на желано и/или нежелано личностно въздействие, контролируем, 
прогнозируем, с търсен психологически ефект, конкретизиран в рамките на 
определено евристично поведение. Точно в тази многовариантност, при 
проследяване на емоционалната индуктивност на процесите, проличава и научния 
подход на авторите, тяхната задълбоченост, широки познания и коректност при 
отразяване на информацията.  

Желанието да бъдат полезни на своите читатели, проличава и в последващите 
авторови тези. Чрез теми като: внушение, самовнушение и хипноза те ни въвеждат 
в света на друг вид психически активности – едновременно познати и непознати, 
разбрани и неразбрани, вечно търсещи оправдания и вечно критикувани. Тук 
Пировски и Кирилова представят своите виждания за внушението – като чувствено 
въображение; за самовнушението – като съзнателен процес на целеустремено 
съзнателно управляване на личните действия; за хипнозата – като поведенчески 
съноподобно, различно от съня състояние с рапорт. Авторите не излагат само 
„чиста“ фактология, а правят плавен реалистичен преход между илюзия и реалност, 
между естествено човешко познание и наука, между фикция и истинност – 
територии, в които всеки човек трябва да осъзнае собствените си страхове и с 
помощта на осмислената информация да ги превърне в позитивни житейски 
концепции. Именно в това се състои и майсторството на двамата съставители на 
книгата – да ви дадат важна информация, да я поднесат разбираемо и интересно, да 
ви заинтригуват и не на последно място да провокират вашето чисто човешко 
любопитство – да четете, да се интересувате, да търсите, да анализирате, но най-
вече да бъдете информирани. 

Запазено място в книгата имат и методите за регистриране на изменените 
състояния на съзнанието. В тази връзка използване на термини като: „алфа“ или 
„тета“ ритмична синхронизация; аферентни сигнали; мускулна релаксация и пр. 
само подпомагат процеса на възприемане и анализиране на информацията. Те канят 
читателя към диалог, предизвикват човешкото любопитство към нови евристични 
търсения, обогатяват психофизиологическия, житейски и научен калейдоскоп на 
личността, оформят нови професионални и психологически концепти. Тук 
психофизиологическите и психосоциалните корелати не отстъпват пред 
сложността на предизвиканите потенциали. Те способстват за разтоварване на 
съзнанието, за постигането на динамична, гъвкава и устойчива психологична 
съдържателност.  

През призмата на фитоневролептиците, фитотранквилизаторите и 
адаптогените и чрез прилагането на методи като „Невролингвистично 
програмиране за изследване и структуриране на субективния опит“, авторите ни 
предоставят възможности за търсене на различния път – психологическия път към 
съвършенството, към постигането на определен изоморфизъм, но не онзи – 
формалния, а чисто практическия, който е следствие от факта, че в определени 
аспекти съответстващите абстракциии и концептуални психологически модели 



могат да се прилагат към различни явления – мотивирани символни  поведения, 
базисна освободеност на Аза, прояви на психосоциална зрялост, постигане на 
реален образ на социалната ситуация. В този смисъл постановките на Любомир 
Пировски и Цвета Кирилова имат своята желязна логика. 

Интересна е и постановката на двамата автори, разгледана в контекста на 
творческата личност и творческото мислене. Всички знаем, че когато става въпрос 
за творчество, границите бързо се рушат, табутата падат, рамките не са валидни. 
Творчеството не е само полет на мисълта и въображението. То е магия, природно 
съвършенство, емоция, темперамент, любов. Творчеството и творческата личност, 
сътворени в съзнанието на двамата автори, не са илюзорни. Те са еднакво истински 
и неистински, едновременно подвластни на системообразуващия фактор, а в 
същото време относително разграничени, непредсказуеми, поддадени на аномията, 
но с разкъсани „морални корени“. В такива случаи за особено важни авторите 
припознават различните мозъчни системи за самостимулация чрез удоволствия. 
Именно тук те поставят своя професионален и човешки акцент върху емоцията – 
тази, която витализира субекта, тонизира неговите чувства и предизвиква така 
необходимия араузъл.  

В „Иновации и евристика“ е обърнато внимание и на връзката с инстинктите, 
значението на вътрешните конфликти, произвеждането на генерализирани или 
специфични очаквания. Анализирайки по-задълбочено съдържанието на книгата, 
читателят непрекъснато има възможността да следва авторовата линия на 
разсъждение. Тук понятията евристично поведение, иновации, интегриран 
системен подход, когнитивно влияние и задоволяване на конкретни човешки 
потребности вървят ръка за ръка. Имаме усещането, че не авторите водят 
информативното съдържание, а то само следва своя нормален ход – ту ни препраща 
към строго научната терминология, ту ни връща в житейското поле на модерния 
Нов човек.  

В този водовъртеж от информация, наука, знание, психологически фактори, 
житейски ситуации и пр., Любомир Пировски и Цвета Кирилова респективно 
поставят и проблема за изобретенията и патентите, за технологичните продукти и 
организационните методи, за новостите, изобретателската стъпка и нейната 
промишлена и житейска приложимост. Все неща, без които днешния човек би се 
чувствал непълноценен, нереализиран, неудовлетворен. Алгоритмите са много, 
както от практическа, така и от молекулярна гледна точка, но авторите ни посочват 
най-важните, тези, които стоят в основата на познанието, на креативното мислене, 
на творческото начало и постоянния стремеж към себереализация.  

Адмирирам желанието на двамата съставители на книгата „Иновации и 
евристика“ не само да предоставят коректна и професионално поднесена 
информация, не само да обосноват и анализират тезите си, но и да посочат 
начините, формите и методите, чрез които конфигурацията „Аз-Искам-Мога-
Трябва“ може да стане напълно постижима. Методологията в преподаването вече 
трябва да има ново лице, нов характер, нов интерактивен прочит – способ, към 
който Л. Пировски и Ц. Кирилова подхождат с отговорност, креативност, 



въображение и най-вече с желание за внедряване и затвърждаване на иновативни 
подходи, нестандартни методики, индивидуалност и разбиране. По този начин 
авторите се превръщат в своеобразни проводници на една различна култура, на 
една нова Мегасистема, за която хората с напредничаво мислене и ангажираност 
към изпреварващото педагогическо образование са вече готови.  

Считам, че именно това знание и тази визия за същността и ролята на 
Личността, поставят актуалните въпроси: „Човекът ли е иновационния продукт на 
XXI век? С какво той ни предизвиква? На какво е способен? Познаваме ли 
достатъчно неговите възможности?“ Отговорите на тези важни въпроси можем да 
намерим в книгата „Иновации и евристика“ – модерното полезно четиво за всеки 
съвременен човек.  

Достойнствата на „Иновации и евристика“ са много. Те не се заключват само 
в рамките на тези страници, а излизат извън пределите на „сухото“ научно слово, 
на медицинската терминология, на неразбираемо написаните книги, на 
силаботоническото сложнотемие и искреност в категоричността на използваната 
стилистика. Това е книга, в която липсата на празен оптимизъм не гравитира около 
познатите емоционални психологически центрове на личността, а концентрира 
своите усилия върху постижимото, реалното, въздействащото, функционалното и 
психологически рефлективното. Тук идеята е различна. Тя е в провокацията. Тя е в 
нестандартното синтезиране на материята, в синхроничността на логиката, излязла 
извън стандарта и рамката на „обикновения човек“ с „обикновените знания“. И ако 
това не ви е достатъчно, за да грабнете книгата още на мига, то запитайте се къде е 
причината. Може би във вас?! А аз горещо ви я препоръчвам! 
 
Д-р Емилия П. Николова,  
Д-р по Обществени комуникации и информационни науки,  
Експерт по журналистика, връзки с обществеността, 
консултативна психология и социални дейности.  
email : tereshkina@abv.bg 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
І. Увод, свързани понятия и цел на разработката : 

Иновациите имат  стратегическо значение за екологията и демографията, за 
конкурентноспособността и растежа на икономиката , за активиране на връзките в 
системата : «образование-изследвания-бизнес»  за задоволяване потребностите на 
човека и обществото.Иновациите са инструментите за адаптация на природната и 
обществената среда към потребностити на хората – дейност характерна единствено за 
HOMO SAPIENS. Потребността е специфичната (същностна, фактическа) витална, 
духовна и социална сила на живите организми, осигуряваща тяхната връзка с външната 
среда за самосъхранение и саморазвитие. Потребността е причина и източник на 
активност на живите системи в обкръжаващия свят.Тя се трансформира в мотивация, 
превръщайки се в “овеществена потребност”. 
 
Иновация е създаване и / или ведряване на нов или значително усъвършенстван 
продукт, процес или организационен метод.( Иновации. бг, ARC Fund, 2012 г. ;  Маринов 
Г., Велев М., Гераскова О., Икономика на предприемаческата дейност, БЦ»Информа 
интелект», 2001г.   ;     http://www.inventech'.ru/pub/guide/ Креативные и аналитические 
методы создания инновации, справочник, А.М.Кузьмин,2015 г. ) 
Иновационният процес е процес на създаване, разпространение и приложение на 
продуктите и технологиите, притежаващи научно-техническа новост и удолетворяващи 
нови обществени потребности, които потребности се преобразуват от мениджърите в 
печеливш бизнес чрез тяхната специфична дейност в процеса на систематично 
планиране, организиране, ръководене и контролиране на разнородните дейности. 
Предприемачеството е един от свързващите елементи в националната иновационна 
система. То се олицетворява от създадените нови фирми и начините за осъществяване 
на взаимодействие и обмен на информация, ноу-хау и технологии между участниците в 
иновационната икономика. Предприемачеството е определящо за жизнеспособността, 
адаптивността и гъвкавостта на националната иновационна система. Високият 
предприемачески дух и иновационната култура трябва да стоят в основата както и  на 
националните цели на провежданата иновационна политика, така и в индивидуалните 
качества на мениджърите.  В България съществуват „разнородни скрити форми на 
взаимодействия между наука и бизнес, които са широко разпространени и са пряко 
свързани с предприемаческата активност на учени и изследователи. Те могат да бъдат 
под формата на свързани с научноизследователската дейност новосъздадени фирми 
(spin-off), паралелна заетост на учените и изследователите в научно и бизнес 
предприятие, консултантска и експертна дейност в бизнес предприятия, сътрудничество 
за развитието на човешки капитал, сътрудничество при участието в национални и 
международни приложно ориентирани изследователски проекти и т.н. Основната черта 
на тези форми на взаимодействие е, че те са неформални и понякога заобикалящи или 
дори нарушаващи действащите нормативни актове, поради което остават скрити както 
за официалната статистика, така и за голяма част от изследванията в тази област”.  
Нови форми и структури за иновационна и технологична дейност са : клъстери, 
високотехнологични бизнес инкубатори, научни, технологични и иновационни центрове, 



центрове за предприемачество, посреднически структури за трансфер на технологии, 
съвместни структури между университети, научни организации и бизнес. 
При анализ на причините за ниска иновационна активност се отбелязва :  
• високо равнище на избягване на несигурност– непознатото се възприема като опасно, 
в резултат на което трудно се изгражда проактивно поведение, включително в областта 
на иновационната дейност; 
• голямо властово разстояние – силна зависимост на подчинените от началниците, 
липсва предпочитание към консултации и поемане на отговорност при съвместно 
вземане на решения; 
• очакване колективът да се грижи за отделните индивиди ; водещи критерии при 
вземането на решения са взаимоотношенията в колектива вместо професионализма; 
усещане за безсмисленост на ндивидуалните усилия;  липса на чувство за лична вина; 
• афинитет едновременно към професионални постижения и амбиция от една страна, 
 и отношения на взаимопомощ и състрадание, от друга. 
Фактори, влияещи стимулиращо на иновационната активност са :  
- наличие на резерви от финансови и материално-технически средства; 
- законодателни мерки – Закон за иновациите в Проект ;  Закон за насърчаване на 
научните изследвания ( ДВ бр.92/2003г. – ДВ бр.107/2014г.) 
- гъвкавост на организационно – управленските структури 
- социално-психологически - морално и обществено признание ; осигуряване на условия 
за самореализация и творчество на личността; финансова мотивация. 
Традиционния недостатък за страната – липсата на интегриран системен подход при 
разглеждането на научните изследвания и иновационната дейност. 
Иновационният продукт обхваща резултата от осъществена иновационна дейност под 
формата на нови и значително подобрени процеси, продукти и услуги въз основа на 
създадено ново и/или адаптирано съществуващо знание и ноу-хау. Той се определя от 
иновационната активност на предприятията в страната и е най-важният показател за 
оценка на функционирането на националната иновационна система. Иновационната 
активност на бизнеса и иновационното търсене на населението заедно с факторите, 
които ги предопределят, създават иновационния потенциал на икономиката – 
възможността й да се развива въз основа на ново знание. 
 
 
Евристиката е интегративна  наука, която изследва закономерностите на 
евристичната, творческата дейност на човека , обхващаща опознаването на 
закономерностите на творческото мислене и изработване на методи и начини за 
управляване на евристичните процеси в психичните системи(психични процеси, 
психични свойства и психични състояния). Евристичната дейност е разновидност на 
човешкото мислене, в която се създава нова система от действия ( в т.ч. правилата и 
методите, които водят към научни продукти(ново научно знание, открития и др.) и 
технологични продукти(изобретения, патенти за изобретения), или се откриват 
неизвестни по-рано закономерности на обкръжаващите човека обекти.(ПушкинВ.Н, 
Евристика «Наука  и Изкуство», София,1968г.  ;  «О системной нейрофизиологии – 
Эвристика, 10.2015г.»  http://scorcher.ru/neuro/neuro_sys/heuristics ) 
Технологичният продукт (защитено и незащитено ново технологично знание) е резултат 
от творческата дейност на различни участници в иновационния процес, притежава 
уникални характеристики( в т.ч. жизнен цикъл) и икономическа значимост, които го 
правят привлекателен обект на трансфер. Анализът на заявителската и патентната 
активност и нагласите на българските и чуждестранните лица в тази област позволяват 



да се оцени един съществен аспект от функционирането на иновационната система и да 
се търсят пътища за нейното усъвършенстване. 
Научен продукт 
Важна предпоставка за повишаването на иновационната активност на страната е 
създаденото ново научно знание. Анализът на динамиката и структурата на този процес 
разкрива потенциала на България успешно да се вписва в световните научни мрежи, 
сравнителните предимства на страната в различните области на знанието и 
възможността й да се конкурира успешно на пазара на интелектуални продукти. 
 Изобретението(Законът за патентите не съдържа дефиниция за понятието 
«изобретение») може да се дефинира като техническо решение на задача , което се 
отнася до която и да е област на стопанството, науката, културата, здравеопазването и 
отбраната.  Изобретението може да има за предмет  нов продукт или нов метод. 
 Описанието на изобретението обхваща : наименование ; област на техниката към която 
се отнася изобретението ; характеристика на предшествуващото състояние на техниката 
; техническа същност на изобретението позволяваща да се разбере техническия 
проблем, неговото решение и предимствата на изобретението ; фигури , чертежи и 
примери за конкретно изпълнение на изобретението, доказващи осъществимостта му ; 
обяснение на начина , по който изобретението може да бъде промишлено произведено 
или използвано. 
 За да се получи Патент за изобретение са необходими три кумулативно поставени от 
закона условия : новост , наличие на изобретателска стъпка и равнище, промишлена 
приложимост. Изобретението е ново когато не представлява част от техниката 
разгласена писмено или устно където и да е по света преди приоритетната дата на 
заявката за патент.Преценката за новостта се извършва въз основа на сравнението му с 
обект със същото предназначение, известен от състоянието на техниката. 
Изобретението има изобретателска стъпка, когато не произтича по очевиден начин 
(явно и логично)от състоянието на техниката за специалиста в областта към 
приоритетната дата . Изобретението има изобретателска стъпка когато : осигурява поне 
едно техническо предимство, което е ново и неочаквано за специалиста в областта ; 
определеният проблем сам по себе си е нов, дори и когато решението е очевидно ; 
решава технически проблем стоял дълго време пред работещите в областта или 
удолетворява отдавна съществуваща потребност ; съществуват данни за бърз 
търговски успех и се установи че успехът се дължи на техническите признаци на 
изобретението , а не на рекламата и начинът на продажбата му. Приложението на 
известен обект в дадена област на техниката има изобретателска стъпка, когато за 
използването му с нова цел той проявява нови свойства или това използване е 
възможно само чрез подходящо неочевидно приспособяване на обекта. 
Изобретението е промишлено  приложимо когато предметът му може да бъде 
произвеждан или многократно използван в който и да е отрасъл на промишлеността 
(тоест всяка физическа дейност с технически характер в полезни или практически 
области) и селското стопанство.(Наредба за оформяне и експертиза на заявки за 
патент , януари, 2007г.) 
Иновациите и Евристиката сами по себе си са сложни системи, което обективно налага 
за тяхното интегративно изучаване и управляване да се приложи системният метод, 
като се създаде нова мега система, обхващаща взаимосвързаната съвкупност от 
техните елементи, съгласувано организирани по начин, който постига задоволяване на 
конкретни потребности на човека и обществото (предназначение, цел) : 
«евристика и евристична дейност (опознаване и  управляване на евристичните 
процеси в психичните системи на човека) «======»  целева група хора (деца, 
ученици, студенти, възрастни специалисти, предприемачи, политици и др. обуча-



вани в  творческо мислене) «======» иновация (създаване и/или ведряване на нов 
процес , продукт, метод),  със  системообразуващ фактор(цел) «====» 
задоволяване потребностите на човека и обществото от растеж, развитие и 
конкурентноспособност  на Личността и икономиката »  
Изучаването и възможното прилагане на тази мега система в практиката сега в 
България , е  целта на тази научна разработка. 
 
 
 
 ІІ. Евристична психология , психофизиология , психофармакология – 
иновативни методи и средства в процесите на творчеството   : 
Сложното психично явление на човешкото творчество – предмет на интегративната 
наука „Евристика”, обхваща опознаването на закономерностите на  творческото 
мислене   и изработване на методи и начини за управляване на евристичните процеси в 
психичните системи на човека(психични процеси, психични свойства и психични 
състояния). 
Психичните явления са психични системи. Същественото в системния принцип, 
приложен към психологията, е че всяко психично явление се разбира като система, 
представляваща организирано единство от компоненти (съставки, звена), които  на свой 
ред също са системи.  
Съществуват три вида психични системи:  
Психични процеси; Психични свойства; Психични състояния.                                                                                                                 
Това групиране се определя от ритъма им при обработване на информацията от 
околната среда и от тяхната стабилизираност и актуализируемост съгласно системния 
фундаментален принцип в структурата и организацията на психиката – принципът 
«стабилизация – актуализация». Всички психични системи се подчиняват и на 
йерархичния принцип: «изграждане от по-простото към по-сложното», при което 
предшестващото става компонент на следващото (възходящ йерархичен ред). 
Дезорганизацията на психиката се осъществява в обратен, низходящ йерархичен ред. 
Психични процеси:  Психичните процеси получават и преработват информацията. 

Те имат начало , протичане и завършек. Основни психични процеси са :  1.Сетивността, 
съставена от усещанията и възприятията. 2.Мисленето, обработващо сетивната 
информация чрез възходящите звена отчленяване на признаците, сравняване на 
признаците, абстрахиране от несъществените и конкретизиране на съществените 
признаци и обощение. 3.Въображението. – мисловен процес, работещ в условията 
непълна или липсваща информация; в тези условия въображението изработва 
предполагаем модел на предстоящо бъдеще – от предполагаеми причини създава 
предполагаеми бъдещи следствия (предварително възприемане, антиципация). 
4.Преживяванията (емоции и чувства), са две основни разновидности: Възникващи 
преди и по време на удовлетворяване на потребностите – интерес, желание, надежда и 
вяра.Възникващи след удовлетворяване на потребностите с две полярни 
разновидности: удоволствие и неудоволствие, които според условията се конкретизират 
в други полярности: радост – тъга, обич – омраза, спокойствие – тревога, гордост – 
унижение и т.н. И ето,че всъщност се срещнахме с още един фундаментален принцип – 
принципа на полярността на психичните явления. 
Посочените дотук четири групи психични процеси са проникнати от три психични 
процеса, съставящи организиращата дейност на съзнанието:  
Внимание. Това е закрепване на съзнанието върху обектите, съставено от петте 
възходящи равнища: 
Концентрация, Устойчивост , Обхват , Превключваемост , Разпределяемост 



Памет. Като психичен процес тя се състои от три звена: Фиксация , Ретенция, 
Репродукция 
Воля. Този психичен процес характеризира активността на съзнанието при неговата 
организираща дейност, и диференцираща психичните процеси на неволеви и волеви. 
Често не се прави разлика между воля и желание. Волята не е желанието, а 
управлението на желанието. 
Психични свойства. :   Психичните свойства съхраняват информацията.   Те са 
системите на миналия опит, които в своето единство изграждат системата на Личността. 
Тя включва: 
Система на знанията – обширни или тесни, теоретични или практически, трайни или 
преходни. 
Системата на способностите – общи и специални, познавателни и действени.  Сред 
общите способности е интелектът, глобална познавателна способност.                                 
. Всъщност, като способности можем да разглеждаме всички стабилизирани психични 
процеси, превърнали се в свойства на личността: 
При мисленето като способност различаваме способност за разбиране и способност за 
доказателство. 
При вниманието – способност за концентрация, устойчивост, обхват, превключваемост, 
разпределяемост. 
При паметта – способност за фиксиция, ретенция и репродукция. 
 Системата на характера представлява стабилен стил на емоционално и волево 
реагиране, а това означава, че той включва емоционални и волеви свойства. Те могат 
да бъдат разбирани и като способности – емоционални и волеви способности, напр. 
способност за спокойствие, способност за търпение. 
Аксиатика (от гр. аxia – ценност) – най-висшата личностна система, осъществяваща 
възприемането, разбирането, преживяването, използването и защитата на значимостта 
на обектите и събитията. Значимостта е основната характеристика на ценностите. В 
ежедневния говор вместо значимост се говори за стойност, вместо за ценности за 
стойностни обекти или събития. Използват се и други несистематизирани категории, 
свързани със значимостта. Всъщност аксиатиката включва всички психични свойства, 
изявяващи се при общуването в системата ”Аз–Другия” и съставляващи психичния 
пълнеж на ежедневието, изобилстващо от несгоди, страдания, бедно на успехи и 
радости. Придаваната от човека значимост на обектите и събитията може да бъде 
ниска, висока и доминираща. Тя се оформя в последователно осъществяващи се и 
формиращи се оценъчни съждения, оценки, мнения, убеждения, интереси, идеали, 
жизнени позиции, психична защита.Най-висшето равнище на аксиатиката е 
манталитетът – ценностният стил на мислене на човека при взаимоотношенията му с 
обществото или с неговите членове.При манталитета полярните свойства се означават 
като добродетели и пороци, например отзивчивостта – неотзивчивостта; трудолюбие – 
безделие; искреност – неискреност; вежливост – грубост; увереност – внушаемост и др. 
Много манталитетни свойства се разбират като свойства на характера. Характерът е 
външната, видимата изява, манталитетът е вътрешно свойство и е трудно забележим 
при конкретните контакти. В своите най-обощени полярности манталитетът включва 
мислене в посока реализиране собствените значими интереси, и мислене, съобразено с 
интересите на другите. При взаимоотношенията с другите той е хранилище на 
преглътнатите отрицателни влияния и поради това е мощен причинен фактор за 
стресови състояния, които по същество са по правило аксиатотравмено обусловени. 
Всички ценностни свойства на личността, съставящи аксиатиката, определят 
мотивацията за дейността, имаща също две полярни разновидности: Мотивация за 
придобиване и  Мотивация за защита. 



Психични състояния :	 Психичните състояния използват информацията. Те са 
актуалната, в сегашния момент, организация на психиката, осигуряваща конкретното 
удовлетворяване на потребностите и според постигнатата или непостигнатата 
удовлетвореност имат полярни разновидности, напр. състояние на спокойствие и 
състояние на тревога. В съответствие с променливите условия психичните състояния 
постоянно се организират и постоянно се дезорганизират, след като изпълнят своето 
адаптивно предназначение. Тук разбираме дезорганизацията като нормално разпадане 
на ненужното състояние. Принципът „организация – дезорганизация” на психичните 
системи, особено на психичните състояния е един от най-фундаменталните 
психологични принципи. Фундаменталният механизъм при организиране на психичните 
състояния е взаимовплетеността на психичните системи. При общуването съществува т. 
нар. ”класически триъгълник” →” Аз –Ти- Той”,     ”Ние – Вие – Те”. В техните преплетени 
вътрешни състояния и външни отношения властват динамични закономерности.  
Взаимовръзката между психичните системи се осъществява от житейският опит, който 
затвърдява значимото от дейността на психичните процеси, създавайки по този начин 
стабилни психични свойства, които при текущата адаптация се актуализират отново в 
психични  процеси. 
Евристичните процеси в психичните системи на човека обхващат творческото 
мислене(аналитично, дедуктивно, логично и/или интуитивно, асоциативно, неосъзнато, 
ксовергентно или дивергентно), но при всички случаи – оригинално, ново, 
инициативно(открива, поставя и разрешава и нови проблеми и различни решения за 
старите или новите проблеми). 
 
Така обособени и осъществени, Психичните процеси, Психичните свойства и 
Психичните състояния  са  взаимосвързаната съвкупност от структурни елементи 
и дейности в системата «Евристична психология», изследваща и използваща 
творческата дейност като когнитивна дейност, която води към ново или 
необичайно виждане при решаването  на даден проблем или ситуация  за 
задоволяването на конкретни актуални потребности на човека и обществото .  
 

     
 Днес от гледна точка на Психофизиологията, човекът се разглежда като отворена 
многокомпонентна сложно организирана вероятностна пространственно-времева  
система. В нея на различни нива (субклетъчно, клетъчно, органно, функционално-
системно, организмово, психично, популационно)  успоредно и едновремено се 
осъществяват различни процеси свързани  както с елементите от вътрешната му 
среда(биологична  и  психична), така и с тези от обкръжаващата го среда. Връзките 
между тях се осъществява от актуалните му потребности. Според „Синергетиката” 
(съвременната теория за самоорганизация на системите (Климонтович Н.Ю.,Без 
формул о синергетике, Минск, Вышэйшая школа, 1986) самоорганизацията е едно от 
основните свойства на движещата се материя.        Това понятие  обхваща всички 
процеси на самоструктуиране, саморегулиране и самовъзпроизвеждане на системи от 
различна природа.За самоорганизацията на дадена система е характерно: сложно, 
нелинейно движение; откритост на системата,т.е.обмяна на енергия, вещество и 
информация с околната среда; кооперативност(самосъгласуваност) на извършващите се 
в системата процеси;  термодинамична неравновестност , т.е. притока на външна 
енергия не само спира растежа на ентропията, но и намалява ентропията. Началото във 
всеки случай на самоорганизация е някаква флуктуация, мутация, след което се включва 
процесът на отбор.Само в нестабилна система могат да се появят нови, по-съвършени 



форми на организация. Този универсален принцип особено ярко се проявява в процеса 
на еволюцията на живите същества и в творческата дейност на индивидуалния мозък.  
Структурата е обект, имащ устойчивост и способност в определени граници да се 
съпротивлява на външни или вътрешни изменения, без да се променя цялостно. Хаосът 
не е отсъствие на структура, а също е структура, но от друг тип. Стуктурите са два типа: 
пространствени  и  пространствено-времеви. Структури, създадени при голяма 
термодинамична неравновестност се наричат дисипативни.      В тях под действието на 
термодинамични сили и локални концентрационни или други нееднородности, т.е. 
източници на енергия в активна среда с реагенти, спонтанно и самопроизволно 
възникват и се самоподдържат сложни   пространствени  и  пространствено-времеви 
структури, т. н. вълнообразни пространственно-времеви дисипативни структури  или  
автовълнови процеси и структури на Жаботински-Белоусов (Белоусов 
Л.В.,Биологический морфогенез,Изд-во Моск.Ун-та,1987).  Тъй като всяка структура 
носи и запазва определена информация, то и автовълновите структури(в това число и в 
мозъка) могат да бъдат акумолатори и преносители на информация.  
В процеса на биологичното развитие нараства не само ценността на информацията, 
намираща се в организма, но и способността на биологичните системи към избор на 
ценна информация. Този избор на ценна информация лежи в основата на цялата 
творческа дейност на човека (Волькенштеин, 1981г.) , която е свързана с оптималното  
удолетворяване на актуалните му потребности. 
От позициите на Потребностно-информационната теория за висшата нервна 
дейност (Симонов П.В.,Лекции о работе головного мозга, И-т психологии РАН, 
Москва, 1998г.)  , с  удолетворяването на актуалната потребност, по-точно с 
преодоляване на пречките за това, и започвайки от конкуренция в мотивите на  нивото 
на  емоциите, са свързани понятието „воля” – съзнателното управляване от субекта на 
своята дейност и  поведение,    и понятието „личност”- индивидуално неповторима 
композиция и вътрешна иерархия от основните(витални, социални, идеални) 
потребности на дадения човек, включително техните разновидности: за съхранение и 
развитие;   и „за себе си”  и  „за другите”. 
 Личността е динамична система, в която се формира определен набор (по вид, 
количество и иерархия) на актуалните потребности, които да  съответсват на 
ценностната ориентация на конкретния социум.Тя е целта на всяко възпитание. Тази  
цел се постига  посредством непосредствено въздействие на съзнанието и 
подсъзнанието на субекта чрез имитационно възпроизвеждане на поведенчески 
еталони,  и  чрез осигуряване на субекта на социално ценни начини и средства за 
удолетворяване на неговите потребности.  Най-важната характеристика на личността, е 
коя от тези потребности  и  за колко време, заема доминиращо положение в иерархията 
на съществуващите мотиви, тъй като „дейността на човека се определя от доминантните 
тенденции в структурата на личността” (Е.Фромм,1990).  Нервнофизиологичните 
механизми за това доминиране са свързани  с феномена – Доминанта на Ухтомски – 
времено господстваща рефлекторна система с първично огнище в един от отделите на 
мозъка, насочваща работата на нервните центрове в дадения момент и определяща 
вектора на поведение . Формираната доминанта има четири типични свойства: 
устойчива възбуда,  повишена възбудимост, благодарение на която възниква основното 
свойство на доминантата - способност към сумиране на най-различни дразнения с 
участието на хипокампа в мозъка,можещ да реагира на сигнали с малка вероятност на 
реализация,  и  изразена инерционност.  Формирането на доминантата често може да е 
скрито, подсъзнателно и не волево, базирано на лимитиращата  функция на натрупания 
по-ранен видов и индивидуален опит. Способността на Доминантата да се включва от 
много широк кръг стимули(осъзнати, подсъзнателни, инстинктивни) се реализира с 



участието на хипокампа, реагиращ и на сигнали с ниска степен на вероятност за 
положителна подкрепа. Взаимодействията в мозъка между предните отдели на новата 
кора, хипокампа, амигдалния комплекс и хипоталамуса, основно свързани с принципа на  
Доминантата на Ухтомски,  са необходимите и достатъчни взаимовръзки за организация 
на човешкото творческо поведение в координатната система: “потребности – вероятност 
за тяхното удовлетворяване” и имат важно адаптивно значение за организмите. 
Вътрешните(от метаболизма) и външните(болка, миризма и др.) предизвикващи процес 
на възбуждане безусловни стимули(дразнители), активират мотивационните структури в 
хипоталамуса, който активира хипокампа и предните отдели на новата кора на мозъка 
(влиянието на хипоталамуса върху амигдалоидния комплекс в лимбичната система е по-
слабо изразено). Благодарение на хипокампа, широкият кръг стимули усилва 
доминантното състояние, тоест хипокампа участва във формирането на мотивационна 
доминанта, докато определянето на доминиращата мотивация е свързано с дейността 
на друга лимбична структура – ядрата на амигдалоидния комплекс. В случай на 
съвпадане на външните стимули с действията подкрепящи безусловните дразнители, 
хипокампа се оказва  първото място на среща на съчетаните аферентни стимули. При 
формирането на поведенческият акт, в резултат на съвместна дейност на хипокампа и 
фронталната кора се отбират тези външни стимули или техните енграми, които преди 
това са се съпровождали с удолетворяване на дадената потребност. Чрез съпоставяне 
на мотивационното възбуждане с наличните стимули и с енграмите извлечени от 
паметта(най-вече от слепоочния дял на мозъчната кора), в амигдалоидния комплекс в 
лимбичната система се формира емоционално „оцветяване” на тези стимули и енграми, 
което води до определянето на доминиращата мотивация  подлежаща на приоритетно 
удолетворяване. Създалата се  във фронталната кора програма за действия постъпва в 
базалните ганглии, където чрез взаимодействие с теменната кора се „вписва” в 
пространствените координати на предстоящото действие. От фронтно-стриатната 
система възбуждението през моторната кора отива към ефекторните органи, 
реализиращи целенасоченото поведение. 
Схема  на  взаимодействията на мозъчните структури в процеса на организация на 
поведенческия творчески акт – плътните линии са информационната аференция ; 
пунктирите – мотивационните влияния;  двойните – емоционално оцветената 
аференция. (СимоновП.В.,Доминанта и условный рефлекс,Москва, „Наука” 1987, 
стр.161): 
 



 
 
 
Тази схема, макар и упростена спрямо  реалната сложност на събитията във висшите 
отдели на главния мозък, дава възможност да се „наложи” динамиката на механизмите 
на доминантата и на условния рефлекс върху морфологичната основа на 
специализираните мозъчни образувания, и възможност за екпериментална проверка на 
фактическите данни,  както и за фитопсихофармакологично (респективно рецепторно-
медиаторно и/или енергийно-информационно) въздействие върху всеки един или 
няколко от изброените мозъчни образувания. При това трябва да се отчита ,че не силата 
на възбуждение във възбудното огнище, го прави доминантно. Възбудният център става 
доминантен чрез способността си да сумира и натрупва възбуждане от импулси от 
случайни дразнители( в т.ч. и подпрагови) с различна модалност, свързани  с 
енграмите(паметови следи) във времето от удолетворяването на потребностите, 
подкрепяно от мозъчните системи за самостимулация чрез удоволствия. Освен това  е 
достатъчно еднократно или двукратно съчетаване на аферентното дразнение с 
прекратяването на доминантата, за да се образува здрава времена нервна 
връзка(Павлыгина Р.А. Стадия специализации доминанты и целенаправленное 
поведение, Журн. Высш. Нерв. Деятельности, 1985, Т.35,№4, С.611-624).  
Прекратяването на мотивационната доминанта води до бързо формиране на здрава 
времена връзка между центъра където е създадено доминанто огнище и центъра към 
който е адресиран раздразнителя,  тоест доминантата е неврофизиологичният 
механизъм чрез който се образуват бързо здрави временни връзки. 
 Ако механизма на Доминантата повишава възможността за адаптиране на субекта чрез 
рекомбинации на запазените в паметта следи и разширяване на асортимента на 



възприеманите външни сигнали, осъществявайки предварителен неосъзнат подбор на 
база доминираща мотивация,  то  вторичният съзнателен отбор е свързан с 
функционалната специализация на двете полукълба на главния мозък действащи в 
„диалог”- лявото(индукция ; планира, анализира като последователен процесор, 
опериращ с дискретни понятия съответстващи на цели класове обекти и установява 
отношенията между тях ; дейността му се базира повече на бъдещото време; съдържа 
повече допамин, ГАМК, ацетилхолин ; по-голяма чувствителност към невролептиците) и 
дясното(дедукция; осигурява цялостно синтезирано, аналогово описание на света; 
дейността му се базира повече на миналото време; съдържа повече серотонин и 
норадреналин; по-голяма чувствителност към алкохола). Асиметрията е необходимо 
условие за реализация на процесите на висшата нервна дейност, в т.ч. и доминантните 
свързани с динамиката в създаването на временните връзки в посока от асиметрия към 
симетрия и отново към асиметрия в дейността на главния мозък, чиято дейност е 
оптимална при синхронната дейност на двете му полукълба. ( Брагина Н.Н, 
,Доброхотова Т.А.,Функциональные асимметрии человека, 2-ое изд.,Москва 
„Медицина”,1988;  СимоновП.В.,Доминанта и условный рефлекс,Москва, „Наука” 1987;   
Симонов П.В.,Эмоциональный мозг, „Наука” Москва,1981;  Симонов П.В., Лекции о 
работе головного мозга,И-тут психологии РАН ,Москва,1998). 
 
 Свойствата на Доминантата особено ярко се проявяват в творческата дейност на 
човека. Творческите личности, като правило, имат дивергентно мислене – те търсят 
решение на проблема по всички възможни направления, като формират връзки между 
елементи, нямащи на пръв поглед нищо общо. При това мотивационната доминанта 
формирана от събитие безразлично за други хора,  определя продуктивността на 
творческия процес,  а  творческата интуиция(свръхсъзнание) винаги ”работи” за 
удолетворяване на идеалните потребности за знание и преобразуване на околната 
среда, устойчиво доминиращи в иерархията на мотивите на конкретната творческа 
личност.  Неврофизиологическата основа на интуицията от съвременни позиции, е 
неосъзната  трансформацията и рекомбинацията на следова информация (енграми) от 
по- раншен натрупан опит, и нейната емоционално оценъчна ориентация,  които се 
задействат и направляват от доминиращата потребност, с цел търсене на средства за 
нейното удовлетворяване. Съзнанието разработва проблема по хоризонтала, като 
оперира с думи и цифри, докато проникването в непознатото става по вертикала и като 
правило новата идея (поезия, картина и др.) се ражда в подсъзнанието,  опериращо  със 
символи и образи. Подсъзнанието е свързано повече с виталните потребности, с 
интуитивното поведение, особено в екстремални ситуации. Съзнанието се включва само 
във формулирането на проблема и логическа, и експериментална проверка на 
интуитивната (свръхсъзнателна) хипотеза.  Това е най-мощната и генетически 
фиксирана, от приспособителните възможности на мозъка.   
Това е свързано със съвременното разбиране на психичните процеси, което се базира 
на информационния принцип на работа на мозъка.( Судаков К.В., Информационый 
принцип работы мозга, Психологический журнал, том 17, № 1, 1996 110-127).   В него 
холографският принцип в организацията на мозъчната дейност се проявява и във 
взаимодействието на доминиращата потребност (мотивация) с емоционално-
оценъчното й подкрепяне.  Холограмата е енергиен модел и матрица за пространствена 
организация, получена при интерференция на енергията (в т.ч. и светлинната) в 
полевата й форма. Във всяка част от нея се съдържа пълна информация за цялото.  
Така физикохимичната и структурна информация, тясно свързана с функционалните 
системи в мозъка, и с действието на психо-холистичните средства, придобива 
значението на физиологичната променлива величина на тъканно ниво (чрез рецепторни 



и слаби електромагнитни взаимодействия);  на церебрално ниво (чрез подкрепващо   
засилване на целесъобразна чувствителност на хипоталамуса от доминиращата 
потребност, при което се осъществява  процес на специфично възбуждане в Ц.Н.С. за 
удовлетворяване на потребността на сензорно и метаболитно равнища);  на 
поведенческо ниво (доминиращата потребност възбужда многобройни ефекторни 
неврони, формирайки “ефекторен интеграл” или системна програма за действие за 
удовлетворяването си); на популационно ниво (индивидуалните потребности се 
трансформират в обобщени потребности и поведение на група индивиди);  и на 
космическо (енерго-информационно) ниво за   удовлетворяване на творчески 
потребности чрез взаимодействие на индивидите и популациите с гео-,био-, и 
информационните сфери на Земята –“свръхсъзнание”. Така в хода на еволюцията, 
информационните процеси са получили водеща роля в дейността на главния мозък. В 
него по холографски принцип постоянно става кодиране на информацията (чрез нервни 
и хормонални влияния при формиране на водещата потребност на организма) и 
декодиране съпровождано от отрицателни или положителни емоции (чрез резултата от 
действието при постъпване в него информационните молекули получени при 
аферентните възбудни процеси.) 
 
Структурно-функционалният подход помогна да се определи ролята на зоните в 
мозъка – ретикуларната формация, лимбичната система и хипоталамичната 
област , като разпределителни места в централната нервна система, които 
филтрират и насочват различните дразнения. Тези зони са в директна връзка с 
всички отдели в ЦНС, като същевремено са и област на действие на психотропните 
вещества. 
Лимбичната система обединява някои области на кората на големите полукълба, които 
принадлежат към древната и старата кора. Тя играе роля във възникването и 
протичането на емоционалните реакции. В нея са представени соматичната и 
висцерална сетивност, и тя е тясно свързана с хипоталамуса и с мозъчните „зона на 
удоволствие”в областа на септума, и „зона на наказание”, с които са свързани някои 
ефекти на психофармакологичните средства -  хлорпромазинът и резерпинът подтискат 
системата на възнаграждение, докато амфетаминът я активира.  Системата на 
възнаграждение се влияе пряко от адренергичните механизми, които се активират при 
емоционална възбуда,  от адреномиметиците и от МАО-инхибиторите и са свързани с 
катехоламиновите медиатори в ЦНС (норадреналин, адреналин и допамин),  а се 
подтискат от адренолитиците и от невролептиците. 

Ретикуларната формация(РФ) представлява централно разположен в мозъчния ствол 
сноп от неврони, които притежават многосинапсни връзки и се простират от долните 
отдели на гръбначния мозък до неспецифичните ядра на зрителните отдели. Свързана 
е със специфичните аферентни пътища, а същевремено и с цялата кора на големите 
полукълба. Ретикуларната формация се намира в анатомични и функционални връзки с 
таламусо-хипоталамусовите центрове, продълговатия мозък и лимбичната система. По 
този начин тя влияе върху вегетативните и емоционалните реакции,  а върху 
моториката – чрез връзките й с подкоровите моторни центрове и гръбначния мозък.  В 
съответствие с принципа на двойна реципрочна инервация и биорегулация, в РФ  се 
оформят три диференцирани зони, различаващи се не само по спецификата на своите 
неврони с техните различни прагове на възбудимост при стимулация от аферентни 
сигнали,  но и по тяхното функционално предназначение – холинергична (соматична) 
зона,  холинергична(парасимпатикусова) зона и адренергична(симпатикусова) зона. 
Така структурата на РФ е от две взаимносвързани през инервацията на ефекторните 



клетки зони – холинергична(с основен медиатор ацетилхолин) и адренергична(с 
основен медиатор адреналин).  Освен това специфична особеност в сруктурата на РФ е 
мрежата от силно разгънати междуневронни връзки, образувала се под влияние на 
функционалната необходимост за сравнително дълго съхраняване на възбудния 
енергиен потенциал на входящия стимулиращ нервен импулс, което се извършва по 
механизма на самовъзбуждащ се генератор.  Имено благодарение на мрежестата 
невронна структура, РФ се явява от една страна като акумулатор на външната енергия, 
а от друга – като биоенергиен разпределителен възел, чиято натрупана енергия чрез 
активиращи информационни сигнали се изразходва за поддържане на динамичния 
тонус на органите. Така в структурата на РФ се обозначават две части – стимулираща, с 
нейните центростремителни аферентни, кортикални и хормонални сигнали  и 
активираща, с изходящи от нея центробежни активиращи сигнали по еферентните 
нервни проводници към ефекторните органи. Ретикуло-кортикалните възходящи нервни 
влакна улесняват или подтискат коровата дейност. Низходящите ретикуло-спинални 
нервни влакна отправят улесняващи или подтискащи импулси към гръбначния мозък. 
Съществуват и ретиково-корово-ретикуларни нервни пътища, които осъществяват 
регулация по пътя на обратната връзка. Окончателното формиране на зоните в 
Ретикуларната формация при човека завършва към 18-20 годишна възраст. Тогава 
енергийният потенциал на холинергичната(парасимпатикусова) зона достига своя 
максимум. Между 20 и 35 годишна възраст е налице относителна стабилност в 
енергийните потенциали на действие между зоните в РФ, като постепено започва 
намаляването им в адренергичната(симпатикусова) зона. При процеса на стареенето, 
след 50–те години , е налице съществена морфологична трансформация в 
адренергичната нервна система, свързана със смъртта почти на 50% от адренергичните 
неврони, докато при холинергичните неврони морфологичните промени не са така 
рязки. Това определя, съгласно принципът на двойна  реципрочна инервация и  
биорегулация, постепенно засилване на холинергичната биорегулация на ефекторните 
апарати. След 60-те години холинергичните и адренергичните енергийни компоненти на 
биорегулацията отново реципрочно се стабилизират, но на по-ниско енергийно-
информационно ниво.                                        .                                                                                                                                          
Взаимоотношенията й с кората имат характер на обратна връзка – ретикуларната 
формация стимулира неспецифично кората,  като след достигане на известен предел в 
тази стимулация,  кората започва да се подтиска от нея. Активиращото въздействие на 
РФ върху мозъчната кора се осъществява, като кората чрез низходящи импулси 
поддържа активиращото влияние на РФ върху самата себе си , тоест кората чрез РФ 
сама поддържа своя тонус. Характерно е и , че всички аферентни нервни влакна на 
всички видове сетивност при достигането на мозъчния ствол търпят раздвояване, при 
което едното разклонение се отправя към  групите ядра от специфични неврони на РФ, 
а другото продължава към съответните корови проекционни полета. По този начин 
всеки дразнител освен че донася специфична информация, но и активира и дейността 
на РФ.  (Ананин В.Ф., Биорегуляция человека, том 3, Москва, «Гласность», 1995  ; 
Заимов К.,Колев Н., Анатомия и физиология на висшата нервна дейност, София, 
«Наука и изкуство»1973,с.118-121)                     .                                                                                                                                      
Функциите на Ретикуларната формация най-общо са свързани с динамичните 
съотношения „мозъчна кора – подкорие”  и тяхното единство при нервно-ендокринно-
трофичната регулация, осигуряваща уравновесяване на организма със средата. 
Функционалното предназначение на РФ е във формирането на динамичния тонус на 
ефекторните апарати адекватно на конкретния момент във времето. Това е и една от 
страните на адаптационния механизъм на организма, изразяваща се в непроизволната 
форма на биорегулация. При това поддържането на изходния тонус на ефекторите се 



осигурява в широк динамичен диапазон на промени в силата на външните дразнения. 
Тоест, съгласно принципът на двойна  реципрочна инервация и  биорегулация, РФ чрез 
своите активиращи сигнали прави така, че при слаби външни и вътрешни 
дразнители(стимулира се адренергична зона в РФ с основен медиатор адреналин,а 
също и норадреналин и допамин, т.н. катехоламини, усилва се фоновият еферентен 
сигнал в адренергичния канал, а в реципрочната инервация на ефекторните апарати 
става изместване в посока на засилване на адренергичната компонетта и 
преустройство на равновесиието водещо до повишаване на праговата чувствителност 
на рецепторите, тоест засилва се тяхната способност да възприемат слаби дразнения с 
адекватен отговор от изпълнителните органи),  РФ обезпечава преимуществено 
функционирането на тонизиращата система с нейните високочувствителни рецептори  и  
ефекторните апарати с техните слаби енергийни потенциали , важно при емоционална 
възбуда и стресова ситуация . И обратно – при силни аферентни потоци дразнители по 
бързите аферентни нервни влакна(стимулира се преимуществено холинергична зона от 
РФ с основен медиатор ацетилхолин, който стимулира възбудните и трофичните 
процеси,  а  в реципрочната инервация на ефекторните апарати става изместване в 
посока на засилване на холинергичната компонетта и преустройство на равновесието 
водещо до понижаване на праговата чувствителност на рецепторите в соматичната и 
парасимпатикусовата ефекторна област), РФ  непроизволно осъществява 
превключване на режима на работа на функционалните системи. Ретикуларната 
формация(РФ) оказва постояно активиращо влияние върху кората на големите мозъчни 
полукълба, като това влияние е неспецифично, тоест не зависещо от сензорната 
модалност(вида) на дразнителя и е адресирано към всички полета и отдели на кората 
на главния мозък. Освен това РФ влияе модифициращо при осъществяването на високо 
специализираните мозъчни функции(например евристично творческо мислене), тоест  
облекчава тяхната реализация, особено в комбинацията й с други системни 
информационни нервно-психични регулаторни структури и функционални системи 
каквато е  Доминантата на Ухтомски. При възбуждане и възходяща активация  на РФ, 
като следствие нараства и възбудимостта на коровите структури приемащи импулсите 
от специфичните проводни пътища, повишава се възбудимостта на дендридите на 
невроните,нараства активността в синаптичните им краища, повишава се дифузната 
динамична сенсибилизация на тези елементи от мозъчната кора , които служат за 
материален субстрат на специфичните за кората  процеси на аферентен синтез и 
висша интеграция, формират се положителните условно-рефлекторни връзки. 
Едновремено с това обаче, кората на главния мозък(най-вероятно челните й части) и 
вероятно хипокампа и таламуса оказват  постояно и синхронизирано  подтискащо и 
регулиращо  влияние върху  възбудния потенциал създаван от РФ , тоест върху 
активността на РФ.  Тоест в норма съществува функционален антагонизъм между 
мозъчната кора и ретикуларните активиращи механизми в РФ. И колкото по-силна е 
тази подтискаща корова активност, толкова по-добра е способността на нервната 
система за образуване на регулиращи негативни условни реакции. Така въз основа на 
определена структурна организация „РФ-мозъчна кора”  функционално и динамично се 
уравновесяват възбудните и подтискащите нервни процеси.  При това в норма винаги 
преобладават коровите подтискащи и контролиращи механизми и следователно 
изоставане на подкоровото(от РФ) възбуждане. От хипотетична гледна точка на 
баланса между тях, преобладаване на възбуждането (в условно-рефлекторната 
дейност, в двигателната активност и др.) означава максимално приближаване на нивото 
на динамичност на възбудителния процес към нивото на динамичност на подтискането. 
При „равновесие” е налице сравнително лесно регулиране на влиянието на РФ върху 
мозъчната кора и доминиране на кортикалното подтискане върху ретикуларното 



възбуждане. (НебылицынВ.Д.,Психофизиологическиеисследования индивидуальных 
различии , Академия НаукСССР ,И-во„Наука”,Москва,1976,с.145-177).   Реципрочните 
взаимоотношения между кората на големите полукълба на мозъка и РФ определят 
механизма, при който  извъредно силната активация на кората от рязко нарастналия 
поток от сензорна информация регулирана от възходящата РФ и преминаваща през 
ядрата на таламуса,   обуславя мощното подтискащо влияние върху РФ, което от своя 
страна  води до намаляне на нейното възходящо активиращо влияние. Освен това РФ 
има и свои собствени колатерали, осигуряващи понижаване активността на невроните 
проектиращи се в ядрата на таламуса. Те реализират подтискащо въздействие върху 
структурите в таламуса и съответно се понижава нивото на активност на кората. 
Спадането на тонуса на кората води до отпадане на нейното подтискащо влияние върху 
функциите на лимбичната система, което се проявява в нарастване на 
ориентировъчните рефлекси, в разширяване на диапазона от сигнали възприемани 
емоционално, в подобряване на формирането на паметови следи от нови и 
емоциогенни стимули. Когато в процеса на адаптация възходящите активиращи 
влияния обхванат РФ, се проявява положителната обратна връзка между хипоталамуса 
и РФ, която играе важна роля  в биорегулацията не само на емоционално-
мотивационните реакции, но и във възбудимостта на централната нервна система. 
Активацията на мозъчната кора  води до засилване на подтискащите ефекти върху 
лимбичната стуктура. Така в основата на функциониране на психофизиологичните 
механизми( в т.ч. и при участието на РФ) осигуряващи адаптацията, лежи принципът на 
двойна обратна връзка – оперативна отрицателна и опосредствена положителна. 
(Леутин В.П.,НиколаеваЕ.И.,Психофизиологические механизмы адаптации и 
функциональная асиметрия мозга, Новосибирск„Наука” 1988, с.92-95) . 
Регулирането на дейността на Ретикуларната формация като евристичен инструмент 

и метод е възможно, като до 40- 50 годишна възраст на човека терапевтичното 
въздействие върху РФ трябва да е чрез слаби външни и вътрешни 
дразнители(стимулиращи или подтискащи), при което РФ обезпечава преимуществено 
функционирането на тонизиращата функционална система,  а след  50-те  - 60-те 
години терапевтичното въздействие върху РФ трябва да е чрез силни аферентни 
потоци дразнители(стимулиращи или подтискащи), при което може да се редуцира до 
известна степен възрастовото  понижаване на праговата чувствителност на 
рецепторите в соматичната и парасимпатикусовата ефекторна област, да се 
стимулират възбудните и трофичните процеси и да се увеличи адренергичната 
енергийна  компонетта   в енергийно-информационното равновесие на организма.  За 
стимулирането на  Ретикуларната формация значителна роля играе хормоналната 
система, която при стресови ситуации чрез симпатоадреналиновата система с нейния 
ефекторен апарат от секреторни клетки от кората на надбъбреците, рязко увеличава 
порциите адреналин в кръвта(той фоново се продуцира и при спокойно състояние от 
тирозин до допамин и норадреналин). При това адреналинът едновремено стимулира 
невроните и в трите зони на РФ, особено в холинергичната (соматична) зона и 
холинергичната(парасимпатикусова) зона. Ето защо адреналинът от гледна точка на 
неговата стимулираща роля на зоните в РФ, може да се разглежда като фазов хормон 
от невроендокринната система . Други хормони с такова ярко изразено стимулиращо РФ 
действие няма. Веществата, които активират адренергичните механизми било директно 
(норадреналин, адреналин), било чрез облекчаване освобождаването на медиатора или 
сенсибилизиране на адрено-рецепторите се наричат адреномиметици. Амфетаминът, 
кокаинът, тираминът и други непряко действащи адреномиметици облекчават 
освобождаването на норадреналин от неговата лабилна депо-форма и увеличават 
количеството на активнодействащия върху адренорецепторите норадреналин. 



Трицикличните антидепресанти подтискат залавянето на активните катехоламини 
(норадреналин,допамин) и 5-НТ в пресинаптичното пространство и забавят тяхното 
активиране.Фармакологичните препарати от групата на антидепресантите 
(тимолептици) по различни механизми повишават нивото на норепинефрин 
(норадреналин) и/или 5-НТ (серотонин) в мозъка. Подтискането на разграждащия 
катехоламините ензим – МАО, също засилва ефекта им.   Инхибиторите на МАО 
забавят разграждането на катехоламините и създават условия за попълване на депата 
им. За подтискане на активността на Ретикуларната формация, съществуват  други 
вещества.  Например, Барбитуратите подтискат пряко РФ и центъра на съня. 
Лекарственият препарат Tolperizone(Mydocalm)ATC:М03ВХ04 избирателно подтиска 
импулсите преминаващи по опашната част на РФ и понижава патологично повишения 
тонус на скелетната мускулатура. Невролептиците (фенотиазиновие препарати – 
хлорпромазин, хлоразин и др.) подтискат РФ, като действат във възходящата 
ретикуларна система, лимбичната система и вегетативната нервна система. Те 
прекъсват постъпващите в РФ импулси чрез повишаване прага на нейната дразнимост. 
За групата на невролептиците, действащи предимно върху централната нервна 
система, е характерно да предизвикват състояние на безразличие към околния свят с 
подтискане на всякакъв вид активност при запазена яснота на съзнанието.Те имат 
екстапирамидни неврологични ефекти като прекъсват връзката между челната кора и 
лимбичната система и блокиращо действие върху допаминергичната, серотониновата, 
холинергичната и адренергичната системи . Веществата - адренолитици, 
предотвратяват ефектите на катехоламините било като блокират адренергичните 
рецептори, било като намаляват тяхната чувстителност към медиатора.  

 
За безвредно стимулиране , или за безвредно подтискане на активността на 
Ретикуларната формация и Лимбичната система като евристични инструменти, са 
налице редица фитопрепарати  и лекарствени растения за тях, включени в 
изброените и други фармакологични групи. Те са били използвани от древността и до 
днес за предизвикване на Евристични процеси в психичните системи на човека, неговото 
поведение и   творческо мислене, особено на интуитивното, асоциативното, 
неосъзнатото и дивергентното. Те, в комбинация с известни психофизиологични методи, 
водят до т.н. Изменени състояния на съзнанието(ИСС), характеризиращи се с 
мощен евристичен потенциал. 

 Изменените състояния на съзнанието(ИСС) са психофизиологичен феномен, който е 
приспособително оправдан и качествено изменен начин на функциониране на редица 
относително автономни перцептивни и когнитивни ( в т.ч. и евристични)  модули в 
мозъка - за управляване движението и възприемането на схемата на тялото;  за  
усещания и възприятия;  темпорален, емоционален и паметов модул;  модул за оценка и 
преработка на информацията;  за поведение и структура на личността. ИСС се групират 
като сугестогенни (възникващи при внушение и самовнушение, хипноза и автохипноза),  
фармагогенни (индуцирани в резултат на използването на психоактивни препарати), и  
„екзогенни” състояния (възникващи при екстремални външни условия, които включват 
механизмите на адаптация и дезадаптация). Един от важните фактори индуциращ ИСС, 
е промяната в нивото на взаимосъгласуваност  в дейността на лявото(по-свързано с 
информационната аналитична сфера на личността, с положителните емоции и с 
ориентация към бъдещето)  и дясното полукълбо(по-свързано с емоционално-
мотивационната и инстинктивна сфера на личността, по-чувствително към 
отрицателните емоции и с ориентация към минали събития) на мозъка, със 



затормозване дейността на лявото полукълбо. (Спивак Д.Л.,Измененные состояния 
сознания,”Ювента”,Санкт-Петербурского гос.универ-ситета,2000)  
В различните ИСС е възможно или стесняване, или разширяване полето на съзнание. 
Обикновено началните стадии на интеграция на невронните комплекси се обезпечават 
от стеснените състояния на съзнанието. При стесненото съзнание става избирателно 
увеличаване активността на функционалните органи на главния мозък до прекомерно 
или задпределно възбуждане, което предизвиква задържане. Действащата Доминантта 
на Ухтомски сумира възбудните процеси. Така най-напред се подтискат най-
енергоемките комплекси. Тези, в които в този момент се поддържа най-високо ниво на 
възбуждане. Така в нормално състояние не достига сила на възбудните процеси за да 
се подтиснат негативните изместени доминанти. В резултат на този процес изместеният 
психически материал става по-достъпен за съзнателна преработка.  Разширеното 
съзнание обикновено се обезпечава от увеличаването на общата активност на кората на 
главния мозък и синхронизацията в работата на различните му участъци. Максималната 
синхронизация може да предизвика разширение на съзнанието даже на фона на 
подтисната кора. При това в резултат от резонанс  на енцефалограмата се увеличава 
амплитудата на електромагнитните колебания. На фона на този процес става възможно 
подтискането,подчинението на негативните доминанти на по-общи програми.         
И в двата случая , резултат от действието на ИСС е преразпределяне и образуване на 
нови функционални връзки между невроните, което води до уравновесяване на 
процесите на възбуждане и задържане в различните участъци на мозъка, тоест до 
ликвидаия на стреса.   
При много ИСС става масирано освобождаване на неврохормони и невромедиатори. 
Тяхното съотношение и количество се диктува от вътрешните условия и потребности, 
поради което те действат по-меко и целесъобразно отколкото вкараните от вън 
психофармакологични вещества. ИСС (в това число творческото вдъхновение- „сатори”, 
транс-персоналните преживявания, съзнателно управляване дейността на 
вегетативната нервна система и др.) възникват при нарушаване на дневния режим, при 
физическо и умствено пренапрежение,при дълбоки психически преживявания, при 
затруднена адаптация, дезадаптация, стрес, травми, отравяне, различни заболявания 
особено свързани с висока температура, при бурен сексуален оргазъм, в резултат на 
пределна концентрация и пренапрежение.  
В отделна група на ИСС трябва да се отделят индуктивните състояния на съзнанието 
предизвикани от хипервентилация и някои халюциногенни препарати. Те за разлика от 
наркотиците, действат специфично премахвайки блокировката върху информационните 
потоци и повишават емоционалната индуктивност. В резултат на това възникват 
интензивни халюцинации и други интересни феномени. Като отделни групи ИСС са и 
„ритуалния транс”(при молитви, религиозни обряди, мистерии, ритуални танци, теорията 
за който е формулирана от Бехтерев и се базира на принципа на Доминантата -  
http://ariom.ru/wiki/Trans),  и  „ефекта на тълпата” особено в комбинация с ритмична 
музика и осветление, при което в действие се включват и инстинкти повишаващи 
емоционалната индуктивност и внушаемост на всеки отделен човек в тълпата, 
позволяващо на хорската маса  в определени ситуации да действа като единен 
организъм. (Кудашов В.И.,Психофизическая саморегуляция в воинских 
искусствах,Москва, „Профит Стйл”, „Читра”, 2003)   
Съгласно посочената при психофизиологичната обосновка на поведението схема  на  
взаимодействията на мозъчните структури в процеса на организация на поведенческия 
творчески акт,  в резултат на съвместна дейност на хипокампа и фронталната кора се 
отбират тези външни стимули или техните енграми(паметови следи), които преди това 
са се съпровождали с удолетворяване на дадената потребност. Чрез съпоставяне на 



мотивационното възбуждане с наличните стимули и с енграмите извлечени от паметта, 
в амигдалоидния комплекс в лимбичната система се формира емоционално 
„оцветяване” на тези стимули и енграми, което води до определянето на доминиращата 
мотивация  подлежаща на приоритетно удолетворяване. Тоест емоциите са важен 
фактор при формирането на поведенческият акт, още повече в светлината на 
схващането, че в основата на психотропното действие на веществата е влиянието им 
непосредствено на емоционалната сфера(Авруцкий Г.Я.,Вовин Р.Я.,Личко 
А.Е.,Смулевич А.Б., Биологическая терапия психических заболеваний, 
Москва,”Медицина”,1975).   
От друга страна те лесно се поддават на сугестогенни въздейстия. Тези две страни на 
емоциите ги определят като много важен и достъпен инструмент за безвредно 
повлияване на творческото поведение и предизвикване и управляване на ИСС 
подкрепяни от Мозъчните системи за самостимулация чрез удоволствията,  особено в 
комбинация с определени дози от целесъобразно подбрани препарати (например 
невролептици и транквилизатори) при пренасочване и намаляване устойчивостта и  
силата на съществуващата доминанта) и  фитопсихофармакологични  препарати 
(например антидепресанти и психостимуланти) при създаване на нова доминанта) 
действащи предимно на ретикуларната формация, лимбичната система и 
хипоталамичната област, като се избягва използването на вредните психомиметици. 
При това се използва, че мотивационното влияние на хипоталамуса върху новата кора 
на мозъка има асиметричен характер, проявяващ се както в активация(нежелана в 
случая) предимно на лявото му полукълбо (по-чувствително от дясното към 
невролептиците, което в случая е желан ефект за подтискането на лявото полукълбо 
при пренасочване и намаляване устойчивостта и  силата на съществуващата доминанта 
като първи етап), така и в засилване на взаимовръзките между електрическите процеси 
в мозъка. 
Емпирично, това е било използвано в  древността при религиозни и култови обряди чрез 
„опушващите” растения( например„тамян”), тлеещи върху дървесни въглени  или 
изпаряващи се  от специален съд смоли, сокове и водни отвари от тях. Днес достъпна 
форма  за такова ароматотерапевтично евристично действие и  
фитопсихофармакологично повлияване на човешкото поведение(индивидуално или 
групово) са и  фитопсихо-ароматотерапевтични свещи с конкрети и/или етерични масла 
от известни растения от древността, както и от редица други.  
За предизвикване и управляване на Евристичните процеси в психичните системи на 
човека, ИСС могат да намерят своето оптимално място. Така последователно, при 
стесненото съзнание изместеният психически материал става по-достъпен за 
съзнателна преработка,  а при последващото разширено съзнание става възможно 
подтискането, подчинението, на негативните доминанти на по-общи програми, тоест 
преоценка на съществуваща доминанта, последвана от създаването на нова , свързано 
с  преразпределяне и образуване на нови функционални връзки между невроните 
водещо до уравновесяване на процесите на възбуждане и задържане в различните 
участъци на мозъка. 
 В този процес много ефективни инструменти са и внушението и самовнушението.  
Внушението(сугестия) е метод, пряка връзка на несъзнаваната психическа активност 
със средата, форма на психическо отражение, при което предимно по пътя на 
несъзнаваната психическа активност се създава специална нагласа към разгъване на 
функционалните резерви на човешката психика. Внушението съдържа едновремено 
информативен и алгоритмично-препрограмиращ аспект. Внушението е резултат от 
преодоляването на антисугестивните бариери в хода на сложния единен десугестивно-
сугестивен процес. Много често внушението е оформено словесно, но то може да 



постъпи у нас и по несловесен път. Внушението може да съществува и при будно и при 
сънно състояние, и при съноподобни състояния. (Лозанов Георги, Сугестология,И-
во”Наука и изкуство”,София,1971) 
Внушението е чувствено въображение. Въображението е построяването в мозъка на нов 
информационен модел във формата на образ, представа или идея, чрез рекомбинации 
от съхраняваната в паметта информация. Във внушение обаче, се превръща не всяко 
въображение. Само емоционално наситеното въображение чувствено се възприема 
като реалност и затова получава силата на физиологично въздействие върху организма. 
При това емоциите могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. При 
внушението, въвежданата информация не се възприема пасивно, а се пречупва през 
призмата на собствената индивидуалност. Подложеният на внушение субект винаги 
встъпва в ролята на съавтор на внушението, като обогатява въвежданата информация 
със своето собствено въображение, зависещо от степента на емоционалност, жизнен 
опит, култура, потребности и физическо състояние. Като фактор за внушаемостта на 
субекта и за осъществяването на внушението е необходима готовност за него – 
психологическа ориентация – специфично състояние на насоченост и готовност за 
удолетворяване на възникнала потребност в конкретна ситуация. Това е във връзка с 
Потребностно-информационната теория за висшата нервна дейност(Симонов П.В.). за 
актуалните  потребности, които са определящите причини и движеща сила за човешкото 
поведение.  Изключително значение за внушаемостта на субекта има и несъзнателното 
подражаване на социалната микросреда, изразяващо се в представи, емоции, усещания 
и действия – така наречената конформност (например пасивност или паника на тълпата 
; мода и др.). По този начин внушението е производно на въображението, 
психологическата ориентация и конформността. Те образуват психологическата 
структура на внушението. 
При организация на поведението предизвикано чрез внушение, в мозъка информация за 
реалната ситуация не постъпва. Аферентната сигнализация, противоречаща на 
внушението е блокирана от процес на задържане. За това способства ярко изразена 
емоция, без която внушението е невъзможно.Внушението заобикаля началния стадий  
на поведенческият акт „аферентен синтез”. Така се създават условия, когато 
информацията(в т.ч. и лъжливата)  предадена чрез словото, думата (начин на кодиране 
на действителността и на предаване на информация, тоест важно е не само какво и кога 
се говори , но и как се говори), не може да бъде опровергана. Тя се възприема като 
чувствена реалност. За  поведенческият акт се формира „акцептор на действието”, 
съдържащ програма от реакции и нейния чувствен еквивалент, който после се 
потвърждава от  санкциониращата  обратната аференция, в т.ч. и мозъчните системи за 
самонаграждаване чрез удоволствия.  През това време съзнанието на човека е напълно 
запазено и затова всички други поведенчески актове остават адекватни на реалната 
действителност. Запазването на съзнанието е характерна особеност на внушението в 
будно състояние. Функционалната система(П.К.Анохин) организирана чрез внушението, 
работи в автономен режим. Тя функционално е разединена, изолирана, от останалите 
мозъчни образувания. Това става причина за физиологично и психично раздвояване, 
особено характерно за внушението. Подтискането на постъпващата информация от 
реалната действителност, става причина за това , че материалът за реализация на 
внушението е само запаметения жизнен опит.  На човек извън неговия жизнен опит 
нищо не може да се внуши. Улесненото извличане от паметта на информация  при 
внушение, особено важно при евристичните процеси,  позволява да се спомнят и 
възпроизведат отдавна забравени ситуации, форми на поведение и информация, 
например при възрастова регресия. 



Самовнушението е съзнателен процес  на целеустремено съзнателно управляване на 
своите действия. Принципна разлика във физиологическата природа на внушението и 
самовнушението няма. Обединяващото звено между тях е чувственото въображение. 
Нещо повече – не може да има внушение без самовнушение и внушението може да 
стане мотив за самовнушението. Самовнушението също се постига посредством 
думите, т.н. вътрешно говорене.(Линецкий М.Л., Внушение и мы, Москва, «Знание»  
1983 ; ГримакЛ.П.,Моделирование состояний человека в гипнозе,Москва, «Наука» 1978 
;  Слободяник А.П.,Психотерапия,внушение, хипноз,Киев,И-во»Здоро-вя»,1977 ) 
Осъзнаването на конкретната актуална потребност от личността и на преградите по 
пътя за удолетворяването й, чрез волята на човека като рефлекторна потребност от 
свобода постигана чрез преодоляване на препятствията по този път, пораждаща и 
положителни емоции,  много може да помогне в изграждането на  психологическата 
структура на внушението и самовнушението. При това волята стабилизира поведението 
и способства за поставянето на важни, макар и трудни за постигани цели.  
Този процес на целеполагане е най-ефективен при разширеното съзнание, когато се 
обезпечава  увеличаване на общата активност на кората на главния мозък и 
синхронизацията в работата на различните му участъци.    
Самовнушението и самохипнозата са в основата на Автогенната тренировка. Тя е 
активен метод за психотерапия, психопрофилактика и психохигиена , насочен към 
възстановявяне на динамичното равновесие в системите на организма за 
хомеостатично саморегулиране, нарушено от стресорни въздействия.Основните 
елементи на автогенната тренировка са трениране на мускулна релаксация, 
самовнушение и самовъзпитание(автодидактика). Те се характеризират с овладяване на 
начин за дълбоко и бързо предизвикване на пълно отпускане на мускулите на тялото ; 
усещане на топлина в крайниците чрез влияние на тонуса на кръвоносните съдове; 
регулация на сърдечния ритъм ; въздействие върху дълбочината и ритъма на дишането 
; умение да се предизвиква чувство за топлина в областта на корема и чувство за 
прохлада в областта на челото,  тоест целенасочени самостоятелни въздействия на  
психичните процеси и психовегитативните функции.  (Кудашов В.И.,Психофизическая 
саморегуляция в воинских искусствах,Москва,»Профит Стйл» «Читра»,2003 ) 
Най-трудното при автогенната тренировка е да се постигне вътрешна концентрация, 
съсредоточеност върху чувствата, образите, представите и усещтанията без използване 
на волята, тъй като тя автоматично повишава нивото на напрежение и прави 
релаксацията невъзможна. Просто трябва да се отпуснеш на потока на представите, без 
да ги анализираш, без да ги направляваш, да се разтвориш в своите усещания и в 
предизвиканите от тях образи, достигайки до състояние на частична самозабрава, тоест 
да се подтисне  дейността на висшите отдели на мозъка и да се активират низшите му 
отдели, да се съживят следите на подкоровите реакции(енграмите). Залог за успеха в 
това е позитивната психологическа настройка и вярата в успеха. (Линдеман 
Х.,Аутогенная тренировка : путъ к восстановлению здоровья и работоспособности, 
пер. с нем. 2-е изд., Москва, «Физк. И спорт», 1985) 
Хипнозата е поведенчески съноподобно, различно от съня, състояние с 
рапорт.Рапортът е връзка с външната среда(„стражеви пункт”), позволяваща 
извършването на най-сложна психическа дейност без събуждане. Именно благодарение 
на рапорта, чрез който се осъществяват всички хипнотични внушения, ние отличаваме 
съня от хипнозата. Най-често хипнозата се получава чрез внушение, но може да 
възникне и без него. (Лозанов Георги, Сугестология,И-во”Наука и 
изкуство”,София,1971) 
Условията и психофизиологичните механизми за възникване на хипнозата са : 
1.деактивиращо действие на монотонни дразнители , предизвикващи умора в 



съответните сензорни мозъчни зони предизвикваща процес на задържане, който после 
ирадиира на останалите участъци от мозъчната кора ; 2. релаксация(разслабване, 
отпускане) на мускулите, подготвящо нервната система за почивка и сън на организма. 
При това се отчита тясната връзка между емоциите и мускулния тонус – депресивните 
състояния закономерно се съпровождат с напрягане на дихателната мускулатура ;  
страхът  повишава тонуса на мускулите свързани с издаването на звуци и 
артикулацията, както и на вратните мускули ; при неврозите се повишава тонуса на 
скелетните мускули ; 3. възприемането на звукови сигнали по време на сън – 
физиологично и естествено създалата се „стражева” роля на бодърстващи пунктове от 
кората на главния мозък по време на сън, върху която  чрез психологическа ориентация 
и мотивация се формира рапорта ; 4.филогенетично утвърдилата се охранителна роля 
на внушението. Тя е необходима когато нервната система на човека е отслабена от 
инзвънредни въздейстия понижаващи тонуса на кората на главния мозък и водещи до 
парадоксална фаза, при която силните дразнения от реалността, отстъпват място на 
слабите дразнения от думите на хипнотизатора – понякога той може да не знае за тази 
си роля – например когато към него са се обърнали за съчувствие, съвет и помощ ; 5. 
дефицит  в опита за поведение в сложна и непозната обстановка. В този случай 
поведението става подражателно и като следствие се повишава внушаемостта. При 
това волевите качества на неопитния човек могат да са големи , но те не се включват в 
системата на отношения с „лидера”, а се насочват към реализация на действията 
определени от инструкциите на „лидера” ( Гримак Л.П., Моделирование состояний 
человека в гипнозе,Москва, «Наука»,1978  ;   Гиндер Д., Бэндлер Р., Формирование 
транса, пер.с англ., Москва, «КААС», 1994 ) 
 
Първо- психологическата структура на внушението (въображението,психологическата 
ориентация и конформността), второ- заобикалянето на  началния стадий  на 
поведенческият акт -„аферентния синтез” при внушението(подтискане на лявото 
мозъчно полукълбо) и  формирането  чрез словото на „акцептор на действието” 
(активиране на дясното полукълбо) съдържащ програма за чувствена реалност, и трето- 
условията и психофизиологичните механизми за възникване на хипнозата (най-вече 
релаксация на мускулите), са прицелните технологични точки за изследване и 
използване на възможностите за безвредно поетапно повлияване на човешкото 
поведение(в т. ч. евристичните процеси) чрез фитопсихофармакологични препарати, 
подпомагащи постигането на  внушение и хипноза, и действащи съпосочно с тях, за 
постигане на  целта :  пренасочване и намаляване устойчивостта и  силата на 
съществуващата доминанта и създаване на нова, определяща вектора на поведение 
целесъобразна доминанта съгласно ценностната система на конкретния индивид или 
общество, чрез директно или кръстосано по групи управляване (удолетворяване) на 
актуалните творчески потребности и оптимизиране синхронността между двете мозъчни 
полукълба. 
   
Най –широко разпростанение при изучаване на ИСС са получили методите за 
регистриране на ИСС с помощта на психофизиологически корелати : 
електроенцефалография(ЕЕГ), предизвикани потенциали (ПП), електрокардиогра-
фия(ЕКГ), физико-радиоелектронни методи(ФРМ)  (Маклаков Геннадий,Методи за 
регистриране изменени състояния на съзнанието на операторите на сложни 
ергатични системи : проблеми и переспективи, SES 2012, Eighth Scientific Conference 
with International Participation, SPACE,ECOLOGY,SAFETY,4-6 December 2012, Sofia, 
Bulgaria,  p.256-265 ) 



Днес е известно , че разтоварването на съзнанието чрез душевен покой позволява да се 
достигне до алфа- и тета- ритмична синхронизация на нервните клетки в челната кора 
на мозъка,  и подпомага способността за образно мислене, което (и при това 
изключително това мислене), дава възможност за достъп към подсъзнателните  слоеве 
на мозъка.  
Мускулната релаксация дава по-слаби от нормалните, аферентни сигнали от 
рецепторите към мозъка и особено към ретикуларната формация. При това 
едновременно с отпускането на мускулите се успокояват и моторните центрове, и 
цялата вегетативна система , както и ретикуларната система. Усещането за тежест или 
топлина е следствие отслабването на мускулното напрягане срещу силата на тежестта и 
разширяване на кръвоносните съдове поради отпущане на тяхната мускулатура . 
Подтискането на чувството за страх и на депресията също спомага за пълна 
релаксация, при която може да се достигне синхронизация в работата на мозъка, вкл. до 
алфа- или тета- ЕЕГ ритми.  
Между впрочем достигането на тета- сихронизация се облекчава и чрез един феномен, 
който и до днес не е намерил обяснение :  веднага когато очните ябълки се обърнат и 
преместят нагоре колкото това е възможно(като че ли искаме да видим корените на 
своята коса), то в мозъка настъпва, макар и не пълна, тета- синхронизация. Това може 
да се провери експериментално :  ако почнем да преместваме очните ябълки колкото се 
може по-нагоре в продължение на няколко секунди(без значение със затворени или 
отворени очи) и след това погледнем напред, ще забележим че ни обхваща лек 
световъртеж. 
 
Според нас, за фармакологично предизвикване и подпомагане на мускулната 
релаксация като условие за внушение и хипноза, от синтетичните лекарствени вещества 
– миорелаксанти, оптимален е  Tolperizone(Mydocalm) АТС : М03ВХ04, тъй като 
избирателно потиска импулсите преминаващи по каудалната част на ретикуларната 
формация, понижава патологично повишения при неврозите тонус на скелетната 
мускулатура,  има директен съдоразширяващ ефект и е с минимални странични ефекти 
(Крушков И.М., Ламбев И.,Фармакотерапевтичен справочник, 2007г.). 
Като фитофармакологичен миорелаксиращ препарат според нас за целта могат да се 
използват екстракти от трева(Herba) на многогодишното тревисто растение  Голяма 
Тлъстига (Sedum maximum L. Crassulaceae), което освен че притежава биостимулиращи 
свойства – усилва процесите на обмен и регенерация, оказва общо тонизиращо и 
противовъзпалително действие, но   и  съдържа освен гликозиди от флавоновата група, 
и биологично усвоен и усвоим Mg2+ 17,1 mg/g - най-много в сравнение с 125 растения ;   
или  от листа(Folia) от култивираното растение Градински чай, Конски босилек (Salvia 
officinalis L. Lamiaceae), което освен етерично масло - до 2,5%, съдържа и  биологичен 
Mg2+   9,2 mg/g. (Корсун В.Ф.,Ситкевич А.Е., Ефимов В.В., Лечение кожных болезней 
препаратами растительного произхождения ,Минск , ”Беларусь”,1995).  Магнезият е 
жизнено важен за организма елемент със средна концентрация 17 mmol/kg,  от които 
99% са включени интрацелуларно. Той участва в значителен брой ензимни реакции в 
организма . Магнезият редуцира невронната възбудимост и нервно-мускулното 
провеждане, предизвиквайки подтискане на нервно-мускулната активност. На 
пресинаптично ниво той инхибира предизвиканото отделяне на ацетилхолин, а на 
постсинаптично ниво Mg2+ намалява деполяризацията на постсинаптичната мембрана 
предизвикана от ендогенен ацетилхолин. В по-големи концентрации магнезият 
намалява съкратимостта на мускулните влакна. При намаление на серумната 
концентрация на Mg2+ под 12 mg/l (5 mmol/l) се развива тежък дефицит , изразяващ се с 
отпадналост, раздразнителност, безсъние, мускулен тремор, тетания, атаксия, 



тахикардия, екстрасистолна аритмия, диспептични прояви, диариа.  В състояние на 
покой организмът на възрастния човек се нуждае от 280 – 330 mg Mg2+ 
дневно.(Карастанев И.,Фармакотерапевтичен справочник, Мед.изд.”Райков”,2000г. ;  
Харкевич Д.А.,Фармакология миорелаксантов, АМН СССР,Москва, „Медицина”1989) 
 
Тъй като емоциите са важен фактор при формирането на поведенческият акт(в т.ч. и на  
евристичните процеси) и при  релаксацията, тяхното подтискане и намаляване 
активността на лявото полукълбо чрез фитоневролептици и 
фитотранквилизатори(анксиолитици) за пренасочване и намаляване устойчивостта и  
силата на съществуващата доминанта, последвано от емоционално активиране чрез 
фитоантидепресанти и фитопсихостимуланти и  активиране на дясното полукълбо, 
особено при формирането  чрез словото на „акцептор на действието” съдържащ 
програма за чувствена реалност, може много да съдейства за внушението, 
самовнушението,  хипнозата  и  автогенната тренировка като евристични методи.  
Удобна и не ангажираща вниманието форма за тяхното използване в процесите на 
внушение и хипноза, са функционалните газирани с N2O напитки по собствен Патент за 
изобретение № BG 66092  B1 /2011. Моделен пример са екстрактите(с различни 
екстрагенти) от трева(Herba) на многогодишното тревисто растение  Голяма Тлъстига 
(Sedum maximum L. Crassulaceae) ,   Градински чай,Конски босилек(Salvia officinalis L. 
Lamiaceae),    медицинска Лайка (Matricaria chamomilla)   и т.н. , които са много 
подходящи за включването им към  растителни напитки от новия вид, специално за 
подпомагане създаването на мускулна релаксация, като едно от условията за  
внушението, самовнушението,  хипнозата  и  автогенната тренировка. Още повече, че те 
могат да участват и в целесъобразни комплексни функционални газирани с N2O напитки 
заедно с фитоневролептици и фитотранквилизатори. 
 
Като синергично действащ на изброените до тук методи(инструменти) за предизвикване 
и оптимизиране  на Евристични процеси в психичните системи на човека , е и Методът 
на ”невролингвистично  програмиране за изследване и структуиране на 
субективния опит”-  НЛП  (Joseph O!Connor  and   Ian McDermott, 1996) (Джоузеф О 
Конър,  Ян Макдермът, Принципи на нервно-лингвистичното програмиране, 
«Лаковпрес» София,2000г. ). Той представлява генеративна психология и същевремено 
е и „психология на съвършенството”. При него на първо и най-важно място стои 
действието. В същността си представлява изследване на структурата на субективния 
опит, начина по който мислим и чувстваме, след което изучава или ”моделира” 
максималните резултати във всяка област на живота, а после отговорите се предават на 
другите хора.  НЛП не разглежда убежденията ни като верни или погрешни, а като 
полезни и безполезни, свързани с действията и последствията от тях.   
Съществуват четири основни принципа(презумции) в НЛП:  1. Качественото 
взаимоотношение на взаимно доверие и отзивчивост между хората, известно като 
„рапорт”, приложен както към отношението ни към самите нас, така и към 
взаимоотношенията ни с другите;   2. Поставяне на нашата цел или изход,тоест 
познание за това което желаем, което представлява цялостен начин на мислене;  
3.Сетивна острота, т.е.използване на нашите сетива за наблюдение, слушане, усещане 
на това, което действително се случва около нас, като обратна връзка за регулиране на 
поведението си по пътя към целта;   4.Гъвкавост на поведението.               
 Според НЛП , ние изграждаме взаимоотношенията си на шест неврологични нива:  
1.Ниво на средата(къде? и кога?), на което рапортът се изгражда от споделените 
обстоятелства.;   2.Ниво на поведението( какво?) – нивото на нашите специфични 
действия и мисли;  3.Ниво на способността(как?) – ниво на умения, навици и стратегия в 



мисленето;  4.Ниво на убежденията и ценностите(защо?) – ниво на нещата, които 
смятаме за истинни,  които са важни за самите нас  и които действат като разрешения 
или забрани;   5.Ниво на самоличността(кой?) – усещането за самия себе си, за своите 
убеждения и ценности, които определят вашата личност и мисията ви в живота;  6.Ниво 
на духовността – връзката на човека със заобикалящите го хора, и с това, което излиза 
извън границите на самоличността по начин по който решите да го разглеждате -  
рапортът се описва като обединяване с човечеството,с вселената или с Бога. 
Изброените основни принципи и неврологични нива за прилагането им като етапни 
процедури в НЛП, позволява оптималното поведение на всеки човек за всякаква 
ситуация да се програмира и заучава максимално ефективно и лесно.  
	 

За  Творческа личност и Творческо мислене  необходими и характерни психични 
черти и свойства, които подлежат  на създаване , възпитание , и  обучение  са : 
---развита наблюдателност, която дава възможностна човека да забележи такива факти 
и явления, които обикновено не се виждат от всички хора ;  
---развито въображение като преобразуващо отражение на действителността ; 
---емоционалната сфера и емоционалните свойства (напр. отзивчивост, 
впечатлителност, емпатия и др.)на личността , както и емоционалните състояния на 
личността(доминиращи настроения, афекти, страсти) играещи важна роля за 
творческото вдъхновение ; 
---темперамента(преобладаване на І сигнална система – художествен тип  или на ІІ 
сигнална система – мислителен тип) ; 
---волевата сфера на личността (целенасоченост, мотивираност и активност за 
самореализиране на личността, постоянство, переспективност, дисциплинираност, 
самостоятелност на мисленето и поведението) ; 
--- по общи особености на личността – трудолюбие, любознателност, стремеж към 
експериментиране, към постижения на максимални и оптимални резултата и др. 
---характер на творческото мислене като сложна многопланова аналитико-синтетична 
дейност притежаваща следните белези : оригиналност , инициативност(не се 
задоволява с поставените проблеми, а дири или създава нови, както и търси повече 
решения на даден проблем) , дух на експериментиране , плавност и гъвкавост на 
мисленето характерна за дивергентното мислене, повишена активност на мисленето 
обусловена от интензивна и висококачествена мотивировка от потребностите и 
интересите на личността , интуиция(начин за непосредствено достигане на истината, 
предварително подготвен от усилена мисловна дейност, която не е оставила следа в 
съзнанието тоест не се помни съзнателно от лицето)    (fornit.ru/1392 
http://scorcher.ru/neuro/neuro_sys “ О системной нейрофизиологии  Сущность интуиции 
“, 2007г.) , прозрение( догадга, инсайт) , задълбочена същност на мисленeто(в най-
голяма степен се използва натрупания обществен опит, но и продуктите на мисленето 
добиват най-голямо обществено значение), само творческото мислене открива 
непосредствено новото. 
 
Сложността на творческата личност, а от тук и нейното създаване, възпитание и 
обучение се определя и от разнообразните начини на съчетаването на психичните 
процеси, състояния и качества, които образуват личността и най-вече до Ценностната 
система на Личността. В тази дейност е необходимо да се спазват изискванията на 
някои основни педагогически принципа – индивидуализация на учебно-възпитателната 
работа , съзнателност и активност във възпитание на мисленето , проблемност на обу-
чението. (Пирьов Генчо, Психологически проблеми на мисленето,Н.иИ.,София, 1979 ; 



http://scorcher.ru/neuro/neuro_sys “ О системной нейрофизиологии Сознание и 
Эвристика, 2010г. ; http://www.inventech.ru/pub/guide/  Центр Креактивных Технологии  
Методы поиска идей и создания инноваций,  2015 г.) 
 
В психофизиологичната основа на Програмата за възпитанието  и обучението в 
евристично творческо мислене и иновативни продукти и практики , според нас трябва да 
се постави Теорията за функционалните системи на П.К.Анохин.  Тя се базира на 
водещата роля на полезния за системата (за организма, вида,социума) 
приспособителен резултат, който играе ролята на системообразуващ фактор. Според 
тази теория, неадекватните фактори на средата обуславят формирането във  висшите 
регулаторни центрове не само изпреварваща стратегия на поведението, но и оценка на 
вероятните морфо-функционални и енергийни изменения в биосистемата. Точно тази 
оценка е важен фактор в избора на адаптационните реакции на биосистемата, която по 
такъв начин изпреварващо отразява и вероятната цена за тяхното реализиране. 
Постоянното инстинктивно, подсъзнателно,съзнателно или свръхсъзнателно 
съпоставяне на тези две прогнозни програми в режим на вълнообразни 
пространственно-времеви дисипативни структурни процеси, определя избора на 
адаптивното поведение на биосистемата. В резултат, адаптационните реакции се 
създават и разполагат най-напред на нивото на временна координация на функциите  
(“еластичност на Ц.Н.С”.) и чак след това възникват обменни, енергийни и структурни  
изменения (“пластичност на Ц.Н.С.”).  
Точно в момента на“еластичност “ на Ц.Н.С., подпомагането  на Аз-ът  за  съзнателна 
оценка от него на актуалните му потребности и на емоциите му чрез методи  и средства 
на Холистичната медицина (в това число и БАВ) е особено важно и ефективно. Те могат 
да  регулират функционалните системи в организма съобразно доминантните тенденции 
в структурата на личността му  и  по пътя на положителна или отрицателна подкрепа 
чрез мозъчните неврохимични системи за самостимулация чрез удоволствията, да 
подпомогнат за прогнозирането, управлението и възпитанието  на човешкото поведение 
и здраве.   При това  „дейността на човека се определя от доминантните тенденции в 
структурата на личността” (Е.Фромм,1990), а „целостността на личността (К.Г.Юнг) е 
постигната, когато главните двойки противоположности са относително разграничени, 
т.е. когато двете  части  на цялостната психика, съзнание и несъзнавано, са свързани 
една с друга и са в активна връзка по пътя към индивидуация”     ( Йоланде Якоби,  
Психологията на К.Г.Юнг 1940,прев. И-во”Леге Артис” Плевен,2000).  
  
Нервнофизиологичните механизми за това доминиране са свързани  с феномена – 
Доминанта на Ухтомски. , изяснен в предишната точка.  
 
Особено удачни за използване при създаването на нова, евристично насочена 
целесъобразна Доминанта  са растенията и фитопрепаратите от тях  от групата на 
психостимулаторите наричани още психотоници, психоаналептици, психоенергетици , 
централни стимуланти (Темков Ив., Киров К., Клинична психофармакология , 
София,”Медицина и физкултура”, 1976  ; Пировски Л.Т., Фитопсихофармакология на 
човешкото поведение, И-во „БОН” Благоевград, 2015 г. ISBN 978-954-395-123-9) 
Техните общи свойства са  да отсраняват чувството на умора, да подобряват 
умствената и физическата работоспособност, да повишават настроението но без да 
имат истински антидепресивни свойства, да подобряват условно-рефлекторната 
дейност с преобладаване на възбудния процес. При по-големи дози обаче, се достига до 
подтискане на условните рефлекси поради настъпване на задпределно потискане; 
двигателната активност се засилва, както и възбудимостта и готовността за реагиране. 



При употребата им сънят се разстройва и настъпва понижение на апетита. Те само 
мобилизират резервните сили на организма , без да отстраняват необходимостта от 
почивка.  Прилагането им при ежедневна умора и непсихотична подтиснатост на 
настроението е вредна и може да доведе или до привикване(наркомании) или(по-често) 
до състояние на абсолютно изчерпване на физическите(в т.ч. и значително спадане на 
теглото) и психическите сили  (вкл. до смърт) на лицата които ги 
приемат.(Международна конвенция за борба с употребата на допинг в спорта, ДВ 
бр.24/2007г.) 
Удачни за използване при създаването на нова доминанта са и някои холиномиметици 
(растителните-галантамин и физостигмин; аминопиридин и прекурсори на ацетилхолина 
- деанол), както и  ноотропните средства и средствата на метаболитната терапия - 
„еуметаболизаторите- стимулиращи функцията и обмяната на нервната клетка”: 
аминалон; пирацетам; прамирацетам; пиритиоксин; меклофеноксат; Фитопрепарат”FAE”- 
собствен патент за изобретение BG № 60639 В1 /1997; алкалоидът Винкамин от Vinka 
minor L., Apocinaceae; Винпоцетин (Кавинтон); Ницегролин; Оротова киселина; 
Никотинова киселина(vit.PP); Органични киселини; Рибофлавин(vit.B2); Токоферол(vit.E) 
;  Поли-ненаситени мастни киселини(vit.F).; и др. 
 (Фармакология на работоспособността сб. под ред. на Ради Овчаров и Васил 
Георгиев, «Мед.и Физк.», София, 1985.)  
Ноотропите не променят пряко емоционалната активност на ЦНС, но оказват 
стимулиращо влияние върху трофичните и енергетичните процеси – основа на 
психичната адаптация и така косвено оптимизират емоционалната реактивност. Някои 
са структурни аналози на гамааминомаслената киселина. Те се отнасят към 
психотропните средства на метаболитната терапия. Имат ГАМК-миметичен ефект. 
Действат тонизиращо върху ЦНС, подобряват метаболизма на нервните клетки, 
облекчават възстановителния период след функционалното натоварване, оказват 
защитно действие върху нервните клетки при въздействие на хипоксия и различни 
токсични фактори. Ноотропите подобряват интегралната дейност на мозъка, процесите 
на обучението  и паметта , вниманието и мотивацията, най-вече чрез активиране на 
окислителното фосфорилиране в митохондриите и стимулиране синтезата на ядрена 
рибонуклеинова киселина, която има пряко отношение към синтезата на 
макромолекулите в неврона. Ефектът им се проявява след продължително 
(многомесечно) използване, което наред с посочените им фармакологични свойства, 
позволява използването им за оптимизирание през цялото време на 
психофизиологичния процес на пренасочване и намаляване устойчивостта и  силата на 
съществуващата доминанта и създаване на нова, определяща вектора на евристично  
поведение целесъобразна доминанта съгласно ценностната система на конкретния 
индивид или общество. 
Растителни ноотропи :  Жен шен( Panax ginseng C.A.Mey) ; Златен корен(Rhodiola rosea 
L.);   Maackia amurensis = Cladrastis amurensis Rupr. Et Maxim.; Зимзелен(Vinka minor L., 
Apocinaceae). 
Растенията за фитопрепарати – стимулатори на централната нервна система, които 
облекчават предаването на импулсите в междуневроните синапси и отслабват 
процесите на задържане в централната нервна система, или блокират действието на 
задръжните медиатори - глицин (в постсинаптичните нервни окончания на гръбначния 
мозък, при което се повишава рефлекторната възбудимост на гръбначния мозък водещо 
до тонизиране на скелетните мускули и на гладките мускули на вътрешните органи и 
подобряване на трофиката им), таурин, гамааминомаслена киселина-ГАМК,  са  : 
алкалоидо-съдържащите семена от Strychos nux-vomica  L., Loganiacae ;  Securinega 
suffruticosa Pall. ;  Челядник (Echinops ritro L. , Echinops sphaerocephalus L.)                    .   



(Й.Йорданов, Кр.Иванов, Ехинопсин - влияние върху психичния темп и 
работоспособност у млади здрави доброволци, НИХФИ, София, сп. МБИ №1/1979) 
Тонизиращи растения за фитопрепарати с бета-адреностимулиращо кофеино-подобно 
действие  : 
Психостимулиращият ефект на кофеина се дължи на пряко възбуждащо действие върху 
кората на главния мозък и ретикуларната формация. Той е по-силен при слаб тип 
нервна система и състояние на изразена умора.Кофеинът, измествайки конкурентно 
задръжния медиатор аденозин от пуриновите(аденазинови)рецептори, възбужда ЦНС. 
Внезапното му спиране позволява на аденозина да свърже всичките си рецептори  и да 
предизвика задържане в ЦНС и абстиненция под формата на депресия, сънливост, 
умора, понижаване на артериалното налягане и др.   
Растенията са :Китайски чай(Camellia sinensis = Thea sinensis L.) ; Coffea arabica 
L.;Theobroma cacao L. ; Cola acuminata Schott.et Endl. ; Ilex paraguariensis = Ilex Mate  St. 
Hil. ; Бодливолист джел = Кошличато-бодлива зеленика( Ilex aquifolium, Aquifoliaceae) 
 Растения с адреномиметично,стимулиращо, действие, съдържащи норадреналин и 
други катехоламини или ефедрин,:    Тлъстига, Тученица(Portulaca oleracea L.);  Ephedra 
equisetina Bunge ; Ефедра (Ephedra distachya L. ) ;  Sida spinosa L.; Копитник 
европейски(Asarum europeum L.);  Asarum Seiboldii Miq. ; Majanthemum bifolium L., F.W. 
Schmidt ;  Магарешки бодил, Гинер(Onopordum acanthium L.). 
Растения-аналептици притежаващи н-холиномиметичен ефект: Лобелия(Lobelia inflata 
L.) ; Багрилна жълтуга(Genista tinctoria L.) ; Thermopsis lanceolata R.BR.) 
Растителни  психостимулатори  и  адаптогени : 
Адаптогените (Лупандин А.В.,О механизме повышения работоспособности под 
влиянием адаптогенов, Тез. Докл. 23-й Всесоюз. Конф. по спорт. медицине. Ч.2. – М. 
1987, с.212-213;  ИванченкоВ.А. ,Гроздинский А.М.,Черевченко Т.М. и 
др.,Фитоэргономика, АН УССР,Киев,”Наук.думка,1989) са високоефективни 
лекарствени средства,  хранителни добавки и функционални напитки за здрави хора, 
повишаващи неспецифичната съпротивляемост на организма и увеличаващи неговата 
устойчивост към различни неблагоприятни въздействия. Те са слабо токсични, с голяма 
терапевтична ширина и не предизвикват пристрастяване и привикване. Още след 
първите им приеми се подобрява самочувствието, повишават се умствените, 
физическите и сензорните  възможности на организма, което рефлектира директно 
върху човешкото поведение. За растителните адаптогени е свойствен принципа на 
нормализация, тоест те възстановяват до норма изменените функции в организма, в 
съгласие с общият биологичен закон: „слабите дразнения възбуждат жизнената дейност, 
средните по сила дразнения я засилват и подпомагат, а силните дразнения я подтискат”. 
В тази посока съпосочно работят информационната (от органите на чувствата от 
околната среда), и мотивационната подсистеми,  докато енергийната(оптимизиране на 
хранене и дишане) в началото също е съпосочна , но при настъпване на умора 
понижава действието си.Това е така защото чувството за умора е „биологичен 
сигнализатор за времено влошаване на функционалното състояние на организма” 
(А.А.Ухтомский) изискващо възстановителни адаптационни процеси закономерно 
протичащи в автовълнов режим, както при специфичната , така и при неспецифичната 
адаптация. Доказано е,  че адаптацията към действието на растенията е вълнообразен 
процес, от което следва, че действието растителните  биологично-активни вещества 
върху човешкия организъм може да бъде противоположно в зависимост от времето, 
срока и фазата на адаптация на организма при прилагането им 
(хронофитофармакология и хронофитоергономика). Освен това, от особено важно 
значение е спазването закономерностите  при прилагане на растителните биологично-
активни вещества за синергизъм и антагонизъм както по между им, така и с 



лекарствената или като хранителна функционална добавка(напитка) форма, и пътя на 
въвеждане, тоест биофармацевтичните принципи (Минков Евг., Ламбов Ник., Овчаров 
Р., Бантутова Ир., Основи на биофармацията ,И-во”Венел Медик ООД” ,София,1994).  
Растителните адаптогени модулират селективно функционирането на 
допаминергичесите структури чрез инхибиране на КОМТ, инхибират прекисното 
окисление на липидите чрез неферментативна антиоксидантна система,  защитават от 
изтощение системата ”хипофиза - кора на надбъбреците” и влияят на образуването на 
пептидните хормони. В резултат адаптацията се проявява на структурно клетъчно ниво.  
Адаптогените увеличават активността на почти всички акупунктурни меридиани (особено 
на бъбреците и пикочния мехур, отразяващи състоянието на надбъбречните жлези и 
хомеостатичните възможности на организма) и  на биологично-активните точки, 
представителни за хипоталамо-хипофизарно-надбъбречната система, тоест те са 
стресори и афродизиаци, които напрягат адаптационните механизми при спокоен или 
нормално трениращ организъм (с намаляващ ефект в редицата: Rhodiola rosea , Leuzea 
carthamoides, Schizandra chinensis, Panax ginseng),    но при  астенични състояния, 
претренираност или други функционални отклонения от нормата  те ги нормализират, 
т.е.проявяват  ефективно адаптационният си дозозависим ефект, като ефекта им по 
сила  е в противоположна последователност. 
Растенията за адаптогенни фитопрепарати са: 
Манджурска аралиа(Aralia mandshurica  Rupr. Et Maxim.) ; Aralia Schmidtii ; Жен шен 
(Panax ginseng C.A.Mey) ; Echinopanax elatum Nakai ; Codonopsis pilosulae Naunfeldt.; 
Левзеа(Rhaponticum carthamoides Willd.); Китайски лимонник(Schisandra chnensis Turcz.) ; 
Бръшлян(Hedera helix L.) ; Hedera colchica C. Koch. ; Rhododendron Adamsii Rehd. ; 
Златовръх (Rhodiola rosea L.) ; Rhodiola algida Fisch. Et Mei. ; Sterculia platanifolia L. 
;Елеутерокок( Eleutherococcus senticocus Rupr. еt Maxim);  Невен(Calendula оfficinalis L.- 
(Коновалова О.А., Рыбалко К.С., Биологически активные вещества  Calendula оfficinalis 
L., Обзор, «Растительные ресурсы», том 26, выпуск 3, 1990, с.448-463). 

 
 
Става ясно, че изградената,изучавана и използвана от нас мега система(иновационен 
продукт) :  
  «евристика и евристична дейност  «======»  целева група хора «======» иновация»   , 
както и Холистичният системен подход   (Пировски Л., Пировски Н., Й.Стайкова-
Пировска, Искам-мога-трябва - холистичен модел на здравето,343 стр. 
,”Бон”Благоевград,2015,ISBN 978-954-395-126-0  ) 
са оптималните синектични, тоест обединяващи разнородни елементи,  
иновативни научно-организационни методи(инструменти) (особено в контролирани 
околна среда и начин на живот) за изграждане на дивергентни рефлекторни реакции за 
управляването на  творческата  дейност и поведение на  човека. Това става  чрез 
пренасочване и намаляване устойчивостта и  силата на съществуващата доминанта и 
създаване на нова целесъобразна доминанта , определяща вектора на поведение 
съгласно ценностната система на конкретния индивид или общество, и едновремено с 
това  чрез директно или кръстосано по групи управляване (удолетворяване) на техните 
актуални социални,  идеални и материални  потребности. За да е действаща, новата 
доминанта трябва да  е свързана с възможност  за активно поведение насочено към  
удолетворяването на социалните потребности за получаване на привързаност  и 
внимание, уважение и любов, и  идеалните(духовни, културни, естетически) особено 
творческите потребности (за реализация на фундаменталната инстинктивна  потребност 
за  запазването на достойнството и за своето място в обкръжаващия свят, за  
оригиналност, за дух на експериментиране, за инициативност, тоест да не се 



задоволяват с поставените проблеми, а дирят или създават нови иновативни продукти, 
както и да търсят повече решения на даден проблем), тоест да се създаде вътрешен 
интерес и потребност към творческо мислене и създаване на иновативни продукти като 
реализация на Аз-ът, подкепяни позитивно от мозъчните системи за удоволствия по 
механизмите на положителни и/или отрицателни обратни връзки по пътя му към това. 
Този иновативен метод е залегнал в основата и на нашата разработка – Пировски 
Никола Л., Пировска Ангелина Л., Стайкова Йорданка А. , Пировски  Любомир Т., Идеен 
проект за Европейски Балкански център за холистична промоция на здравето на 
наркомани, Международна научна конференция СУБ Стара Загора,”Българската наука 
и Европейското изследователско пространство”  05-06. VI. 2008 г., И-во “Съюз на 
учените” Стара Загора , ISBN: 9789549329445 / 2008. 
  
Мозъчните системи за самостимулация чрез удоволствия, с чийто рецептори 
психофармакологичните средства  взаимодействат,са :      
I –обуславяща, подкрепяща и придружаваща действието - катехоламинова- 
нораденалин, адреналин, допамин-синтезирани от тирозин чрез Mg2+-активирана 
аденозинтрифосфатаза и неспецифична ароматна L-амино-киселинна декарбоксилаза, 
с кофактор вит.В6   и метаболизирани от  катехоламино-орто-орто-метилтрансфераза 
(КОМТ)  и моноаминооксидаза (МАО).    
II-(на опиоидните пептиди - енкефалини, ендорфини). Тя с метаботропни рецептори и с 
по-бавен  и  по-продължителен  модулаторен ефект, водещ до намаляване амплитудата 
на функционалните отклонения в нервнотрансмитерните системи и поражда 
задоволство от постигната цел.  
III-(серотонинова - 5НТР) - отслабваща  действието на  негативните въздействия. 5НТР 
се синтезира от триптофан чрез  триптофан-5-монооксигенеза и Cu2+  последвана от L-
аминокиселинната декарбоксилаза и В6.. Метаболизирането на 80% от 5НТР е чрез 
МАО   и КОМТ. Серотонин-мелатониновата обмяна е  специфична за Епифизата чрез 
хидроксииндол-0-метилтрансфераза (ХИОМТ),  чиято активност се повишава на тъмно и 
от хиперицин, а се подтиска от светлината.  Мелатонинът, подтиска  гонадите (пряко и 
опосредствено чрез хипофизата), блокира  половата активност, задържа  еструса, 
забавя  половото съзряване, предизвиква лека еуфория и сън. Дефицитът на серотонин 
и на рецепторите му води до   депресията   и депресивните разстройства на 
настроението, активността, имунитета, мисленето, разсъдъчната дейност, паметта, 
вниманието, съня, апетита, сексуалността и способността за изпитване на удоволствие 
(и  до самоубийство).  
IV-(холинергична - ацетилхолин).  Той се синтезира  от холин и оцетна киселина чрез 
холинацетилтрансфераза, и се разгражда от  ацетилхолинестераза. Системата 
отключва и усилва  емоционалните реакции;  
 V-(специфична, с подтискащ  медиатор ГАМК- синтезиран от гутаминова киселина чрез 
глутаминдекарбоксилаза) за нормален физиологичен покой на нервните структури, и с 
пре- и пост –синаптични рецептори.  Тяхното активиране  влияе на освобождаването на 
допамин, ацетилхолин и на самата ГАМК в различните мозъчни структури. Модулира се 
и хормонната активност чрез отделянето от  хипофизата на пролактина, растежния 
хормон, тиреотропния и гонадотропните хормони, АКТХ и вазопресин, и от хипоталамуса 
- α-MSH  и кортикотропин-освобождаващия хормон. ГАМК усилва произвеждането на 
адреналин от надбъбреците чрез въздействие върху хипоталамо-
симпатоадреналиновата система и намалява съдържанието на катехоламините в 
мозъка. 
 



Позитивната подкрепа от мозъчните системи за удоволствия в процеса на творческо 
мислене и създаване на иновативни продукти като начин за  реализация на Аз-ът, и  
активното подпомагане  от обществото на творческата личност за да се избегне 
конфликта “искам, но не мога”, са от решаващо значение за успешната реализация на 
Програма за възпитанието  и обучението в евристично творческо мислене и иновативни 
продукти и практики. 
 
Създадаването на  вътрешен интерес в психиката на човека и потребност към творческо 
мислене за създаване на иновативни продукти като реализация на Аз-ът, е тясно 
свързано с психичните емоционални процеси чрез системата на прави и обратни 
функционални връзки. Те,  по пътя на положителна или отрицателна подкрепа чрез 
мозъчните неврохимични системи за самостимулация чрез удоволствията, могат да 
подпомогнат за прогнозирането, управлението и възпитанието  на човешкото поведение 
в посока на творческото мислене. 
 
Днес в понятието “емоция” се включват два взаимосвързани процеса : субективно 
преживяване отразяващо отношението на дадена индивидуална личност към 
обкръжаващия свят и към самия себе си (“емоционално състояние”), и паралелно 
възникващи съответни изменения в различните нива на соматичната и висцерална 
сфера (“емоционално проявление”). 
Според друго определение  “емоцията” представлява оценка на възможността за 
удовлетворяване на някаква актуална биологична или социална потребност на 
индивида, извършвана въз основа на фило-, и онто-генетичния му опит. 
 Сложната материална структура на функционалните системи в организма и социума, 
интегрирана от мозъка на човека и висшите животни, притежава собствена анатомия, 
неврохимия, неврофармакология, неврофизиология свързани с емоциите. В 
материалния субстрат на тези функционални системи, възникването и  структурата на 
емоциите експериментално се обосновава в рамките на Потребностно – 
информационната теория за висшата нервна дейност (Симонов П.В.,Лекции о работе 
головного мозга, Москва, И-т психологии РАН, 1998). Според нея, най-общо правилото 
за възникване на емоция е по следната Формула на емоциите :       E = f – П(Ин-Ис),      
където Е – емоция, нейната сила, качество, знак;  
П-сила и качество на актуалната потребност в най-широкия смисъл (витални, социални, 
духовни);  
 (Ин-Ис)-оценка на вероятността (възможността) за удовлетворяване на потребностите 
въз основа на филогенетическия и по-рано придобит индивидуален опит;     
Ин – информация за средствата и времето по прогноза, необходими за удовлетворяване 
на потребността; 
Ис – информация за средствата и времето с които субекта разполага в дадения момент.  
Терминът “информация” е употребен в неговото прагматично значение, което се 
определя с изменението на вероятността за достигане на целта – f  т.е. цялата 
съвкупност от средства за достигане на целта: знания, навици, ресурси и др. личен и 
наследствен опит, интелект. 
Тази “Формула на  емоциите” експериментално е проверена от Price и Barrele, (1984г) в 
психологичен вариант, а по късно и в авиокосмическата, управленческата и 
педагогическата практика. Тя е влязла и в учебниците – напр.: Godefroid J., Les chemins 
de la psyhologie, Liege- Bruxellss: Pierre Mardaga, 1988г. 
Тъй като вероятността за удовлетворяване на потребностите в голяма степен зависи от 
дейността на субекта, именно характера на действията му  може да служи като 
класифициращ принцип за проявите на фундаменталните емоции. 



Взаимодействието на субекта с обекта удовлетворяващ потребността, може да бъде 
или контактно, което субекта може да прекрати или да продължи, или дистанционно. 
Емоциите съответстващи на посочените типове взаимодействия са отразени в следната 
Таблица : 
Големина на 
потреб-ността 
 П 

Оценка на 
вероятността за 
удовлетворяване  
Ин – Ис 

Контактно 
взаимодействие 
с обекта 

Дистанционни взаимодействия и състояния 

Завладяване, 
притежаване 
на обекта 

Защита, 
запазване на 
обекта 

Преодоляване, 
борба за обекта 

нараства превишава 
наличната 
прогноза 

наслаждение 
удоволствие 

Възторг 
Щастие 
Радост 

Безстрашие 
Смелост 
Увереност 

Тържество 
Въодушевление 
Бодрост 

не е голяма висока Безразличие Спокойствие Отпускане 
изтощаване 

Невъзмутимост 

нараства намалява Неудоволстви
е 
отвращение 
страдание 

Безпокойств
о, печал, 
мъка, 
отчаяние 

Заострено 
внимание, 
тревога, 
страх, 
ужас 

Нетърпение, 
Негодувание, 
Гняв, ярост 
необузданост 

  
В случай на едновременна актуализация на две или повече потребности, те могат да 
породят сложни емоционални акорди (чувства). Например – завистта, която се 
преживява като чувство за несправедливост в живота, и която е смес от враждебност, 
отвращение и презрение, принизяващи Аз-а. Тя е обратната страна на страха. 
  
Емоциите са интимно свързани и с инстинктите. Те са общият фундамент, който 
Природата е поставила в основата на Аз-ът. Те са базовите, еволюционно избрани и 
генетично фиксирани основни жизнени потребности.  
Това са преди всичко потребностите за самосъхранение и за продължение на рода. Те 
се характеризират с  понятието “искам” (като неосъзната потребност или като осъзнато 
желание).  
Основополагащото “искам” е естествено и правомерно. То е най-великият стимул за 
живот на организмите, а при човека - основата на Аз--а,  неговият извор.  Стремежът към 
адаптация е стремеж към реализация на “Аз искам”. Това е свръхпотребност.  
С “искам”, естествено взаимосвързано е и точно толкова императивното “не 
искам”(също като неосъзната потребност или като осъзнато желание). 
 С тези две свръхпотребности (свръхмотиви) човек се ражда. 
Успоредно с тях Еволюцията е създала и фиксирала в инстинктите важните за социума 
и също толкова мощните алтруистични мотивации (потребности) :  
“не трябва” и “трябва”, чийто укрепване е чрез възпитанието,  изграждащо основната 
ориентация на Аз-а към оценка, цели и методи  и тяхното  фиксиране в подсъзнанието 
му. 
Така природата на човека, източниците на неговия Аз, са биологично-целесъобразни, 
естествени и следователно морални и нравствени, а всичко което подтиска човешкото в 
човека е аморално, безнравствено. 
Човекът в съвременното общество,отдалечавайки се от биологично-целесъобразния 
начин на живот, изпитва все повече емоции ( и потребности), а социалното му 
приспособяване  налага все по-голямото им овладяване(подтискане).  
Възниква борба между разума и емоциите, която на съвременен език се нарича 
“владеене на себе си” и е в основата на болестотворния вътрешен конфликт ( 
противоречие) на личността. З.Фройд го е описал като конфликт   между подтиснатото 



либидо и нравствените принципи на човека, а невролога В.Н.Мясищев(Личност и 
неврози,Л.1960)–като конфликтите: “искам, но не мога”, “искам, но се страхувам” и “не 
бива, не мога, но искам”. Всъщност конфликтите са: между инстинктите; между 
инстинктите и характера, ориентацията на Аз-ът, позицията на съзнанието му; между 
темперамента и характера; между характера и разума; между различните ориентации 
(например от бащата и от майката) заложени в личността чрез възпитанието; между 
ориентацията и разума с неговите позиции и ценности; между желаното, но 
безнравствено или опасно -  конфликт(противоречие) в самото съзнание на човека. 
Обикновено изборът, вземането на решение, разрешава конфликта и той не е опасен. 
Но има и много силни и продължителни, трудно решими или неразрешими конфликти, 
които са болестотворни и опасни  
 
Проблемът с емоциите, инстинктите и конфликтите(противоречията), и ролята им в 
живота на човека, е база за неговото опознаване, а с това и за разбиране и повлияване 
на неговите чувства и психосоматичните синдроми на адаптация или дезазаптация , и в 
крайна сметка на живота и смъртта му. 
Фундаменталните инстинкти в човека са седем : за самосъхранение; за 
продължаване на рода; алтруистичен; изследователски; за доминиране; за свобода; и 
накрая -за запазване на достойнство – съвокупност от моралните качества на Аз-ът и 
уважение на тези качества в самия себе си. Достойнството на човека определя неговото 
отношение (песимистично или оптимистично) към другите и към живота 
изобщо.Запазването на достойнството е фундаментална потребност . То е съставна 
част и от другите инстинкти – за доминиране, за свобода и изследователския. 
Реализацията на инстинктите предизвиква особено и необикновено силно 
удовлетворение и удоволствие, а тяхното подтискане или блокиране води до 
отрицателни преживявания обусловени от чувството на неудовлетвореност и 
предизвиква психосоматичен риск и дезадаптация.  
Примери са опиянението от усещането за свобода, радостта от достигнатата 
изследователка цел чрез творческото мислене.  
Пример за втория случай при подтискане или блокиране на инстинкта за: 
самосъхранение е тревогата и страха; за продължение на рода-неудовлетвореност, 
агресивност, тъга; при алтруистичния – вина и мъка от съвестта; при изследователския – 
неудовлетвореност, агресивност, враждебност, презрение; при свободата – протест или 
депресия; при инстинкта за запазване на достойнството – гняв, отвращение или 
депресия. 
Инстинктите най-силно се проявяват в екстремални състояния. Те са иерархични и 
различно силно проявени. Във всеки човек доминира един от инстинктите, което 
определя вродената насоченост на личността. Доминирането на един инстинкт над 
други се проследява в темпераментите: изследователския инстинкт – в холеричния 
темперамент; инстинкта за свобода – в сангвиничния; инстинкта за алтруизъм – във 
флегматичния.  
От доминиране на едни или други инстинкти се формират и основните черти на 
характера на различните хора,от чиято съвместимост(еднаквост или различие) зависи 
близостта, “несамотността”, разбирането и оценяването, удовлетвореността на 
достойнството им, любовта между тях. Например, от доминирането на инстинктите за 
самосъхранение се формират егоизмът, тревожността, предпазливостта, 
консерватизмът. От доминирането на инстинкта за продължение на рода – повишена 
сексуалност, обичта към децата и семействеността; от алтруистичния инстинкт – 
алтруизъм, отзивчивост, търпимост; от изследователския инстинкт – любознателността, 
склонността към търсене на новото, към промяна на местата; от инстинкта за 



доминиране – стремежът към лидерство, върховенство, състезателността, властността 
и суетността; от инстинкта за свобода – любов към истината, бунтарството, 
антиконформизмът; от инстинкта за съхранение на достойнството – гордостта, 
принципиалността. 
Интимната връзка на инстинктите с емоциите и чувствата (сплав на емоции с 
несъзнателни и съзнателни отношения към нещо или някой) се проявява във 
възникването във вътрешния конфликт(противоречие) в личността, описан по горе. Той 
причинява неудовлетвореност, която от своя страна ражда агресивно-протестна, а 
после и капитулативно-депресивна реакция. При тях протестира чувството за 
достойнство, а когато то капитулира възниква депресията и психосоматичното 
унищожаване на човека. 
Една от най-опасните, опустошаващи и убиващи емоции и чувства е страхът, 
превърнал се от естествена емоционална сигнална реакция (при стрес) в мотивационна  
доминанта и състояние (при дисстрес). Обхванатият от такъв страх човек, вече не е 
личност. Неудовлетвореността, подтиснатото чувство за достойнство, недостатъчните 
сили, знания, свобода, социално положение, пречупени през инстинктите, раждат 
страха. (Пировски Л.Т., Пировски Н.Л., Психофармакология на любовта, в кн. „Магия 
бяла в лунна нощ”,”Бон”, Благоевград,2008, ISBN 978-954-8118-87-3;   Пирьова Боряна, 
Невробиологични основи на човешкото поведение,И-во на Нов български универси 
тет, София, 2011, ISBN 978-954-535-646-9  ) . 
 
 
Поднесената  до тук съвремена информация за човешката психика и  за  
взаимосвързаната съвкупност от структурни елементи и дейности в системата : 
 
«евристика и евристична дейност  «======»  целева група хора «======» иновация»   , 
 
 чрез интегриран биопсихосоциален системен подход при разглеждането на 
научните изследвания и иновационната дейност ,  позволява научното създаване 
и използване  на голяма гама от точно прицелени психологични и 
психофизиологични методи и галенови фитопсихофармакологични продукти за 
безвредно и съзнателно управляване творческата дейност като когнитивна 
дейност в човешката Личност, което води към ново или необичайно виждане при 
решаването  на даден проблем, конфликт, потиворечие или ситуация  за 
задоволяването на конкретни актуални потребности на човека и обществото .  
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Днес  в световната практика са известни и широко използвани  150  евристични и 
изследователски методи при създаването на иновациии решаването на задачи за 
повишаване конкурентноспособността  на продукцията и бизнеса. Те са обощени и 
дадени в петото издание на  професионалния справочник с автор А.М.Кузьмин 
«Креативные и аналитические методы создания инноваций» от Центр Креативных 
Технологий, Москва, 2015г.  http://www.inventech.ru/pub/guide/ 
Методите за търсене на идеи и създаване на иновации условно могат да се разделятна 
три групи : 
http://www.inventech.ru/pub/methods/ 
1. Методи за психично активизиране на мисленето  
2. Методи за систематизирано търсене                     
3. Методи за целенасочено търсене 

 
Профилът на  новата  мега система разглеждана тук от нас : 
«евристика и евристична дейност (опознаване и  управляване на евристичните процеси в 
психичните системи на човека) «======»  целева група хора(творческа личност и творческо 
мислене – характеристики и обучение) «======» иновация (създаване и/или ведряване на нов 
процес , продукт, метод),  със  системообразуващ фактор(цел) «====» задоволяване 
потребностите на човека и обществото от растеж, развитие и конкурентноспособност  на 
Личността и икономиката »  ,   ни насочва , при създаване на целесъобразна Програма за 
възпитание и обучение в евристично творческо мислене за  иновативни продукти и 
практики на  целеви групи хора (деца, ученици, студенти, възрастни специалисти, 
предприемачи, политици и др.)  днес в България, да използваме предимно познатите 
Методи за психическо активизиране на мисленето не само като 
когнитивен(познавателен) процес, но и като инструменти за  адаптация на природната и 
обществената среда към потребностите на хората.(Тодорков Колю, Когнитивна 
психология, Faber, Велико Търново,2002г.) 
 
Според нас, при прилагането на интегрирания биопсихосоциален системен подход 
при използването в практиката на научните познания и иновациите посочени по-горе , 
спрямо хората използващи познатите Методи за психическо активизиране на мисленето, 
при което самата човешка Личност  се превръща в иновационен продукт,  е 
възможно оптимизиране на творческата дейност  в човешката Личност, което е  целта на 
тази научно-практична разработка. 
  
Актуалните потребности на Личността и обществото са непрекъснато променящи се по 
вид и брой, което обуславя големият брой и различия в свързаните с удолетворяването 
им задачи, а от там и големият брой и различия в евристичните и изследователски 
методи при създаването на иновациии. 



Ще се концентрираме в разглеждането на едни от основните иновационни 
продукти – изобретение, респективно патент за изобретение и полезен 
модел(технологичен продукт), както и създаване и ведряване на нов 
организационен метод,   които могат да се отнася до която и да е област на 
стопанството, науката, културата, здравеопазването и отбраната и   чиито 
характеристики са дадени в началото. За примери използваме собствени 
разработки. 
Основни изисквания при тях  са  новост, изобретателска стъпка и промишлена 
приложимост. 

Удачно е използването на рационална тактика при създаването на тези иновационни 
продукти. Тя се дава в        Алгоритъм за решаване на изобретателски задачи                    
(Альтшуллер Г.С., Алгоритм изобретения, И-во»Московскийрабочий», Москва, 1973 г.) 
, който е подходящ като начало за обучение в евристично целенасочено творческо 
мислене. При този алгоритъм процеса на решение на изобретателската задача се 
организира като последователни операции за изясняване, уточняване и преодоляване 
на техническо или технологично противоречие. При това насочеността на мисленето се 
ориентира към идеално устройство или идеален начин. На всички етапи от  решението 
на изобретателската задача се използва системният подход.  
Ние бихме добавили и създаването и включването на всеки етап на Доминанта на 
Ухтомски – времено господстваща рефлекторна система с първично огнище в един от 
отделите на мозъка, насочваща работата на нервните центрове в дадения момент и 
определяща вектора на поведение . Формираната доминанта има четири типични 
свойства: устойчива възбуда,  повишена възбудимост, благодарение на която възниква 
основното свойство на доминантата - способност към сумиране на най-различни 
дразнения с участието на хипокампа в мозъка,можещ да реагира на сигнали с малка 
вероятност на реализация,  и  изразена инерционност.  Формирането на доминантата 
често може да е скрито, подсъзнателно и не волево, базирано на лимитиращата  
функция на натрупания по-ранен видов и индивидуален опит. Способността на 
Доминантата да се включва от много широк кръг стимули(осъзнати, подсъзнателни, 
инстинктивни) се реализира с участието на хипокампа, реагиращ и на сигнали с ниска 
степен на вероятност за положителна подкрепа. Взаимодействията в мозъка между 
предните отдели на новата кора, хипокампа, амигдалния комплекс , хипоталамуса  
и според нас и  Ретикуларната формация, основно свързани с принципа на  
Доминантата на Ухтомски,  са необходимите и достатъчни взаимовръзки за организация 
на човешкото творческо поведение в координатната система: “потребности – вероятност 
за тяхното удовлетворяване” и имат важно адаптивно значение за организмите. 
Творческите личности, като правило, имат дивергентно мислене – те търсят решение на 
проблема по всички възможни направления, като формират връзки между елементи, 
нямащи на пръв поглед нищо общо. При това мотивационната доминанта формирана от 
събитие безразлично за други хора,  определя продуктивността на творческия процес,  а  
творческата интуиция(свръхсъзнание) винаги ”работи” за удолетворяване на идеалните 
потребности за знание и преобразуване на околната среда, устойчиво доминиращи в 
иерархията на мотивите на конкретната творческа личност. 
 
Алгоритмът включва конкретни стъпки за отстраняване на психологичните бариери и 
има разтънат информационен апарат – сведения за типовите начини за преодоляване 
на техническото или технологично противоречие. Всеки извод се проверява 
експериментално в практиката.  
Целият процес на творческото мислене е разделен на три части : 



1. Аналитичен стадий : поставяне(или самоопределяне ) на задача ; представяне 
във въображението си на идеалният краен резултат ; определяне на това , 
което пречи за постигането на този резултат, тоест намиране на 
противоречието ; определяне защо то пречи, тоест намиране причината за 
противоречие ; определяне, при какви условия то не би пречило , тоест 
намиране на условията при които това противоречие се премахва. 

2. Оперативен стадий : 2.1  проверяване на възможностите за изменения в самия 
обект, тоест в дадената машина, процес, ситуация – променяне на размери , 
форми, материал, температура, налягане, скорост, цвят, взаимно 
разположение на частите, режим на работа на частите с цел тяхната 
максимална натовареност.    2.2. проверяване възможностите за разделяне на 
обекта на независими части – определяне на «слабата» част ; определяне на 
«необходимите и достатъчни» части ; разделяне на обекта на еднакви части.   
2.3. проверяване на възможностите за изменения във външната за дадения 
обект среда – изменяне на параметрите на средата ; замяна на средата с 
друга ; разделяне на средата на няколко обособени други среди ; използване 
свойствата на външната среда за изпълняване на полезни функции.   2.4. 
проверяване на възможностите за изменения в съседни обекти, тоест 
работещи съвместно с дадения обект – установяване на взаимовръзките 
между независимите обекти, участващи в изпълнението на една и съща работа 
; отстраняване на един обект за сметка на предаване на неговите функции на 
друг обект ;  увеличаване числото на обектите, едновремено действащи на 
ограничена площ, чрез използване на обратната страна на тази площ ; 2.5. 
изследване – как даденото противоречие се отстранява в други отрасли ; 2.6. в 
случай на непригодност на всички разгледани начини , връщане към изходната 
задача и разширяване на нейните условия , тоест преминаване към друга по-
обща задача. 

3. Синтетичен стадий :  3.1. промяна във формата на дадения обект (новата 
същност изисква нова форма) ; 3.2. промяна в другите обекти , свързани с 
дадения обект ;  3.3. промяна в методите на използване на дадения обект ; 3.4. 
проверка за приложимостта на намерения принцип за изобретяване към 
решаването на други задачи. 

 
Така конструиран, този алгоритъм е гъвкав, тоест една и съща задача може да бъде 
решена по различни начини в зависимост от това  кой? и как ? я решава,  тоест самата 
човешка Личност  се превръща в иновационен продукт в зависимост от изградената в 
нея конкретна Доминанта на Ухтомски и ценностна система. 
Според нас този е Алгоритъм е подходящ за решаването на всякакви задачи от 
различните области на живота  -  лични и обществени , логични и емоционални , 
стопански и политически. Затова го поставяме в основата на Програма за възпитание и 
обучение в евристично творческо мислене за  иновативни продукти и практики  
 
Например използването на този Алгоритъм от нас  и приложението  на холистични 
системни методи във  Фитотерапията  доведоха  до създаването и използването на нови 
иновативни продукти - Фитотерапевтичен биопсихосоциален системен метод, 
и"фармакотаксономичен" метод базиран на системния подход (Пировски Л.Т. 
,Приложение на холистични системни методи във Фитотерапията, ХХV-та 
традиционна Международна научна конференция на Съюз на учените Стара Загора 
4-5 юни 2015г. Старозагорски минерални бани ; ХХV-th traditional International Scientific 



Conference „Union of Scientists in Bulgaria Stara Zagora”, 4-5 June 2015, Starozagorski 
Mineralni Bani,  "Science & Technologies" journal. - sustz.com,  2015, Medicine). 
 Те се основават на  регулиращите прави и обратни информационни взаимовръзки между  
неравновесни материални структури, свързани в нова функционална самоорганизираща 
се метасистема  „човек  ↔  биоресурси  ↔  оръдия на труда”, със системообразуващ 
фактор - удолетворяване на актуални човешки психосоматични потребности. Обратна 
връзка означава влияние на изходящия информационен сигнал върху работните 
параметри на системата. Тя е  външна(свързва изхода на обекта за регулация с входа на 
цялата система) и вътрешна (положителна или отрицателна).За да се осигури 
регулацията, е необходимо външната обратна връзка да е отрицателна. Регулаторно-
управляващите механизми на системата сравняват постъпилата информация за 
действителната стойност на регулируемата величина с нейната референтна(прогнозна, 
планирана) стойност, и ако тя се отличава, се генерира сигнал за грешка, който пуска в 
действие изпълнителни (ефекторни) механизми за коригиране на отклонението. Такива 
коригиращи сигнали се изпращат непрекъснато, докато действителната стойност на 
регулируемата величина съвпадне или се доближи до зададената й референтна стойност. 
Когато коригиращият ефект намалява влиянието на смущаващото входящо въздействие 
върху регулируемата величина, е налице обратна отрицателна връзка.. Когато 
коригиращият ефект усилва влиянието на смущаващото входящо въздействие върху 
регулируемата величина, налице е обратна положителна връзка, която ако не бъде 
прекъсната навреме, може да стане причина за развитие на нестабилност на системата.  
В случая, регулируемите величини на работните параметри в използваната метасистема 
са фармакоикономическата и терапевтична  ефективност и безопасност. 
Така съвременната  Фитотерапия, придобивайки нов, системен, по-голям обем и 

хоризонт и подчинена на принципа ”Първо - не вреди!”, се превръща в част от 
Холистичния модел на здравето и живота, още повече че тя е оптимално средство при 
хронични и бавно протичащи физиологични процеси. От 70 групи известни днес 
природни съединения(с над 12 000 индивидуални химически съединения с установена 
структура), някои имат тесен и ограничен спектър на биологична активност, например 
противовирусна активност имат само някои групи флавоноиди, ксантони, алкалоиди, 
терпеноиди и спиртове ;  противотумурна – някои алкалоиди, цианиди, тритерпенови 
кетони, дитерпеноиди, полизахариди, фенолни съединения и др. ;  хипотензивна, 
спазмолитична, противоязвена, жлъчкогонна и бактерицидна активност  са своиствени 
на полифенолните съединения.  Други, обикновено много обширни групи, например 
алкалоидите, имат много широк и разнообразен спектър на действие.  
От молекулярна гледна точка, организмът е подредена във времето и 

пространството система от  взаимно съгласувани биохимични реакции, едновременното 
и съвместното протичане на които обезпечава поддържането и развитието на системата 
към нейното дублиране. Именно разнообразието във физикохимичните и структурни 
свойства на веществата в живия организъм и във взаимодействията между тях, са 
предпоставки, други сложни системи със своя структура (електронна, атомна, 
молекулна, пространствена) - биологично-активните вещества (БАВ), да променят 
функционалните възможности на различните нива в организма (субклетъчно, клетъчно, 
органно, функционално - системно, организмово, популационно). Създаването и  
използването  на растителните препарати и лекарствени продукти, днес за разлика от 
миналото, включва познаването и управлението на молекулно и биохимично ниво както 
на функционалните системи в организма, така и на фармакогностичните, биохимичните, 
фармакологичните, физико-химичните и технологичните  аспекти на производството и 
приложението им. 



Съвременната технология на фитопрепаратите е насочена към направленията: 
1.извличане и максимално пречистване на индивидуалните моносубстанции от 
растенията.; 2.екстракционни препарати създаващи сума от БАВ специфични за дадена 
растителна лекарствена суровина (неогаленови фитопрепарати); З.комплексни 
фитопрепарати (галенови), съдържащи сумата нативни БАВ и съпътстващи вещества от 
единични дроги или от растителни сборове, с единичен екстрагент или със смес от 
екстрагенти (тинктури, екстракти, полиекстракти, медицински масла, медицински вина ); 
4.препарати от свежи растения (сокове и извлеци) 

  Технологичната схема за получаване на галенови препарати (екстракти, или 
максимално пречистени фитопрепарати с целево БАВ) се състои от пет етапа:   
1.подготовка на суровината – създаване, събиране, сушене, съхранение, оситняване, 
пресяване, и целесъобразен подбор на екстрагентите, методите и устройствата за 
извличане на БАВ. 2. получаване на екстракта с БАВ, пречистването му от 
придружаващи вещества, сгъстяването на екстракта до съответния процент влага  (5-
25%), стандартизиране, опаковка и маркировка, както и екологично използване на 
отработената суровина. 3. включване на фитопрепарата в целесъобразна крайна 
лекарствена форма, хранителна добавка или функционална напитка. 4. 
стандартизиране (качествен и количествен състав, чистота, и доказано действие при 
конкретни болести и състояния за които са създадени) и 5.оптимална опаковка с 
маркировка.    Това е нормативно уредено чрез задължителното прилагане на Добрата 
производствена практика (GМР) и Добрата клинична практика ( GСР).  
От важно  терапевтично  значение са както технологиите за получавание на БАВ, така и 
за включването им в лекарствени форми, сьобразени със синергизма или антагонизма 
между тях и  между тях и помощните вещества, както и биологичната им достъпност. 
Една от най-переспективните според нас е “полиекстракта” и като самостоятелна 
галенова форма, и като полупродукт за липозоми, твърди дисперсни системи, меки и 
моделирани лекарствени форми и др.   При  полиекстрактите се създават условия за 
по-добро запазване на активността и структурната информация на БАВ, особено при 
подходяща апаратура и технология за получаването им, за по-добра биологична 
достъпност на БАВ, както и за комплексно физиологично действие, при конструиране на 
лекарствени състави и форми с тях. 
Съвременното, оптимално и екологосъобразно съзнателно използване и управляване на  
фитотерапевтичната функционална самоорганизираща се метасистема  „човек  ↔   
биоресурси  ↔  оръдия на труда”, е свързано с използването на създаден от нас 
холистичен метод, базиран на системния подход, характеризиран като 
"фармакотаксономичен" (от "pharmacon"- лекарство и "таксономия"- систематично  
класифициране на обекти в йерархично съподчинени групи, притежаващи 
предсказуемост на белези и свойства) обхващащ: 1. етиология, патогенеза, 
фармакология и терапия на болестта на различните организационни нива на организма 
(популационно, организмово, системно, органно, клетъчно и субклетъчно); 2. анализ, 
подбор и маркетинг на растенията необходими за точка 1., чрез стопанско- 
икономически, химичен и фармакологичен скрининг, съчетани с данни за използването 
им в емпиричната медицина и систематиката им по хемотаксономичен принцип;  3. 
агробиология, екология и технология за отглеждане на растенията необходими за точка 
2, с основна цел - висок и стабилен добив, продължителна устойчивост към вредители, 
максимално съдържание на целеви БАВ; 4. оптимална технология със съответното 
апаратурно осигуряване за получаване на БАВ от растенията по точка 3 и приготвяне от 
тях на лекарствени форми с целесъобразно и оптимално действие по 
биофармацевтичен принцип и съобразно добрата производствена практика, необходими 
за т.1 



"Фармакотаксономичният " и „биопсихосоциалният” системни методи като 
холистични научно-приложни инструменти са приложени от нас в системата  „човек  ↔  
биоресурси  ↔  оръдията на труда” за създаването, производството и приложението на 
редица оригинални иновативни  фитопрепарати за профилактика и лечение на болести 
на сърдечно-съдовата, нервната и имунната системи по собствено know-how, някои от 
които са собствени  патентовани изобретения в Българското патентно ведомство под 
номера :  Пировски Л.Т., Патент за изобретение № BG 60639 B1 /1997 Фитопрепарат 
„FAE” ; Пировски Л.Т., Орбецова Вр.Ц., Патент за изобретение № BG 61638 B1 /1999 - 
галенов фитопрепарат с балансиран поливитаминен, фитонциден и стероидно-
сапунинов състав“ROSALLSAT”; Пировски Л.Т., Пировски Н.Л., Патент за изобретение  
№ BG 66092  B1 /2011. – Метод за производство на газирани функционални 
еуфоризиращи енергийни и антидепресантни напитки.   
  
Относно оръдията на труда , техните взаимовръзки с биоресурсите и с човека  чрез 
научното холистично приложение на фитопродуктите произвеждани чрез тях, е 
създаден и лабораторно проучен иновативен Проект  за НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕН И 
ПРИЛОЖЕН ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС  “PhytoRemedia“ , обединяващ социална  
и материална инфраструктура на целево изградени:       
1.Собствена суровинна база чрез лекарствено растениевъдство по конкретни 
агротехнологии и земеделска земя ; 
 2.Предприятие за създаване и производсво на галенови фитопродукти (съгласно 
Закона за лекарственните продукти в хуманната медицина  и Закона за устройство на 
територията ) и    „ Пилотна Научно-Поизводствена Галенова Лаборатория за създаване 
и поизводство на галенови подукти (ПНПГЛ)” на база на Опитно- промишленна 
инсталация за екстракция на биологично-активни вещества (БАВ) собствени патенти за 
изобретения :   № BG 49500 A / 1993 и  № BG 60610 B1 /1996   по и  два модула по 
патент ВG №66092 В1 /2011 за газирани с N2O функционални растителни напитки, както 
и конструктивен проект за непрекъснато действаща СО2 инсталация по собствено 
know- how, за екстракция с течен и свръхкритичен СО2  . Създадените и 
експериментално лабораторно използваните инсталации са за получаване на различни 
природни БАВ чрез екстракция с конструирани екстрагенти, позволяващи управляване 
на вътрешната дифузия в твърдата фаза на БАВ чрез управляване на хетеро- 
молекулярната им асоциация и солватация в разтвора и екстракта. В тези инсталации е 
оптимизирано и управляването на хидродинамичните условия- външна дифузия и 
абсорбция. Инсталациите са наградени със сребърни медали от международни журита 
съответно:1.ЕAST WEST EUROPE INTELLECT `95 Exebition of Invention, Research and 
Innova-tion- Варна, България, от интернационално жури с почетен президент: 
M.Randelovich Micha- Nobel Prize Winner, и Председател: Prof. Dr. Z.Stoynov и Dr. Sia 
Mednikarova,Presidenт EWEI ;     2.WEST EUROPE INTELLECT `96 Exebition of Invention, 
Research and Innovation- София, България, от международно жури с председател: Prof. 
Yachko Ivanov DSc, Corresponding member of B.A.S., и Dr. Sia Mednikarova, Presidenт 
EWEI  . 
3.Балнеохотели (съгласно ПМС№222/ 27.09.2002г.). 
4.Лечебно заведение за долекуване и продължително лечение (съгласно Закона за 
лечебните заведения) за прилагане на галеновите фитопродукти и методите на 
холистичната медицина  на подходящи места с минерална и морска вода . 

 
Втори пример за практическото приложение на  Алгоритъма за решаване на 

изобретателски задачи е при  собствен   ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ  BG № 1247   U1  / 26.01.2010  
Любомир Т. Пировски,  Олег Кр. Райчев -  КУРБЕЛНО  УСТРОЙСТВО С ПРОМЕНЛИВА 



ДЪЛЖИНА. То е предназначено за педално задвижване на транспортни седства и по 
специално за велосипед , рикша и др. 

Известен е (Kirby Palm, www.nettally.com, Bicycle crank, 2007) стандартен курбел, 
неговото устройство и изчислявана дължина от 170мм. (+ до 30 мм., или - до 24 мм.), 
която обаче е фиксирана,  постоянна и индивидуална след монтирането му на 
съответния велосипед, като курбелът се движи заедно с педала  и водещото зъбно 
колело по стандартна, фиксирана и постоянна кръгова траектория.  Известно е, че 
курбела е лост от втори род с определена постоянна дължина- L , опорна точка-O  върху 
оста на водещото зъбно колело,  приложна точка-P  на мускулната сила-F  върху педала 
и точка на противодействие -W върху зъбците от предната половина на водещото зъбно 
колело, разположени на постоянно разстояние- r  от опорната точка  и с постоянно рамо 
на силата- L-r, но под различен ъгъл спрямо опората  на лоста.  

Известно е (Николов П , Биофизика, МФ,1974), че върху педала мускулната сила 
се предава чрез взаимно свързани биомеханични лостове от втори род (стъпалото) и от 
трети род (бедро, подбедрица), към които като единна система се включва и курбелът, 
като силата не е постоянна величина в хода на движението, а се определя от рамото на 
силата (перпендикуляр между направлението на силата и опорната точка на лоста), и от 
ъгъла под който мускулите дърпат съответните кости. 

Курбелното устройство е с променлива дължина, която позволява    автоматично 
и адекватно променяща се дължина на рамото и ъгъла  на силата, при запазване вида и 
движението по окръжност на водещото зъбно колело и другите стандартни 
конструктивни елементи, взаимовръзки и отношения между тях. 

Предимствата на Курбелното устройство с променлива дължина са: 
-дължина на рамото на лоста (L-r)  и ъгъл  на мускулната сила (F)  в работещата 

фаза - плавно  променящи се от (1L-r) до (2L-r) и от 00  до 900 по посока на движението 
на велосипеда, 

-ефективно време “на натиск и изтегляне” - нарастващо през елипсовидната част 
на траекторията на приложната точка на силата (F); -връщане на педала - по най-късата 
кръгова траектория; 

-периодично  включване в работа на различни мускулни групи в работещия крак;  
-необходима по-малка сила ;  
- по-малка умората ;  
-възможност за увеличаване на предавателното отношение без съществени 

конструктивни изменения, или за нови целесъобразни конструктивни изменения във 
велосипеда. 
Курбелното устройство с променлива дължина съгласно полезния модел работи по 
следния начин  :   Дължината на работещото рамо (L-r) на лоста от втори род, какъвто е 
курбелът с променлива дължина (от 1L до 2L), автоматично, адекватно на терена и 
оптимално спрямо анатомичните особености на конкретния човек, плавно се променя и 
нагажда от разгъването и натиска на мускулите на лостовата система “бедро-
подбедрица-ходило”, като началото на нарастването на рамото (L-r) е от момента на 
преминаване на най-горната точка (P1) по вертикалата на кръговата траектория на 
свързаното водещо зъбно колело с постоянен радиус (r) и с опорна точка (0) на лоста 
върху оста му,която е на разстояние от земята  по-голяма от 1L. При това педалът с 
приложната точка (Р) на силата (F) се движи по резултантната елипсовидна траектория, 
като нарастващата работеща дължина на курбела до 2L (оптимално до 1,2 L - 1,4L), т.е. 
нарастването на рамото на силата (L-r) и променящия се ъгъл спрямо опората на лоста 
от 00 (т.Р1 по вертикалата) до 900 (т.Р5 по хоризонталата) по посока на движението на 
велосипеда, позволяват максимална ефективност на мускулната сила от “горе на долу” 
и на извършената работа, и най- малко време за преминаване на “мъртвата” точка (Р5) 



върху хоризонталата, в която мускулната сила (F) на натиск от горе на долу върху 
педала е най-малка – също важно условие за добра ефективност. При продължаване на 
движението на същия крак и педал от т.Р5 към най-ниската точка по вертикалата- Р9 - 
траекторията на педала е също елипсовидна, като мускулната сила която е от друга 
група мускули на същия крак, при сгъването на лостовата система “бедро-подбедрица-
ходило” “изтегля” чрез каишките (8) педала(7) като намалява плавно работещата 
дължината на курбела  до 1L, а ъгъла на действие на силата плавно намалява от 900 до 
00 (вертикала в т.Р9). При това мускулната сила на “изтегляне” от т.Р5 до т.Р9 плавно 
нараства и образувайки с предишния “натиск” двойка сили с противоположни посоки, 
увеличава ефективността на извършената работа от всеки крак. 

Така в предната по посока на движението елипсовидна половина на траекторията 
на курбела с педала и приложната точка (Р) на силата (F), рамото на мускулната сила 
плавно, автоматично, адекватно и максимално се променя, което максимално променя и 
момента на силата и позволява да се намали пропорционално използваната сила при 
равен товар, или да се увеличи товара (предавателното отношение) при равна сила. 
В т.Р9, дължината на работещия до този момент курбел е минимална (1L), рамото на 
мускулната сила е нула, педалът се придвижва пасивно по задната окръжност от 
траекторията, което е и възможно най-късата траектория,”прибраният” курбел е със 
стандартна дължина и не нарушава стандартните конструктивни решения на 
велосипеда, като не изисква по- голяма височина на оста на водещото зъбно колело 
спрямо земята. 
 
Трети пример  за практическото приложение на  Алгоритъма за решаване на 
изобретателски задачи е при  собствен    Патент за изобретение № BG 61638 Б1 
галенов фитопрепарат с балансиран поливитаминен, фитонциден и стероидно- 
сапонинов състав “ROSALLSAT”- с изобретатели и патентопритежатели Любомир Тонев 
Пировски и Връбка Цекова Орбецова. Препаратът съдържа само натурални природни 
БАВ, стандартизирани по качество и количество: вит.F(С18:2+ С18:3); Вит.А( бета- 
каротен); вит.Е ( алфа- токоферол) ;    Алицин ( диалилтиосулфинат ) от чесън; 
етерично масло от чесън (съдържащо диалил,-диметил, и метилалил- сулфиди с 
активна  -S-S- група). При вътрешно приложение, Rosallsat-а е за профилактика и 
лечение на хипер- и дислипопротеинемии; атеросклероза( понижава в сравнение със 
спонтанната регресия общия холестерол в кръвта средно  с над 8,3 ммол/л, като запазва 
и повишва нивото на антиатерогенния HDL-холестерол);  прекисно окисление на 
липидите в биомембраните и свързаното с това стареене на кожата и дезадаптация на 
организма, отравяне с Pb, CO, и микробни токсини; микробно заразяване със 
стрептококи, стафилококи, микобактериум туберкулозис( 7 мкг/мл е бактериостатичната 
концентрация на алицина за туберкулозния бацил, а в Rosallsat тя е 1400 пъти по- 
голяма), есшерихия коли, салмонела, както и гъбично заразяване с кандида и 
трихофитон. 
Алицинът ( дилилтиосулфинат) се получава при взаимодействието между съдържащите 
се в чесъна (Allium Sativum) алиин (S- алил- L- цистеин) и ензима алииназа във водна 
среда при Ph =4,5 до 5. Тази биохимична реакция не протича при Рh под 3,6 и над Ph 6,5 
(Lawson, Larry D., Bronwyn G. Hughes, 1992 г.), т.е. при поглъщане на свежи или сухи 
луковици от чесън, нито в стомаха( Ph = 1,5 - 3), нито в червата 
( Ph = 6,8 до 7) не се формира алицин, а при смилане и изсушаване на чесън алицинът 
се инактивира и излита. За да се избегне това противоречие се налага  Алицинът да се 
фомира предварително и да се включи и стабилизира в нативна маслена фаза с 
естествен антиоксидант, както и да се стандартизира количествено   (HPLC) по партиди, 
тъй като  само тиосулфинатите ( алицин) съдържащи функционалната му група 



притежават антибиотични, инсектицидни, и детоксикационни свойства. И точно тук 
успешно се прилага Алгоритъма за решаване на изобретателските  задачи. 
 

 
 
 
 
Иновационният процес , като процес на човешкото творческо поведение в 
координатната система: “потребности – вероятност за тяхното удовлетворяване” в 
социално-икономическатка и политическата сфера, подлежи на мениджмънт – 
съвкупност от дейности и вземане на решения ( вкл. и политически) насочени към 
оптимално използване на ресурсите на обществото, организацията, личността и т.н. 
Ефективността на тези действия и решения се определя от количеството, качеството и 
надежността нса информацията,  личностните качества и умения на вземащите 
решенията,  познаване на «техниката» за вземане на решения , степен на определеност 
или неопределеност на ситуациите по отношение на които се вземат решенията. 
(Иванов Ив.Б., Политическа психология, И-во «Фабер» В.Търново, 2006 г.) 
Във връзка с оптималната ефективност на тези действия и решения ( вкл. и 
политически) , е обучението и възпитанието на хората в евристично творческо 
мислене.    
Творческите личности, като правило, имат дивергентно мислене – те търсят решение на 
проблема по всички възможни направления, като формират връзки между елементи, 
нямащи на пръв поглед нищо общо. При това мотивационната Доминанта формирана от 
събитие безразлично за други хора,  определя продуктивността на творческия процес,  а  
творческата интуиция(свръхсъзнание) винаги ”работи” за удолетворяване на идеалните 
потребности за знание и преобразуване на околната среда, устойчиво доминиращи в 
иерархията на мотивите на конкретната творческа личност. 
Така чрез Алгоритъм за изясняване, уточняване и преодоляване на 
противоречия(конфликти) в  различните области на живота ,както и чрез известните и 
широко използвани общо  150  евристични и изследователски методи при създаването 
на иновациии решаването на задачи за повишаване конкурентноспособността  на 
продукцията и бизнеса,  става възможен и оптимален Иновационният процес, като  
процес на създаване, разпространение и приложение на продуктите и технологиите, 
притежаващи научно-техническа новост и удолетворяващи по нов начин или  нови 
обществени потребности в науката , изкуството, политиката и т.н..  
(Альтшуллер Г.С., Алгоритм изобретения, И-во»Московскийрабочий», Москва, 1973 г.;  
А.М.Кузьмин «Креативные и аналитические методы создания инноваций» от Центр 
Креативных Технологий, Москва, 2015г.  http://www.inventech.ru/pub/guide/  ;  Bill Lucas  
2001, Бил Лукас, Приведете в действие интелигентността си, превод И-во „Класика 
и стил” ООД, София, 2015 г.) 
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Според нас, основното при всички тези методи за да са ефективни , е 
биопсихосоциалният системен подход, при който самата човешка Личност  се 
превръща в Иновационен продукт чрез  Евристиката -  интегративна  наука, която 
изследва закономерностите на творческата дейност на човека . Това е и основната 
задача и цел на нашите целесъобразни Програми за възпитание и обучение в 
евристично творческо мислене за  иновативни продукти и практики на  целеви 
групи хора (деца, ученици, студенти, възрастни специалисти, предприемачи, 
политици и др.). 
Всяка програма за възпитание и обучение на хора  не би могла да се реализира 
успешно,  ако от субективна гледна точка не е като хармонично отражение на техните 
актуални потребности, които трансформирайки  се в «овеществени потребности» се 
превръщат в мотивации емоционално обвързани във Формулата на емоциите , 
разгледана по-напред. Това е от особено значение при децата, учениците и студентите. 
От друга – обективна гледна точка, за да се реализира успешно такава Програма, тя 
трябва да е отражение и на начинът на производство на материални продукти и 
диалектичните взаимоотношения между неговите две страни – производителни сили и 
производствени отношения. 
Производствените сили са съвкупността от веществени(средства на труда и предмети 
на труда) и човешки фактори на производството(главният елемент на производителните 
сили). Производствените отношения са съвкупността от всички отношения , които се 
създават между хората в процеса на материалното производство. Те имат обективен 
характер.Основа на производствените отношения е отношението на хората към 
средствата за производство, което характеризира типа на собствеността в обществото, 
от където произтичат и разпределителните отношения в обществото обуславящи 
антагонизъм, класи , експлоатация , борба на противоположностите(Хераклит, Хегел, 
Маркс), или симбиоза, хармония, осъзната свобода, взаимовръзка и единство на 
противоположностите тъй като Светът е холистична(цялостна)система от взаимно 
свързани компоненти (производствени сили и производствени отношения – б.а.), никой 
от който не може да оцелее без другия защото те взаимно се пораждат чрез своето 
съществуване(Лао Дзъ).  За преодоляване и намаляване противоречията между тях 
успешно може да се използват Евристичният Алгоритъм и Иновационният процес 
чрез внедряването на иновативната  интелектуална собственост. Обективно 
съществуващият обществен Закон за съответствието на производствените отношения с 
характера на производителните сили изисква заменянето на остарелите отношения , 
които са се превърнали в спирачка за развитието на производителните сили, с нови. 
Тази смяна на едни производствени отношения с други се обуславя от характера на 
новите производителни сили, създадени в рамките на дадената социално-икономическа 
формация. Изоставането на производствените отношения поражда противоречия в 
начина на производството прерастващи в конфликт , който се разрешава по пътя на 
социалната революция.   За разбирането, овладяването и управляването на тези 
обективно съществуващи  диалектически обществени процеси, основен Метод е 
биопсихосоциалният системен подход, при който самата човешка Личност – 
производствената сила (особено научно-професионалните и педагогически кадри) , 



се превръща в иновационен продукт, свързан по законите на Диалектиката (за 
единство и борба на противоположностие, за преминаване на количествените 
изменения в качествени и за отрицание на отрицанието) с производствените 
отношения.  Прилагането на този метод основно зависи от научно-професионалните и  
педагогически кадри изготвящи и прилагащи съответните целесъобразни Програми за 
възпитание и обучение в евристично творческо мислене за  иновативни продукти и 
практики на  целеви групи хора (деца, ученици, студенти, възрастни специалисти, 
предприемачи, политици и др.). Те трябва да притежават или да изградят в себе си 
иновационна компетентност, тоест иновационна възприемчивост, инициативност и 
предприемчивост. (Копытова Н.Е., Инновационные компетенции преподавателя ВУЗА, 
Психолого-педагогичиский журнал Гаудеамус, №1(21), 2013, стр.28-33, Россия, г. 
Тамбов).  Иновационната възприемчивост на преподавателя е свързана с неговата 
готовност за промяна в професионалната му дейност и насочването му към различна 
стратегия за самоутвърждаване и реализация на Азът му.  Инициативността е не само 
характерова черта и личностно качество , но и умение да се осъществяват инициативни 
действия, съзнателно изработеното умение активно да поставяш пред себе си нови 
задачи и да ги осъществяваш.  Предприемчивостта е находчивост съединена с 
енергичност и практичност , тоест оригинален начин за оценка и реализация на 
конкретна ситуация базиран на творческо мислене. 
Всъщност, повишаването на квалификацията на преподавателя чрез възпитание и 
изграждане на тези иновационни компетенции в него, ще му позволят той да ги възпита 
и изгради и в учениците си. В това много може да помогне и Методът на Нервно-
лингвистичното програмиране (НЛП), разгледан по напред. 
Днес в образователната концепция се утвърждава  хуманистичната посока, насочена 
към развиването на Личността.Тя включва в себе си традиционния образователен  
модел за «знания» , но се променят акцентите и ориентирите на образованието, като се 
дава приоритет на формирането на интелектуална и обща култура на Личността, 
нейната компетентност и творческо мислене. Базовите принципи в съвремената 
образователна концепция са фундаменталност, цялостност и хуманистичност . 
Изхождайки от това , методичната структура на целесъобразните Програми за 
възпитание и обучение в евристично творческо мислене трябва да е  : 
--историко-културологична , насочена към формиране на разбиране за единството 
между естествено-научната и гуманитарната култура ; 
--философско-методологична , помагаща за философското осмисляне на изучавания 
материал и методите за научното познание ; 
--онтологична , разкриваща същността на изучавания предмет и формираща представа 
за съвремената научна картина на света ; 
--системна , осигуряваща цялостност  на естествено-научното образование  на основата 
на формиране на съвремена естествено научна еволюционно-синергетична концепция ; 
--когнитивна , съобразена с познавателните възможности на учащите се 
(Марков В.Н., Основы современной квантово-релятивисткой физики и космологии как 
инновационный проект развития школьного физического образования , журнал 
Известия Российского Государственного Педагогического Университета им. 
А.И.Герцена, Санкт Петербург, № 173 / 2015, стр.147-156 ) 
Според нас , към известните 150 евристични и изследователски методи, към 
структурата и методите на  Програмите за възпитание и обучение в евристично 
творческо иновативно мислене базирани на  биопсихосоциалният системен подход в 
системата създадена и разгледа на  от нас до тук :   «евристика и евристична дейност 
(опознаване и  управляване на евристичните процеси в психичните системи на 



човека) «======»  целева група хора(творческа личност и творческо мислене – 
характеристики и обучение) «======» иновация (създаване и/или ведряване на 
нов процес , продукт, метод),  със  системо-образуващ фактор(цел) «====» 
задоволяване потребностите на човека и обществото от растеж, развитие и 
конкурентноспособност  на Личността и икономиката » ,   трябва да се добавят и 
Евристична психология , Психофизиология  и Психофармакология, разгледани в 
предишната трета глава, за  да се създаде вътрешен интерес и потребност към 
творческо мислене и създаване на иновативни продукти като реализация на Аз-ът, 
подкепяни позитивно от мозъчните системи за удоволствия и емоции по механизмите на 
положителни и/или отрицателни обратни връзки по пътя му към това.    
Това става чрез пренасочване и намаляване устойчивостта и  силата на 
съществуващата Доминанта на Ухтомски и създаване на нова целесъобразна 
Доминанта , определяща вектора на поведение съгласно ценностната система на 
конкретния индивид или общество, и едновремено с това  чрез директно или кръстосано 
по групи управляване (удолетворяване) на техните актуални социални,  идеални и 
материални  потребности. За да е действаща, новата доминанта трябва да  е свързана с 
възможност  за активно поведение насочено към  удолетворяването на социалните 
потребности за получаване на привързаност  и внимание, уважение и любов, и  
идеалните(духовни, културни, естетически) особено творческите потребности (за 
реализация на фундаменталната инстинктивна  потребност за  запазването на 
достойнството и за своето място в обкръжаващия свят, за  оригиналност, за дух на 
експериментиране, за инициативност, тоест да не се задоволяват с поставените 
проблеми, а дирят или създават нови иновативни продукти, както и да търсят повече 
решения на даден проблем).  
 
Като пример за хуманистичната посока, насочена към развиването на Личността, 
включваща в себе си «знания» , «фундаменталност», «цялостност» , «хуманистичност» 
и «творческо мислене» по конкретен проблем, можем да посочим  нашата книга : 
«Пировски Л., Пировски Н., Й.Стайкова-Пировска, Искам-мога-трябва - холистичен 
модел на здравето,343 стр.,”БОН”, Благоевград, 2015, ISBN 978-954-395-126-0» , чийто 
съдържание може да се използва като база за Образователна концепция  и Програма за  
евристично мислене основана на  биопсихосоциалния системен подход и   предназна-
чена за студенти, специалисти и преподаватели, като тя е съобразена и с «Педагоги-
ческа и Възрастова Психология» , Илия Стойков,FABER, В.Търново, 2001г.  : 
Част I:  Увод ( Доц.Д-р Радослав Радев, Д.М.) ; Маркетинг, предмет, цели и стил.  Кратка 
съвременна обосновка на “холистичната  медицина   (н.с. І ст. Л.Т.Пировски, маг.фарм.)                                                                               
1. Здраве,  болест,  система и функционални системи в холистичната медицина и теория 
на системите                                                                                                                                   
2. Холистично адаптивно въздействие – „мишените” стрес  и  клетъчни мембранни  
биоенергийни  системи ;  Електроактивирана вода- холистичен адаптационен енергиен 
клетъчен биостимулатор и инхибитор                                                                           
3.Интеграция след диференциация – биопсихосоциален(холистичен)системен подход                
4.Кратка историко-гносеологична обосновка на холистичния модел на здравето   
4.1.„Херметизъм”                                                                                                                                
4.2.  „Таоизъм” на Лао Дзъ                                                                                                       
4.3.Древно Китайската медицина : Теория „Ин – Ян”, Концепцията за петте елемента        
(„У-син”), Учението за енергията”ЦИ”                                                                                               
4.4. „Аюрведа” – медицината на Древна Индия                                                                          
4.5. Филосфските учения на индианците Толтеки                                                                           
5. Съвременна гносеологична обосновка на холистичния модел  на здравето : 



бионформация, биоритми, „Синергетика”– съвременната теория за самоорганизация  на 
системите                                                                                                                                
6.Човекът - отворена многокомпонентна сложно организирана, вероятностна 
пространственно-времева  система                                                                              
7.Психологична обосновка на холистичния  модел на здравето                                        
8.Схема на Динамичен Холистичен Модел на Здравето - приложение на 
биопсихосоциален системен подход  

Част II :  Кратка характеристика  на някои  методи за  холистична  медицина:                                         
1.Фармакотерапия( в т. ч. и фитотерапия), Лекарствeн  продукт (лекарство),  
Хранителните добавки , Козметичен продукт ; Анатомо-терапевтично-химична 
класификация  на лекарствата в лекарствени групи ; Проблем -  липса на 
къмплайънс(Л.Т.Пировски)                                                                                                               
1.1. Съвременна технология за производство на фитотерапевтични   , лекарствени 
продукти и растителни препарати; Фитотерапия  , фитоергономика, фитокозметика                                           
1.2.Фитоергономиката(„human factors”) - направление на  холистичната фитотерапия.                                         
1.3. Моделен пример за практическа психосоматична холистична медицина   при сър-
дечно-съдови заболявания(хипертонична болест, комбинирана с атеросклероза и исхе-
мична болест на сърцето) Собствени продукти и изледвания - „FAE“, „Rosallsat“, „Vit. P“                                                                                                                               
1.4.Моделен пример за холистичната Фитотерапия на инфекциозните болести и 
психосоматична ароматерапия чрез етерични масла през дихателните пътища, кожата и 
лигавиците. Собствени продукти и изследвания - „Propol-M“                                                                                                                                                            
1.5. Здравен туризъм и холистичният му аспект. Използване на  комбинация на 
хидротерапия с фитотерапия 

1.6. Функционални напитки, като средство за холистична медицина. Собствени продуки и 
изследвания                                                                                                                                     
1.7. Предимства на рационално използване на нови източници на фитопротеини за 
рационално хранене в холистичния модел на здравето и лечението на остеопороза             
2. Физиотерапевтични методи за  холистична профилактика и  лечение чрез 
хидротерапия(Балнеолечение;СПА) и специфична термотерапия - термичен фактор; 
хидростатично налягане;подемна сила на водата(Л.Т.Пировски)                                           
2.1 Нови възможности за приложение на лечебна  биостимулираща и биоенерго-
активираща хидротерапия  с електроактивирана вода и колон-хидротерапия с БАВ             
2.2.Хидротерапия и хронотерапия 
2.3.  Термотерапия (моксо- терапия ; “Чжен дзю” терапия)  
3.  Биофизичните методи използващи звук (инфра-, ултра-, хипер-) и музика, светлина и 
цвят, за  холистична пофилактика лечение и промоция на здравето  (Л.Т.Пировски) 
3.1.Био-фото-акустична информационна холограма „аура”-хипотеза за холистичен    
модел                                                                                                                                   
3.2.Музиката като холистично  психоемоционално  терапевтично  средство 
3.3.Светлината  и свързания с нея цвят - Теорията на квантовата електродинамика(КЕД) 
3.4..Фотодинамична терапия  и Фото-енерго-информационна терапия комбинирани  с 
Фитотерапия                                                                                                                                     
4. Комбинирани и комплексни физико-химични методи за холистична профилактика, 
лечение и промоция на здравето: Рефлексотерапия - акупунктура и акупресура(в т.ч. 
масаж „шиацу”и „флорален сегментарен и  точков  хрономасаж”), термична -„чжен дзю”  
и  вакуумна вендузо-рефлексотерапия  (Д-р.Й.СтайковаПировска, Д-р.Н.Л.Пировски)                                                                                                                                         
5. Кратка характеристика  на „У шу”(в т.ч. „цигун”, „тай дзи цюан” „чин-на”) и Каппо(Катсу)” 
като: бойни изкуства; медицинска реанимация и безболяване;      холистична 
психосоматична (психофизична  и психоенергийна) саморегулация   (Д-р. Н.Л.Пировски)                                                                                                      



6. „Психоанализата” по Фройд, „Преработката на сянката” по Юнг,”Невролингвистичното 
програмиране за изследване и  структуиране на субективния опит” по J.O!Connor and 
I.cDermott   и  Потребностно-информационната  теория за висшата нервна дейност по 
Симонов П.В - психологични инструменти  в процеса на реализиране на Холистичния , 
модел на здравето (Л.Т.Пировски)  

Част ІІІ : Заключение (обобщени изводи) : Човекът е отворена много компонентна 
сложно организирана вероятностна пространственно-времева  система.  
Той, изграждайки себе си като цялостна Личност чрез съзнателен информиран избор, 
може да постигне психосоматично хармонизиране в процеса на адаптацията си(тоест 
здраве и щастие, благополучие и удоволствия) , следвайки стълбата на Живота :                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

„АЗ (като цялостна личност)   

                            искам  
                (да зная, да разбирам и да бъда разбран и оценен, 

                  да се чувствам добре)         
                                                             Мога 

                                         (да го направя - системно и холистично)”              
                                                                                                               Трябва 
                               (да съм полезен и отговорен за себе си и  другите, 
                                това ми носи  благополучие и удоволствия , 
                                 тоест здраве и щастие)” 
 

.																																																																																																																															       

Като втори пример за хуманистичната посока, насочена към развиването на Личността, 
включваща в себе си «знания» , «фундаменталност», «цялостност» , «хуманистичност» 
и «творческо мислене» по особено важен конкретен проблем, можем да посочим и друга  
наша книга : «Пировски Любомир Т., н.с.Іст.маг.фарм..; Пировски Никола Л. Д-р.., 
Биорегулация на стареенето 206 стр.,”БОН”, Благоевград, 2015, ISBN 978-954-395-
124-6» , чийто съдържание също може да се използва като база за друга Образователна 
концепция  и Програма за  евристично мислене основана на  биопсихосоциалния 
системен подход и   предназначена за студенти, специалисти и преподаватели, като тя е 
съобразена и с «Педагогическа и Възрастова Психология», Илия Стойков,FABER, 
В.Търново, 2001г.  : 
1. Предговори :  проф. д-р Връбка Орбецова – ДМН ; доц. д-р Борислав Попов– дм.  
2. Увод, методи и цели 
3. Кратък теоретичен обзор на компонентите и връзките между тях в системата 
„психични явления (човешко съзнание) ↔ витаукт ↔ фитопродукти "  
4. Избрани прицелни структури за витаукт на клетъчно ниво : енергийни – биомембранни 
системи и митохондрии ; операторни- за биосинтеза на белтъци и ензими. Функционални 
взаимовръзки между тях и със съответни целесъобразно създадени и прилагани 
продукти за биорегулация. Примери на собствени експериментални фитопродукти.  
5.  Ретикуларна формация и Вегетативна нервна система - избрани прицелни инфор-
мационни структури от управляващ механизъм за витаукт на организмово ниво. 
Функционални взаимовръзки между тях и със съответни целесъобразно създадени и 
прилагани продукти за биорегулация. Примери на собствени експериментални 
фитопродукти. 



6. Психика – биорегулация – витаукт. Невроимуномодулиращи, психофизиологични, 
психосоматични ипсихиатрични аспекти – връзки и взаимодействия в процеса на 
стареене на човека и неговата биорегулация – кратък теоретичен обзор и примери на 
фитопродукти 
7. Холистичният модел на здравето - основа на продължителен съзнателен живот с 
добро качество и запазване на своята индивидуалност 
8. Заключение : Възрастовото развитие на организма е в резултат на борбата и 
единството на двата процеса - стареене и витаукт(vita -живот и auctum - увеличавам). 
Връзката между тези два процеса се обуславя от механизмите на биосаморегулация -  
насочено въздействие, осигуряващо протичането или запазването на даден 
физиологичен процес или показател така, че той да се поддържа в определени граници 
на едно стабилно ниво. Дългосрочна стабилизация на живите системи, насочена към 
предпазване и ликвидиране на проявления на стареенето, се  основава на механизмите 
на саморегулация на база прави и обратни информационни връзки  между структурите 
им. В новата, конструирана от авторите, саморегулираща се научно-приложна 
функционална метасистема обхващаща човека,биоресурсите и оръдията на труда, чрез 
комплексни, фитотерапевтични и психосо-матични биорегулаторни холистични 
въздействия, темпа  на стареенето може да се забави  и стареенето да се направи 
хармонично, което е общо-екологична и общо-социална задача.Като моделни примери 
за това, са посочени предимно собствени научно-приложни методи, разработки и 
продукти - Патенти за изобретения: ВG № 60610 /В1 ; ВG №49500/В01 ;  BG 
№66092B1/2011 ; BG № 60639 B1 ;  BG №61638 Б1.  Доказва се изводът, че оптималната 
биорегулация на стареенето при човека е чрез хармонизирането му като цялостна 
личност. 
 
Като трети пример за хуманистичната посока, насочена към развиването на Личността, 
включваща в себе си «знания» , «фундаменталност», «цялостност» , «хуманистичност» 
и «творческо мислене» по особено важен конкретен проблем, можем да посочим и трета 
наша книга : «Пировски Любомир Т., н.с.Іст.маг.фарм.,Фитопсихофармакология на 
човешкото поведение, 160 стр.,”БОН”, Благоевград, 2015, ISBN 978-954-395-123-9» , 
чийто съдържание също може да се използва като база за друга Образователна 
концепция  и Програма за  евристично мислене основана на  биопсихосоциалния 
системен подход и предназначена за студенти, специалисти , преподаватели и 
политици, като тя е съобразена и с «Педагогическа и Възрастова Психология», Илия 
Стойков,FABER, В.Търново, 2001г.  : 
1.Предговор(Д-р Толев Т.) ; Увод(Пировски Любомир Т.)                                        .                                                         
2.Кратка психофизиологична обосновка на човешкото поведение   
3.Кратка фармакологична и технологична характеристика на лечебните галенови  фито-
препарати, хранителни добавки  и функционални напитки с тях  
4.Кратък фармакогностичен и фитотерапевтичен обзор на растения за галенови фито-
психофармакологични препарати  повлияващи  човешкото  поведение, разпределени  
 съобразно основните психофармакологични лекарствени групи на международната 
квалификационна схема  
 5.Моделни собствени технологични разработки за галенови  фитопсихофармакологични 
препарати за повлияване на човешкото поведение 
  6.Възможности за безвредно повлияване на поведението чрез комплекс от 
фитопсихофармакологични препарати,      внушение, самовнушение и хипноза (вкл. 
автогенна тренировка), предизвикващи изменени      състояния  на съзнанието (ИСС)  
  7.Заключение : Растенията могат да ни разболеят, поробят и убият(психомиметици и 
др.), могат да ни спасят и освободят(психостимулатори, ноотропи и др.) , могат да ни 



направят спокойни и безчувствени(невролептици, транквилизатори и др.)  или весели и 
влюбени(антидепресанти, афродизиаци и др.). Растенията ни хранят, обличат, защитават.    
Растенията ... все пак са само растения. Древногръцкото прозрение, че „човекът е мярка 
за всички неща” още от Хераклит,Сократ, Платон, Аристотел , днес е още по-актуално. 
Най-важната характеристика на човешката личност е сферата от нейните потребности и 
мотиви, нейната доминантна  система от ценности . Доминантата „за себе си” 
предразполага да виждаш в партньора си (по свой образ и подобие) или враг или 
конкурент и да строиш поведението си, взаимоотношенията си с него, въз основа 
съотношението на силите. Доминантата „за другите”(отново по свой образ и подобие) 
предразполага към обратното. Затова враждебността, агресията в представите ни за 
другите често е свързана с актуалната потребност „за себе си”, а дружелюбността – с 
актуалната потребност „за  другите”, като в своето и в чуждото поведение, търсиш 
съвпадения, близост, общност на интереси. И колкото повече подаряваш от себе си „на 
другите”, толкова по-богат ставаш и „за себе си”!    
 
Посочените примери са само от един тесен сектор на Българската наука.                    . 
Предприемачеството и Иновационният евристичен процес за създаване, разпространение 
и приложение на продуктите и технологиите, притежаващи научно-техническа новост и 
удолетворяващи нови обществени потребности, са  едни от свързващите елементи в 
националната иновационна система. «Какво ние, българите, сме дали на света» добре е 
систематизирано и описано за ТРИДЕСЕТ И ОСЕМ БЪЛГАРИ в книгата : «Стаменов 
Митре, ИЗОБРЕТАТЕЛИ , Книгоизд. къща ТРУД, 2003 г. ISBN : 954-528-382-3 », както и за  
стотици други БЪЛГАРИ, чийто „мисли и сърца” са в БЪЛГАРСКОТО ПАТЕНТНО 
ВЕДОМСТВО - ярки примери утвърждаващи евристичната дейност, мислене и  
хуманистична посока, насочена към развиването и реализирането на Личността. 
 
При всички случай,  в  Образователната  концепция  и Програмата  за  евристично 
мислене основана на  биопсихосоциалния системен подход , знанията се превръщат в 
средство за създаване на нови технологии . При това методологията в преподаването 
им променя характера си – от преподаване на знания, в неговото изграждане, от 
информираност към начин за добиване на информация, от ръководене към 
сътрудничество в съвместна дейност, от учебна работа към образователна дейност. 
Променят се и позициите на участниците в тази образователна дейност – от 
обучаващи се, в създаващи свой смисъл и цел(за студенти и ученици) ; от предаващи 
знания, в организиращи съвместна дейност(за преподаватели). Променя се и предмета 
за подготовка на урока – от изучаване(набиране) на методични средства за 
организация на урока към създаване и избиране на методични средства, в организация 
на съвместна изследователска дейност обхващаща ситуационна ориентировка, избор на 
методични средства, конструиране съдържанието на дейността, организация на 
взаимодействията, избор на модел на дейността и стратегия на поведението в нея           
(например «Интерактивна класна стая-Азбукари” и „Иновационен Техноцентър 
София”- б.а.) . В тази посока е актуално и възможно изграждането на нова национална 
структура като клъстър към Сдружение «Азбукари» -  Модулен Център за Иновативни 
практики и Евристика «Креативни мислители» , където в иновативна образователна 
среда да се прилагат тези методи за развитие на компетенциите и Личността . Тоест от 
поведенческо-ориентиран метод на обучение се преминава през дейностно-ориентиран 
метод,  към изследователско-ориентиран метод на обучение, базиран на партньорското  
взаимодействие  «преподавател-ученик»  в съвместна изследователска дейност при 
решаването на реални задачи. Така се реализират съвремените обективни изисквания 
към образованието – нови педагогически технологии насочени към вариативност ; 



възможност педагогът сам да избира системите на обучение като отражение на 
различни образователни практики ; готовност на педагога да излиза извън пределите на 
нормативната дейност, да създава собствени образователни технологии като се 
ориентира по въпросите и инициативите на обучаемите ( тоест отчитане наличната 
Доминанта на Ухтомски и пренасочването й в нова посока - б.а.).  
Всичко това са и основните характеристики на иновационната (евристична – б.а.) 
дейност на педагога.(Никитина Л.А., Методическая подготовка бедущего учителя к 
инновационной деятельности, журнал «Психология и педагогика : методика и 
проблемы практического применения» № 24/2012 , Новосибирск, стр.175-180 ). 
В процеса на обучението чрез  тази иновационна дейност на педагога,  в обучаемия се 
развива творческото мислене, изучават се методите за решаване на изобретателските 
 задачи, създава се умение да се отстоява собствено мнение, да се защитават правата 
върху интелектуалната собственост, първоначалната идея да се оформи в продукт и той 
да се реализира на пазара. (Бабенко Окс.Ю., Внедрение инновационных методов в 
процесс преподавания дисциплин для студентов технических специальностей, 
науч.журнал «Вестник Ассоциации Вузов Туризма и Сервиса» № 1/2014, стр.50-54). 
При иновационният модел на преподаване наред с традиционните методи на обучение 
(използване на учебници, монографии, ръководства, лекции) се използват и 
мултимедийни презентации на лекции и видеофилми ; интерактивни образователни 
игри при децата ( например „Букварино” на Сдружение”Азбукари”) ; компютърни 
обучаващи програми за практични упражнения ; компютърни тестове за оценка с 
диагностични, обучаващи и възпитателни функции ; електронни учебно-методични 
комплекси на база ситуационни задачи за самостоятелна работа на обучаемия, 
осъществяващи и обратна връзка с преподавателя не само на ниво знания, но и на ниво 
умения ; точково-рейтингова система за оценка на знанията на обучаемия. 
(АндрющенкоИ.В. ,МалининаЕ.В ., Инновационные обучающие технологии клинической 
кафедры, Высшее образование в России,№1 /2013  стр.89-92) 
Разбира се , цялата тази нова  Методология на преподаването , която е създадена за 
използване при обучението на големи и разнородни групи ученици, студенти, курсисти и 
др. и за преминаване от поведенческо-ориентиран, през дейностно-ориентиран към 
изследователско-ориентиран метод на обучение, трябва отначало да се приспособи  и 
за индивидуални и/или целево създадени малки еднородни групи хора, подбрани за 
съвместна изследователска дейност при решаването на реални задачи, при което те 
най-напред да пожелаят това (и тук е ролята на Доминантата на Ухтомски   и Педаго-
гическата и Възрастовата Психология като инструменти в ръцете на преподавателя), 
след което в процеса на решаване на евристичната задача да става и тяхното 
подготвяне за желана самостоятелна творческа дейност. 
 
 
Така внедряването в процеса на образованието на иновационната култура , както в 
дейността на педагога(изпреварващо), така и в обучението на различни по статут  групи 
обучаеми ( ученици, студенти , предприемачи , политици и др.), базирана и на Евристич-
ната Психология, Психофизиология и Психофармакология , Методите за психично 
активизиране на мисленето ( в т.ч. и Алгоритъма за решаване на изобретателски задачи 
и още149 метода за това), и целевото управляване на Доминантата на Ухтомски  , 
обединени чрез Биопсихосоциалният системен подход , позволява създаването на 
специалисти с изискуеми и актуални компетенции, необходими за тяхната работа в 
предприятията, в бизнеса , в политиката, което е и съвременото изискване и актуална 
потребност на работодателите и обществото. Това е особено важно за преодоляването 



на причините за ниска иновационна активност, едновремено с  подпомагането на  
факторите стимулиращи иновационната активност, разгледани в началото на книгата. 
 
 
 
 
 

V. Заключение(изводи) : 
   
 

Обективната реалност в света днес, в 21 век, както в развитите индустриални 
общества, така и в по-слабо развитите или развиващи са страни, налага 
иновациите като най-ефективният инструмент за удолетворяване на актуалните 
биологични и социални потребности на човека. За създаването и внедряването на 
иновациите  оптималният начин е Евристичната дейност, при която се създават 
нови системи от действия,  научни продукти (ново научно знание, открития и др.) и 
технологични продукти(изобретения, патенти за изобретения), или се откриват 
неизвестни по-рано закономерности на обкръжаващите човека обекти.  
Ефективността на Евристичната дейност на човека е пряко свързана с  човешката 
Личност – производствената сила, свързана по законите на Диалектиката с 
производствените отношения. Затова от първостепено значение е, тя да се 
превърне и в субект, и в обект(иновационен продукт) на Евристиката - 
интегративна  наука, която изследва и управлява  закономерностите на 
творческата дейност на човека в психичните системи(психични процеси, психични 
свойства и психични състояния). Това е възможно и оптимално чрез изграждане в 
Личността на  вътрешен интерес и потребност към творческо мислене и 
създаване на иновативни продукти като реализация на Аз-ът, за да е полезен и 
отговорен за себе си и за другите.   Методът за това е  чрез управляване на  
Доминанта на Ухтомски (времено господстваща рефлекторна система с първично 
огнище в един от отделите на мозъка, насочваща работата на нервните центрове в 
дадения момент и определяща вектора на поведение),  подкепяна позитивно от 
мозъчните системи за удоволствия и емоции по механизмите на положителни 
и/или отрицателни обратни връзки.   За целта е създадена ,  разгледана и изпол-
звана   от нас иновативна  Мегасистема, базирана на  Биопсихосоциалния систе-
мен подход,  Евристичната Психология , Психофизиология  и Психофармакология: 
    
«Евристика и евристична дейност (опознаване и  управляване на евристичните 
процеси в психичните системи на човека) ↔  Целева група хора(творческа личност 
и творческо мислене – характеристики и обучение) ↔ Иновация (създаване и/или 
ведряване на нов процес , продукт, метод)» 
    
със  системообразуващ фактор(цел)  -  задоволяване потребностите на човека и 
обществото от растеж, развитие и конкурентноспособност  на Личността и 
икономиката . В рамките на тази иновативна  Мегасистема  по нов начин е 
възможно създаването, управлението и внедряването на иновационната култура 
като обективна актуална потребност за по-добро качество на живот в различните 
социално-икономически формации на съвремените общества.   
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 Резюме :   Иновациите са създаване и / или ведряване на нов или значително 
усъвършенстван продукт, процес или организационен метод. Те са най-ефек-
тивният инструмент за удолетворяване на актуалните биологични и социални 
потребности на човека. За създаването и внедряването на иновациите  
оптималният начин е Евристичната дейност (творческите процеси в психичните 
системи) на човека. Тя е оптимална когато се изгради в човешката Личност   
вътрешен интерес и потребност към творческо мислене и създаване на 
иновативни продукти като реализация на Аз-ът, при което самата човешка 
Личност  се превръща в иновационен продукт. Това става чрез целево 
управляване на  Доминанта на Ухтомски,  подкрепяна позитивно от мозъчните 
системи за удоволствия и емоции по механизмите на положителни и/или 
отрицателни обратни връзки в  създадената и използвана   от нас иновативна  
Мегасистема, базирана на  Биопсихосоциалния системен подход ,   Евристичната 
психология , Психофизиология  и Психофармакология :    
«евристика и евристична дейност ↔  целева група хора ↔ иновация»   със  систе-
мообразуващ фактор(цел) - задоволяване потребностите на човека и обществото 
от растеж, развитие и конкурентноспособност  на Личността и икономиката.  В 
рамките на тази иновативна  Мегасистема  по нов начин е възможно създаването, 
управлението и внедряването на иновационната култура като обективна актуална 
потребност за по-добро качество на живот в различните социално-икономически 
формации на съвремените общества.   
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 Abstract: Innovation is the creation and / or implementation of new or significantly improved 
product, process or organizational method. They are the most effective tool for satisfying the latest 
biological and social needs of people. The optimal approach for  creation and implementation of 
innovation is the Heuristic activity (the creative processes in the mental systems) of the human. 
When internal interest and need for creative thinking and to create innovative products is build in 
the student as main value for self realization, then the human personality turns into an innovative 
product. This is done through targeted management of Dominant of Uhtomski supported 
positively by the brain systems of pleasures and emotions mechanisms of positive and / or negative 
feedbacks to create and use our innovative Megasistema based on the bio-psycho-social systematic 
approach, the heuristic psychology and psychophysiology and the psychopharmacology : 
"Heuristics and heuristic activity ↔targeted people↔ innovation"     with system-factor (purpose) 
- meeting the needs of man and society of growth, development and competitiveness of the 
personality and the economy. Within this innovative Megasistema the creation, management and 



deployment of innovative culture as an objective actual need for better quality of life in different 
socio-economic formations of contemporary societies is possible in a new way. 
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Abstract: Innovation is the creation and / or implementation of new or significantly improved product, 
process or organizational method. They are the most effective tool for satisfying the latest biological and 
social needs of people. The optimal approach for  creation and implementation of innovation is the 
Heuristic activity (the creative processes in the mental systems) of the human. When internal interest and 
need for creative thinking and to create innovative products is build in the student as main value for self 
realization, then the human personality turns into an innovative product. This is done through targeted 
management of Dominant of Uhtomski supported positively by the brain systems of pleasures and emotions 
mechanisms of positive and / or negative feedbacks to create and use our innovative Megasistema based on 
the bio-psycho-social systematic approach, the heuristic psychology and psychophysiology and the 
psychopharmacology : 
"Heuristics and heuristic activity ↔targeted people↔ innovation"     with system-factor (purpose) - 
meeting the needs of man and society of growth, development and competitiveness of the personality and 
the economy. Within this innovative Megasistema the creation, management and deployment of innovative 
culture as an objective actual need for better quality of life in different socio-economic formations of 
contemporary societies is possible in a new way. 

Key words: Innovations , heuristics 
 
Обща информация, рамка и цел : 
Иновациите имат  стратегическо значение за екологията и демографията, за 
конкурентноспособността и растежа на икономиката , за активиране на връзките в 
системата : «образование-изследвания-бизнес»  за задоволяване потребностите на 
човека и обществото.Иновациите са инструментите за адаптация на природната и 
обществената среда към потребностите на хората – дейност характерна единствено за 
HOMO SAPIENS. Потребността е специфичната (същностна, фактическа) витална, 
духовна и социална сила на живите организми, осигуряваща тяхната връзка с външната 
среда за самосъхранение и саморазвитие. Потребността е причина и източник на 
активност на живите системи в обкръжаващия свят.Тя се трансформира в мотивация, 
превръщайки се в “овеществена потребност”. 
Иновация е създаване и / или ведряване на нов или значително усъвършенстван 
продукт, процес или организационен метод.(4,5,7). Предприемачеството е един от 
свързващите елементи в националната иновационна система. То се олицетворява от 
създадените нови фирми и начините за осъществяване на взаимодействие и обмен на 
информация, ноу-хау и технологии между участниците в иновационната икономика. 
Предприемачеството е определящо за жизнеспособността, адаптивността и гъвкавостта 
на националната иновационна система. Високият предприемачески дух и иновационната 



култура трябва да стоят в основата както и  на националните цели на провежданата 
иновационна политика, така и в индивидуалните качества на мениджърите.  
При анализ на причините за ниска иновационна активност се отбелязва :  
• високо равнище на избягване на несигурност– непознатото се възприема като опасно, 
в резултат на което трудно се изгражда проактивно поведение, включително в областта 
на иновационната дейност; 
• голямо властово разстояние – силна зависимост на подчинените от началниците, 
липсва предпочитание към консултации и поемане на отговорност при съвместно 
вземане на решения; 
• очакване колективът да се грижи за отделните индивиди ; водещи критерии при 
вземането на решения са взаимоотношенията в колектива вместо професионализма; 
усещане за безсмисленост на ндивидуалните усилия;  липса на чувство за лична вина; 
• афинитет едновременно към професионални постижения и амбиция от една страна, 
 и отношения на взаимопомощ и състрадание, от друга. 
Фактори, влияещи стимулиращо на иновационната активност са :  
- наличие на резерви от финансови и материално-технически средства; 
- законодателни мерки – Закон за иновациите в Проект ;  Закон за насърчаване на 
научните изследвания ( ДВ бр.92/2003г. – ДВ бр.107/2014г.) 
- гъвкавост на организационно – управленските структури 
- социално-психологически - морално и обществено признание ; осигуряване на условия 
за самореализация и творчество на личността; финансова мотивация. 
Традиционния недостатък за страната – липсата на интегриран системен подход при 
разглеждането на научните изследвания и иновационната дейност. 
Евристиката е интегративна  наука, която изследва закономерностите на евристичната, 
творческата дейност на човека , обхващаща опознаването на закономерностите на 
творческото мислене и изработване на методи и начини за управляване на 
евристичните процеси в психичните системи(психични процеси, психични свойства и 
психични състояния). Евристичната дейност е разновидност на човешкото мислене, в 
която се създава нова система от действия ( в т.ч. правилата и методите, които водят 
към научни продукти(ново научно знание, открития и др.) и технологични 
продукти(изобретения, патенти за изобретения), или се откриват неизвестни по-рано 
закономерности на обкръжаващите човека обекти.(10,11).  
 
Целта на тази научно-приложна разработка е изучаването и прилагането в практиката 
сега в България на  нова мега система, обхващаща: 
«евристика и евристична дейност (опознаване и  управляване на евристичните процеси 
в психичните системи на човека за да се създаде вътрешен интерес и потребност към 
творческо мислене и създаване на иновативни продукти като реализация на Аз-ът) 
«======»  целева група хора(деца, ученици, студенти, възрастни специалисти, 
предприемачи, политици и др.обучавани в  творческо мислене)  «======» иновация 
(създаване и/или ведряване на нов процес , продукт, метод),  със  системообразуващ 
фактор «====» задоволяване потребностите на човека и обществото от растеж, 
развитие и конкурентноспособност  на Личността и икономиката »  
 
Методи : Интегрираният биопсихосоциален системен подход при разглеждането на 
научните изследвания и иновационната дейност ,  позволява научното създаване и 
използване  на голяма гама от точно прицелени психологични и психофизиологични 
методи и галенови фитопсихофармакологични продукти за безвредно и съзнателно 
управляване творческата дейност като когнитивна дейност в човешката Личност, което 
води към ново или необичайно виждане при решаването  на даден проблем, конфликт, 



потиворечие или ситуация  за задоволяването на конкретни актуални потребности на 
човека и обществото . Този синектичен системен подход е оптимален, особено в 
контролирани околна среда и начин на живот, за изграждане на дивергентни 
рефлекторни реакции за управляването на  творческата  дейност и поведение на  
човека. Това става  чрез пренасочване и намаляване устойчивостта и  силата на 
съществуващата Доминанта на Ухтомски и създаване на нова целесъобразна 
Доминанта , определяща вектора на поведение съгласно ценностната система на 
конкретния индивид или общество, и едновремено с това  чрез директно или кръстосано 
по групи управляване (удолетворяване) на техните актуални социални,  идеални и 
материални  потребности. За да е действаща, новата Доминанта трябва да  е свързана 
с възможност  за активно поведение насочено към  удолетворяването на социалните 
потребности за получаване на привързаност  и внимание, уважение и любов, и  
идеалните(духовни, културни, естетически) особено творческите потребности, които са 
особено важни за реализация на инстинктивната  потребност за  запазването на 
достойнството и за своето място в обкръжаващия свят, за  оригиналност, за дух на 
експериментиране, за инициативност, тоест да не се задоволяват с поставените 
проблеми, а дирят или създават нови иновативни продукти, както и да търсят повече 
решения на даден проблем. Това създава вътрешен интерес и потребност към 
творческо мислене за иновативни продукти като реализация на Аз-ът, подкепяни 
позитивно от мозъчните системи за удоволствия по механизмите на положителни и/или 
отрицателни обратни връзки по пътя му към това.Така самият използван от нас метод е 
иновативен, тъй като самата човешка Личност  се превръща в иновационен продукт. 
Днес  в световната практика са известни и широко използвани  150  евристични и 
изследователски методи при създаването на иновациии решаването на задачи за 
повишаване конкурентноспособността  на продукцията и бизнеса. Те са обощени и 
дадени в петото издание на  професионалния справочник с автор А.М.Кузьмин(5). 
Методите за търсене на идеи и създаване на иновации условно могат да се разделятна 
три групи :  Методи за психично активизиране на мисленето ; Методи за 
систематизирано търсене  ;  Методи за целенасочено търсене.               
Профилът на  новата  мега система разглеждана тук от нас, ни насочва да използваме 
предимно познатите Методи за психическо активизиране на мисленето не само като 
когнитивен(познавателен) процес, но и като инструменти за  адаптация на природната и 
обществената среда към потребностите на хората.(13). Удачно е и използването на 
рационалната тактика при създаването на иновационни продукти, дадена в  Алгоритъм 
за решаване на изобретателски задачи от Альтшуллер Г.С.(1). При този алгоритъм 
процеса на решение на изобретателската задача се организира като последователни 
операции за изясняване, уточняване и преодоляване на техническо или технологично 
противоречие. При това насочеността на мисленето се ориентира към идеално 
устройство или идеален начин. На всички етапи от  решението на изобретателската 
задача се използва системният подход. Ние бихме добавили и създаването и 
включването на всеки етап на Доминанта на Ухтомски – времено господстваща 
рефлекторна система с първично огнище в един от отделите на мозъка, насочваща 
работата на нервните центрове в дадения момент и определяща вектора на поведение . 
Формираната доминанта има четири типични свойства: устойчива възбуда,  повишена 
възбудимост, благодарение на която възниква основното свойство на доминантата - 
способност към сумиране на най-различни дразнения с участието на хипокампа в 
мозъка,можещ да реагира на сигнали с малка вероятност на реализация,  и  изразена 
инерционност.  Формирането на доминантата често може да е скрито, подсъзнателно и 
не волево, базирано на лимитиращата  функция на натрупания по-ранен видов и 
индивидуален опит. Способността на Доминантата да се включва от много широк кръг 



стимули(осъзнати, подсъзнателни, инстинктивни) се реализира с участието на 
хипокампа, реагиращ и на сигнали с ниска степен на вероятност за положителна 
подкрепа. Взаимодействията в мозъка между предните отдели на новата кора, 
хипокампа, амигдалния комплекс , хипоталамуса и според нас и  Ретикуларната 
формация, основно свързани с принципа на  Доминантата на Ухтомски,  са 
необходимите и достатъчни взаимовръзки за организация на човешкото творческо 
поведение в координатната система: “потребности – вероятност за тяхното 
удовлетворяване” и имат важно адаптивно значение за организмите. Творческите 
личности, като правило, имат дивергентно мислене – те търсят решение на проблема по 
всички възможни направления, като формират връзки между елементи, нямащи на пръв 
поглед нищо общо. При това мотивационната доминанта формирана от събитие 
безразлично за други хора,  определя продуктивността на творческия процес,  а  
творческата интуиция(свръхсъзнание) винаги ”работи” за удолетворяване на идеалните 
потребности за знание и преобразуване на околната среда, устойчиво доминиращи в 
иерархията на мотивите на конкретната творческа личност. 
Алгоритмът на Альтшуллер включва конкретни стъпки за отстраняване на 
психологичните бариери и има разтънат информационен апарат – сведения за типовите 
начини за преодоляване на техническото или технологично противоречие. Всеки извод 
се проверява експериментално в практиката.  
Целият процес на творческото мислене е разделен на три части : 
Аналитичен стадий : поставяне(или самоопределяне ) на задача ; представяне във 
въображението си на идеалният краен резултат ; определяне на това , което пречи за 
постигането на този резултат, тоест намиране на противоречието ; определяне защо то 
пречи, тоест намиране причината за противоречие ; определяне, при какви условия то 
не би пречило , тоест намиране на условията при които това противоречие се премахва. 
Оперативен стадий : 2.1  проверяване на възможностите за изменения в самия обект, 
тоест в дадената машина, процес, ситуация – променяне на размери , форми, материал, 
температура, налягане, скорост, цвят, взаимно разположение на частите, режим на 
работа на частите с цел тяхната максимална натовареност.    2.2. проверяване 
възможностите за разделяне на обекта на независими части – определяне на «слабата» 
част ; определяне на «необходимите и достатъчни» части ; разделяне на обекта на 
еднакви части.   2.3. проверяване на възможностите за изменения във външната за 
дадения обект среда – изменяне на параметрите на средата ; замяна на средата с друга 
; разделяне на средата на няколко обособени други среди ; използване свойствата на 
външната среда за изпълняване на полезни функции.   2.4. проверяване на 
възможностите за изменения в съседни обекти, тоест работещи съвместно с дадения 
обект – установяване на взаимовръзките между независимите обекти, участващи в 
изпълнението на една и съща работа ; отстраняване на един обект за сметка на 
предаване на неговите функции на друг обект ;  увеличаване числото на обектите, 
едновремено действащи на ограничена площ, чрез използване на обратната страна на 
тази площ ; 2.5. изследване – как даденото противоречие се отстранява в други отрасли 
; 2.6. в случай на непригодност на всички разгледани начини , връщане към изходната 
задача и разширяване на нейните условия , тоест преминаване към друга по-обща 
задача. 
Синтетичен стадий :  3.1. промяна във формата на дадения обект (новата същност 
изисква нова форма) ; 3.2. промяна в другите обекти , свързани с дадения обект ;  3.3. 
промяна в методите на използване на дадения обект ; 3.4. проверка за приложимостта 
на намерения принцип за изобретяване към решаването на други задачи. 
 



Така конструиран, този алгоритъм е гъвкав, тоест една и съща задача може да бъде 
решена по различни начини в зависимост от това  кой? и как ? я решава,  тоест самата 
човешка Личност  се превръща в иновационен продукт в зависимост от изградената в 
нея конкретна Доминанта на Ухтомски и ценностна система. Според нас този е 
Алгоритъм е подходящ за решаването на всякакви задачи от различните области на 
живота  -  лични и обществени , логични и емоционални , стопански и политически. 
Затова го поставяме в основата на Програма за възпитание и обучение в евристично 
творческо мислене за  иновативни продукти и практики  
Например използването на този Алгоритъм от нас  и приложението  на холистични 
системни методи във  Фитотерапията  доведоха  до създаването и използването на нови 
иновативни продукти - Фитотерапевтичен биопсихосоциален системен метод, и 
"фармакотаксономичен" метод базиран на системния подход (12) и  собствени патенти 
за изобретения :  № BG 49500 A / 1993 ;  № BG 60610 B1 /1996  ;  № ВG 66092 В1 /2011 ; 
№ BG 60639 B1 /1997; № BG 61638 B1 /1999.  
Резултати и обсъждане : 
Евристичното творческо мислене базирано и на биопсихосоциалният системен подход, 
изисква целесъобразни Програми за възпитание и обучение. Всяка програма за 
възпитание и обучение на хора, обаче,   не би могла да се реализира успешно,  ако от 
субективна гледна точка не е като хармонично отражение на техните актуални 
потребности, които трансформирайки  се в «овеществени потребности» се превръщат в 
мотивации емоционално обвързани във Формулата на емоциите , разгледана по-напред. 
Това е от особено значение при децата, учениците и студентите. 
От друга – обективна гледна точка, за да се реализира успешно такава Програма, тя 
трябва да е отражение и на начинът на производство на материални продукти и 
диалектичните взаимоотношения между неговите две страни – производителни сили и 
производствени отношения. Прилагането на този метод основно зависи от научно-
професионалните и  педагогически кадри изготвящи и прилагащи съответните 
целесъобразни Програми за възпитание и обучение в евристично творческо мислене за  
иновативни продукти и практики на  целеви групи хора (деца, ученици, студенти, 
възрастни специалисти, предприемачи, политици и др.). Те трябва да притежават или да 
изградят в себе си иновационна компетентност, тоест иновационна възприемчивост, 
инициативност и предприемчивост(6). Иновационната възприемчивост на 
преподавателя е свързана с неговата готовност за промяна в професионалната му 
дейност и насочването му към различна стратегия за самоутвърждаване и реализация 
на Азът му.  Инициативността е не само характерова черта и личностно качество , но и 
умение да се осъществяват инициативни действия, съзнателно изработеното умение 
активно да поставяш пред себе си нови задачи и да ги осъществяваш.  
Предприемчивостта е находчивост съединена с енергичност и практичност , тоест 
оригинален начин за оценка и реализация на конкретна ситуация базиран на творческо 
мислене. Всъщност, повишаването на квалификацията на преподавателя чрез 
възпитание и изграждане на тези иновационни компетенции в него, ще му позволят той 
да ги възпита и изгради и в учениците си. В това много може да помогне и Методът на 
Нервно-лингвистичното програмиране (НЛП).  
Днес в образователната концепция се утвърждава  хуманистичната посока, насочена 
към развиването на Личността.Тя включва в себе си традиционния образователен  
модел за «знания» , но се променят акцентите и ориентирите на образованието, като се 
дава приоритет на формирането на интелектуална и обща култура на Личността, 
нейната компетентност и творческо мислене. Базовите принципи в съвремената 
образователна концепция са фундаменталност, цялостност и хуманистичност . 



Изхождайки от това , методичната структура на целесъобразните Програми за 
възпитание и обучение в евристично творческо мислене трябва да е  : 
--историко-културологична , насочена към формиране на разбиране за единството 
между естествено-научната и гуманитарната култура ; 
--философско-методологична , помагаща за философското осмисляне на изучавания 
материал и методите за научното познание ; 
--онтологична , разкриваща същността на изучавания предмет и формираща представа 
за съвремената научна картина на света ; 
--системна , осигуряваща цялостност  на естествено-научното образование  на основата 
на формиране на съвремена естествено научна еволюционно-синергетична концепция ; 
--когнитивна , съобразена с познавателните възможности на учащите се (8). 
При това методологията в преподаването им променя характера си – от преподаване на 
знания, в неговото изграждане, от информираност към начин за добиване на 
информация, от ръководене към сътрудничество в съвместна дейност, от учебна работа 
към образователна дейност. Променят се и позициите на участниците в тази 
образователна дейност – от обучаващи се, в създаващи свой смисъл и цел(за студенти 
и ученици) ; от предаващи знания, в организиращи съвместна дейност(за 
преподаватели). Променя се и предмета за подготовка на урока – от 
изучаване(набиране) на методични средства за организация на урока към създаване и 
избиране на методични средства, в организация на съвместна изследователска дейност 
обхващаща ситуационна ориентировка, избор на методични средства, конструиране 
съдържанието на дейността, организация на взаимодействията, избор на модел на 
дейността и стратегия на поведението в нея (например «Интерактивна класна стая-
”Азбукари” и „Иновационен Техноцентър София”) . В тази посока е актуално и 
възможно изграждането на нова национална структура като клъстър към Сдружение 
«Азбукари» -  Модулен Център за Иновативни практики и Евристика «Креативни 
мислители» , където в иновативна образователна среда да се прилагат тези методи за 
развитие на компетенциите и Личността . Тоест от поведенческо-ориентиран метод на 
обучение се преминава през дейностно-ориентиран метод,  към изследователско-
ориентиран метод на обучение, базиран на партньорското  взаимодействие  
«преподавател-ученик»  в съвместна изследователска дейност при решаването на 
реални задачи. Така се реализират съвремените обективни изисквания към 
образованието – нови педагогически технологии насочени към вариативност ; 
възможност педагогът сам да избира системите на обучение като отражение на 
различни образователни практики ; готовност на педагога да излиза извън пределите на 
нормативната дейност, да създава собствени образователни технологии като се 
ориентира по въпросите и инициативите на обучаемите ( тоест отчитане наличната 
Доминанта на Ухтомски и пренасочването й в нова посока - б.а.).  
Всичко това са и основните характеристики на иновационната (евристична) дейност на 
педагога(9). В процеса на обучението чрез  тази иновационна дейност на педагога,  в 
обучаемия се развива творческото мислене, изучават се методите за решаване на 
изобретателските  задачи, създава се умение да се отстоява собствено мнение, да се 
защитават правата върху интелектуалната собственост, първоначалната идея да се 
оформи в продукт и той да се реализира на пазара.(3). При иновационният модел на 
преподаване наред с традиционните методи на обучение (използване на учебници, 
монографии, ръководства, лекции) се използват и мултимедийни презентации на лекции 
и видеофилми ; интерактивни образователни игри при децата ( например „Букварино” 
на Сдружение”Азбукари”) ; компютърни обучаващи програми за практични упражнения 
; компютърни тестове за оценка с диагностични, обучаващи и възпитателни функции ; 
електронни учебно-методични комплекси на база ситуационни задачи за самостоятелна 



работа на обучаемия, осъществяващи и обратна връзка с преподавателя не само на 
ниво знания, но и на ниво умения ; точково-рейтингова система за оценка на знанията на 
обучаемия(2). Разбира се , цялата тази нова  Методология на преподаването , която е 
създадена за използване при обучението на големи и разнородни групи ученици, 
студенти, курсисти и др. и за преминаване от поведенческо-ориентиран, през дейностно-
ориентиран към изследователско-ориентиран метод на обучение, трябва отначало да се 
приспособи  и за индивидуални и/или целево създадени малки еднородни групи хора, 
подбрани за съвместна изследователска дейност при решаването на реални задачи, при 
което те най-напред да пожелаят това (и тук е ролята на Доминантата на Ухтомски   и 
Педаго-гическата и Възрастовата Психология като инструменти в ръцете на 
преподавателя), след което в процеса на решаване на евристичната задача да става и 
тяхното подготвяне за желана самостоятелна творческа дейност. 
Така внедряването в процеса на образованието на иновационната култура , както в 
дейността на педагога(изпреварващо), така и в обучението на различни по статут  групи 
обучаеми ( ученици, студенти , предприемачи , политици и др.), базирана и на Евристич-
ната Психология, Психофизиология и Психофармакология , Методите за психично 
активизиране на мисленето ( в т.ч. и Алгоритъма за решаване на изобретателски задачи 
и още149 метода за това), и целевото управляване на Доминантата на Ухтомски  , 
обединени чрез Биопсихосоциалният системен подход , позволява създаването на 
специалисти с изискуеми и актуални компетенции, необходими за тяхната работа в 
предприятията, в бизнеса , в политиката, което е и съвременото изискване и актуална 
потребност на работодателите и обществото. Това е особено важно за преодоляването 
на причините за ниска иновационна активност, едновремено с  подпомагането на  
факторите стимулиращи иновационната активност, разгледани в началото на книгата. 
Заключение(изводи) :  
Обективната реалност в света днес, в 21 век, както в развитите индустриални общества, 
така и в по-слабо развитите или развиващи са страни, налага иновациите като най-
ефективният инструмент за удолетворяване на актуалните биологични и социални 
потребности на човека. За създаването и внедряването на иновациите  оптималният 
начин е Евристичната дейност, при която се създават нови системи от действия,  научни 
продукти (ново научно знание, открития и др.) и технологични продукти(изобретения, 
патенти за изобретения), или се откриват неизвестни по-рано закономерности на 
обкръжаващите човека обекти.  Ефективността на Евристичната дейност на човека е 
пряко свързана с  човешката Личност – производствената сила, свързана по законите на 
Диалектиката с производствените отношения. Затова от първостепено значение е, тя да 
се превърне и в субект, и в обект(иновационен продукт) на Евристиката - интегративна  
наука, която изследва и управлява  закономерностите на творческата дейност на човека 
в психичните системи(психични процеси, психични свойства и психични състояния). Това 
е възможно и оптимално чрез изграждане в Личността на  вътрешен интерес и 
потребност към творческо мислене и създаване на иновативни продукти като 
реализация на Аз-ът, за да е полезен и отговорен за себе си и за другите.   Методът за 
това е  чрез управляване на  Доминанта на Ухтомски (времено господстваща рефлек-
торна система с първично огнище в един от отделите на мозъка, насочваща работата на 
нервните центрове в дадения момент и определяща вектора на поведение),  подкепяна 
позитивно от мозъчните системи за удоволствия и емоции по механизмите на 
положителни и/или отрицателни обратни връзки.   За целта е създадена ,  разгледана и 
използвана   от нас иновативна  Мегасистема, базирана на  Биопсихосоциалния систе-
мен подход,  Евристичната Психология , Психофизиология  и Психофармакология :    
«Евристика и евристична дейност (опознаване и  управляване на евристичните процеси 
в психичните системи на човека) ↔  Целева група хора(деца, ученици, студенти, специа-



листи, предприемачи, политици и др.обучавани в  творческо мислене) ↔ Иновация 
(създаване и/или ведряване на нов процес , продукт, метод)»  със  системообразуващ 
фактор - задоволяване потребностите  на човека и обществото от растеж, развитие и 
конкурентноспособност  на Личността и икономиката . В нейните рамки  по нов начин е 
възможно създаването, управлението и внедряването на иновационна култура.  
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