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                                Любов и Хармония –  

                                 ритъм в божествена песен за двама ... 

                 
                                         Любомир Пировски 

 

 

                               „Човек вижда в света това, което носи в сърцето си „ 

 

                                           Гьоте 

 

 

Хармония – съчетана  съгласуваност и ритъм 

в пропорциите както между частите на системата, 

така и при  тяхното целесъобразно  взаимодействие, 

оптимално водещи до жизненост и красота, 

растеж  и развитие на системата. 

 

                                                                             Любомир Пировски    
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1.РЕЦЕНЗИЯ - Доц. д-р Н.Д. Димитров  д.м. 

 

 

Любомир Т. Пировски е доказал се изследовател и откривател с множество 

патенти в областта на фармакологията и по-специално със свои уникални 

разработки на фитопрепарати за лечение и профилактика на заболявания.  Това 

не е първата книга на автора, а част от поредица негови книги, публикации и 

монографии.  В този пореден интересен труд „Ритъмът на живота (поезия и 

наука за хармонията)” авторът съчетава отново поезия, философия и наука за 

да ни покаже своето виждане за живота и мястото на хармонията в него.  

И както е казал известният поет Гьоте „Човек вижда в света това, което носи в 

сърцето си”. 

Целта, която си е поставил авторът в тази книга, е да покаже и предизвика 

творческото начало  заложено в човека за да създаде хармония и красота в себе 

си и в своето обкръжение. Книгата говори за свободата, за красотата и 

надеждата „в душите човешки, без дрехи и без маски”. Книгата засяга 

изключително разнообразни теми, които могат да се сравнят с множество 

разноцветни нишки сплели се помежду си, за да образуват една цялостна тъкан. 

Книгата започва с поезия, след това преобладава науката, като всичко това е на 

основата на оргиналната философска концепция на автора. Авторът изказва 

свои смели оргинални хипотези и идеи, представя свои патенти и открития. 

Представено в книгата е тъй нареченото „Златно сечение“ – израз на уникална и 

хармонична пропорция. Разгледан е хармоничния ритъм на живота и 

хармоничните взаимодействия в природата. Ритъмът, музиката и нейното 

физиологично и енергийно въздействие върху човека.  Интересна е концепцията 

за акустични импулси образуващи се при изменения на отделните молекули и 

акустичното поле в и около живата клетка. Авторът разглежда хармоничната 

асиметрия като фундаментален закон в живота и изказва собствено оргинално 

определение за живота. Според собствената си хипотеза, авторът разглежда 

човека като хармонична асиметрична психосоматична колебателна система. Във 

връзка с тази изказана хипотеза се разглеждат и психосоматичните заболявания. 

Разгледани са собствени патентовани инсталации за екстракции на биологично 

активни вещества от природни продукти и изготвяне на фитопродукти с лечебно 

и профилактично действие без замърсяване на околната среда.  Голяма част от 

представените в книгата фитопродукти са по разработени от автора собствени 

оргинални патенти. Разгледан е в книгата  и актуалния за нашата съвременност 

проблем за стреса във връзка с хармонията и фитопсихофармакологичното му 

повлияване.  Интересна е хипотезата за  развитието на физиологичните процеси 

в организма не като кръгово движение, а под формата на своеобразна спирала с 

възможност за достигане на качествено ново състояние.  Според авторът, в тази 

спирала също е налице принципът на хармоничните пропорции и тя е подчинена 

на биоритмите на Живота.  В книгата има и много психология, позовавайки се 
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на основоположници и авторитети в тази област като Фройд и Юнг. Разгледани 

са и процесите протичащи в обществото през призмата на  отворена възходяща 

колебателна спирална система. В книгата са разгледани и въпроси свързани с 

цитологията и анатомията на човека. Изказват се смели идеи и хипотези, които 

имат нужда от допълнителни изследвания за тяхното потвърждаване или 

отхвърляне. Много от представените в книгата хипотези вероятно ще продължат 

да бъдат изследвани в бъдеще.   

Прави впечатление холистичният подход на автора, стремежът му да разгледа  

възможно най-обстойно и подробно всеки поставен въпрос в книгата, 

използвайки специфични научни термини и дефиниции. Заслужава адмирации 

това, че авторът се стреми да свърже най-новите постижения на западната 

научна мисъл с древните източни лечебни практики и философски идеи.  На 

места строго научният език на изложението и специфичната терминология 

поставя читателя на изпитание и изисква повече време за възприемане и 

обмисляне на предоставената информация. В тази книга всеки сериозен читател 

би намерил нещо за себе си, би научил нещо ново и би се замислил за това какво 

е живота, човека и хармонията чрез оргинално представената връзка между тях. 

 

 Доц. д-р Николай Димитров Димитров  д.м. 

Катедра анатомия, Медицински факултет, Тракийски университет 

Стара Загора 

Октомври 2018 
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2.РЕЦЕНЗИЯ - инж.хим. Д. Димов н.с.І ст 

 

 

Книгата на Любомир Т. Пировски – Ритъмът на живота(поезия и наука за 

хармонията) е увлекателно четиво, но по скоро не за широката публика, а има 

нагласата да е елитарно четиво за хора, които имат представа поне за някои 

детайли в биохимията, физиологията и в частност, физиологията и 

електрофизиологията на мозъка. Авторът, както изглежда е привърженик на 

холистичната медицина, съпроводена с приписваните напоследък универсални 

лечебни качества на тоталните растителни екстракти. Развитата теза за 

асиметричната хармония, поднесена донякъде от нумерологична гледна точка и 

за съжаление ограничена в рамките на биохимични и електрофизиологични 

понятия, кореспондира с по-широкото физическо тълкуване при 

кососиметричните матрици на Стандартния модел на Вселената. Тази представа 

(за асиметричната хармония) се доближава плътно до наскоро реално получени 

квазикристали, при които липсва напълно симетрия и които от художествена 

гледна точка, се сравняват с витражите на много стари църкви и джамии като 

послание от световния свръхразум. В последната част се конструира симбиоза 

между съвременно-цивилизационни концепции за гладко колебателно развитие 

на индивида, групата, обществото, човечеството и по стари религиозни 

тълкувания на личността като автоконтрол и като по-малка или по-голяма 

(лидер) част от обществото. Това изложение е показателно, че дори възгледи, 

които формално си противоречат, могат да се съвместят. И все пак, ако 

действително са несъвместими? Много обосновано се демонстрира идеята за 

„управление на случайността“, която е аналог на Айнщайновите възгледи за 

„скрити параметри“, които притежава всеки на подсъзнателно ниво в по-малка 

или по-голяма степен и които се противопоставят на вероятностния смисъл дори 

в квантовата механика. И все пак, съвсем епизодично се споменава теорията на 

Хаоса като контрапункт на гореизложеното. При такъв поглед върху 

гладкоколебателното развитие се намесват НЕПРЕДВИДИМО Дираковите 

делта функции, които в интеграл дават скокообразните Хевисайдови функции 

(количествените натрупвания водят до качествени изменения СЪС СКОК). 

Знаете съвременните понятия за тъмни фотони, тъмна енергия, дори по-старите 

Айнщайнови „черни дупки“. Не, не всичко е винаги гладкоколебателно на този 

свят... 

 

инж.химик Димчо Димов, н.с.І ст., https://dimchodimoff.wordpress.com/ 

GSM: 0899541123 

Септември 2018г. 

 

https://dimchodimoff.wordpress.com/
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3. РЕЦЕНЗИЯ - Проф. Асена Стоименова, дф 

за книгата на Любомир Тонев Пировски „Ритъмът на живота(поезия и наука 

за хармонията) (след издаването на книгата). 

 

Сърцата винаги търсят сродни души, а песента, която пеят е винаги за двама.  

Пролет, ангелски крила, борбата между светлината и мрака, музика за двама в 

нощта – такъв е светът, описан от Пировски. Свят, който е роден от светлина, 

преминава през мрака, преди отново да се трансформира в светлина. Местата, на 

които това се случва – морето и плажът, брегът, на пътя, са в хармония и вечен 

ритъм, и всичко в природата, в човека и в обществото е взаимосвързано. Такива 

са щрихите, с които авторът описва пътешествието си през Живота и това, което 

учи по Пътя. По един изключително оригинален начин, съчетал науката и 

емоциите, авторът поднася интересен прочит на фундаменталните принципи на 

Живота, пречупени през емоционалността на Сърцето. Движението на 

молекулите, създаването на лекарства и храни, потокът от информация – всичко 

е в хармония, която се самоорганизира. Авторът е направил интересен разрез на 

хармонията, стреса и тяхното фитопсихофармакологично повлияване, 

разглеждайки седемте фундаментални инстинкти у човека: 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.  

Фармакология, преплетена с емоции и психология. Това е светът, който ни 

разкрива тази книга... Свят, в който науката доминира, но в същото време 

отстъпва и само допълва... Съгласуваността и ритъма в пропорциите, и 

структурното и функционално  допълване между органите и системите, са от 

съществено значение за постигането на хармония. Хармония вътре в нас, 

хармония между човека и обществото, хармония между науката и практиката...  

В последната глава на книгата авторът разглежда човека като хармонична 

асиметрична психо-соматична колебателна система. Основно място заема и 

новата концепция за хармоничен мениджмънт с използването на принципа на 

«златното сечение» за хармонизация на фирмената структура. Хармония в 

икономиката... 

Хармония търсим на всякъде, около нас, а тя струи от нас. Насладете се на тази, 

която идва от Любомир! 

 

Проф. Асена Стоименова, дф 

assena_stoimenova@mail.bg 

София,  Януари 2019г. 
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РИТЪМЪТ НА ЖИВОТА 

ПОЕЗИЯ   И   НАУКА  ЗА   ХАРМОНИЯТА 
 

 

1. Увод  

 

Природа и Човек . Ентропия и Негентропия. Безпорядък и подреденост. Наука и 

изкуство.  И общото между тях – сложни системи с осъзнато наблюдение и  

творчески процеси  създаващи форми на реалността, възможни решения, от 

които чрез осъзнат или неосъзнат целесъобразен подбор се утвъждава за Живот 

най-удачният вариант. В основата е един от най-основните природни закони – 

този за Ентропията (от гръцки език – en – вътре,  trope – превръщане). Съгласно 

него, тенденцията на всяка Енергия е да се превърне накрая в топлинна, която в 

затворена система равномерно се разпределя между телата в околното 

пространство до състояние на равновесие без никакви енергийни разлики. От 

това следва определянето на ентропията като мяра за дезорганизация, за хаос, за 

безредие, за смърт, за зло. При това всяка затворена физическа система, 

оставена сама на себе си, неминуемо достига до състояние на максимум 

ентропия. Единственият начин за отлагане и преодоляване на тази тенденция е 

Творческият процес отварящ системата, с неговия антиентропиен ефект, със 

способността му да намалява ентропията, да твори добро и да налага добре 

организирани целесъобразни системи, тоест да създава Негентропия и 

Информация. Според нас, Информацията е фиксиран резултат от избор, 

предоставящ конкретно знание. Животът – това е захранване на системите с 

негентропия и информация! В този аспект, Умът на научния работник 

дисциплинира (подрежда) природния хаос, а Талантът на човека на изкуството – 

хаоса на собствените си чувства и възприятия на действителността. И в двата 

случая целта (осъзната или неосъзната) е да се постигне Хармония – мяра за 

жизненост и красота, за растеж и развитие  на системите, да се утвърди 

подредеността и ритъмът на Живота срещу хаоса и безсмислието на Смъртта в 

дуалистичната система на доброто и злото. Това е и в предмета на науката 

Синергетика, създаваща, изучаваща и прилагаща единната теория за 

самоорганизация при сложните системи. И в науката, и в изкуството, се 

отразява и пресъздава действителността, но докато при науката това отражение 

е безпристрастно, колективно, освободено до голяма степен от личността на 

твореца, то при изкуството то винаги е субективно, личностно, индивидуално, 

утвърждаващо и въплащаващо «Азът» на твореца, който ако е талантлив, 

сътворява от свое име нещо общо човешко, общо социално значимо. И 

научният, и художественният Творец обаче,  отразявайки действителността не е 

просто пасивен, макар и осъзнаващ наблюдател. И в двата случая тяхното 

творчество, тяхното наблюдение и избор на вероятностните  модели и примери, 
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който те създават и изследват, преобразяват действителността, правят я  по-

организирана, по-антропоморфна, по-жизнеутвърждаваща, с повече хармония, 

ритъм, негентропия и информация. В това е и тяхната основна задача и съдба ! 

Целта на тази книга е именно в това – да покаже, утвърди и предизвика 

активност на творческото начало заложено от Природата във всеки човек 

за създаване на хармония и красота в своя живот, в своето социално 

обкръжение, в природата, в това Цяло – нашият прекрасен, зелен, 

лъчезарно-син  дом – планетата ЗЕМЯ!   
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Любомир Т. Пировски 

 

 

    

 

 СЪРЦЕТО  ЧОВЕШКО ... 

 

     ПОЕЗИЯ   ЗА ХАРМОНИЯТА 
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                              Любомир Пировски 

                                          

                                       

                              РИТЪМЪТ НА ЖИВОТА 

 

 

                        Птица 

                        бързо, бързо маха с крила 

                        -- ятото свое догонва в синева ... 

                        Вълна след вълна, 

                        люлее се морската шир 

                        -- люлка ритмична живота създава ... 

 

                        Самотни човешки сърца в ритъм задъхан 

                        с надежда дирят сродни души –  

                        през болка и мъка, 

                        през радост и страст, 

                        Животът човешки 

                        в пристан любовен живот сътворява ... 

 

                        Любов и Хармония –  

                        ритъм в божествена песен за двама ... 
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                             Любомир Пировски 

 

 

 

                                          

                                 

                                 ВЪЗМЪЖАВАНЕ 

 

                              С ангелски крила 

                              мен, като всяко дете, 

                              светът ме прие. 

 

                              Порастнаха те, но ... 

                              хора от завист, от алчност,  

                              от жажда за власт, отрекли 

                              своята детска чиста душа, 

                              нарочно оскубаха перата 

                              от моите крила ... 

 

                              Прорастнаха те ! 

                              Подрязани бяха отново. 

                              Отново разперих ги аз ... 

                               

                              С камъни душата ми затрупаха те ! 

                              В лава разтопена тя ги разжари 

                              в мойто човешко сърце ! 

                              С надежда, с любов, с вяра, 

                              то, от тази  лава извая света ... 

 

                              Крилата от бели, 

                              след бурята черна 

                              с цвета на дъгата сияят сега ! 

 

                              Тези крила дарявам на теб  

                              и на всички сега ... 
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                                      Любомир Пировски 

 

 

                                             ПРОЛЕТ 

 

Поточе  вода със звуци пенливи, 

по планинския склон на живота скорост набира. 

 

През бързеи с камъни остри, зъбати, 

душата човешка смелост събира –  

как от свойте мечти, жарки сълзи и семе в земята, 

живот да роди. 

 

Проблясъци слънчеви 

в сърцето човешко струни докосват –  

песен струи –  

за смелост, за страст, за любов... 

 

Сенки дълбоки, усойни,  

към покой безгрижен зоват... 

 

Светлини срещу сенки -- битка съдбовна...   

                               Ражда се войн и поет –  

сълзите твои, самотни,  

с устните свои той да изтрие ... 
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                                 Любомир Пировски 

 

 

 

                                              ТАНЦ 

 

                               Музика и танц ! 

                               Ритъм задъхан – пулс от сърцата... 

                               Ритъм любовен – път за душите, 

                               жар за телата слети в едно... 

 

                               Музика...танц... 

                               Танцуват мисли и чувства в захлас,  

                               танцува душата очакваща теб –  

                               с очите искрящи, с устни пламтящи... 

 

                               Музика...танц... 

                               за двама в нощта... 
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                                 Любомир Пировски 

 

 

 

                                      СЪТВОРЕНИЕ 

 

       Пламък чувствен 

-- тъмен призив от дълбини горещи... 

Ритъм кръвен, страстен 

-- в този миг свещен, любовен... 

 

И пак... и пак... 

 

Дорде с росата утринна, лъчиста, 

душите ни Утрото да сътворят 

и на света с любов да го подарят, 

за да бъде светлина... 

 

И настана светлина ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

 

 

                                  Любомир Пировски 

 

 

 

 

                                          ПЛАЖЪТ 

 

                

                            Море и Небе слети в едно –  

                            безкраен син хоризонт ... 

                            Плаж –  

                            без фалш и битки  

                            брега оковали в бетон ... 

 

                            Море и Небе –  

                            волен полет на белокрила надежда 

                            в душите човешки, 

                            за свобода, за красота 

                            на плажа без дрехи, без маски ... 

 

                            Море и Небе –  

                            слънчево лазурни или буреносни, 

                            привличаща безкрайност за призвани...  
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                                 Любомир Пировски 

 

 

                                             ДРЕХИ 

 

                              Дрехи пищни, модни,  

                              дрехи скрито с поглед разсъбличани, 

                              дрехи неприкрито свличани 

                              от тела обричани... 

 

                              Дрехи – маски за сърца 

                              като птици в кафез заключени... 

 

                              Дрехи – излишни, 

                              от любов, с любов събличани, 

                              душа и плът в едно 

                              без дрехи сливани... 
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                              Любомир Пировски 

 

 

 

                                          ИГРА 

 

 

                       Панделка красива, нежна, ефирна, 

                       ти ми подари. 

 

                       С панделка красива като на игра, 

                       върза ме за теб. 

 

                       В своята съдба на мъж – честит или злочест, 

                       с тази панделка съм вързан и до днес ... 
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                                 Любомир Пировски 

 

 

 

                                       ИЗПИТАНИЯ 

 

                                Невеста,  жена,  деца--    

                                след работата през деня 

                                дом затоплила в нощта ... 

 

                                Години... понякога и самота, 

                                ежедневие - живот човешки,  

                                до сега ... 

 

                                 ... Парализа, 

                                немощно тяло ... пречупена душа ... 

                                Очи замлъкнали, отчаяние и   страх... 

  

                                И  единствено лекарство–  

                                мъжката ръка, 

                                в която вкопчена с надежда 

                                е нейната душа ... 

 

                                Живот човешки – 

                                изпитът за любовта... 

 

                                Живей !  
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                          Любомир Пировски 

 

 

 

                                НА  БРЕГА 

 

 

 

                    Вода дълбока и потайна, 

                    на брега с вълни  съдби във пясък стрила 

--песъчинки от стъпки чужди подредени 

и от вятърът  понесени ... 

 

Вятър – пътник постоянен,  

приятел верен, враг внезапен ...  

 

Вода и Вятър – в прегръдка вечна, 

в игра безкрайна –  

душата на човека от пристана спокоен 

към хоризонта непознат примамват ... 

 

С мечти безкрайни, с надеждите потайни 

скрити в песента на вятър и море, 

сърце човешко,  

сърце зове ... 

 

Съдби...море... 
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 Любомир Пировски 

 

 

                 ПЪТЯТ 

 

Едно и също нощ и ден, 

с човек безименен и сив до мен, 

с мечти несбъднати, 

с изгубени илюзии и лоша орис, 

бленувам аз простори, 

любима работа и хиляди неща 

с приятел мой да споделя. 

Уви, там където намесят се пари, 

приятелството не спори… 

В дискотеки,барове, хотели, 

утехата подирих аз, 

в компания с уиски, бизнесмени 

и ах, какви жени… 

Уж е весело, 

а ето че отвред всеки иска те 

за омлет в своята чиния… 

Да, там където намесят се пари, 

веселието не върви… 

В отчаянието свое, 

и във Вярата нетленна 

потърсих аз спасение, но уви … 

И ето най-подир 

призванието свое, наше, 

чрез Мисълта си аз открих : 

За творчество, 

подобен на Твореца свой, 

човекът е създаден -- 

от детето с надежда мъж да сътвори ; 

от грубата земя и свойте капки пот, 

хляба вкусен с любов за други да омеси ; 

на листа празен словата свои 

в стихове изстрадани да подреди 

и на други с вяра да ги подари. 

И всичко туй след себе си да завещае 

по пътя вечен и човечен -- 

от себе си на другите обречен. 
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                  Любомир  Пировски 
 
                                 
                      СЪРЦЕ  ЧОВЕШКО 
 
 
       Вътре, 
             горещо, 
                  дълбоко в плътта ми, 
                                             тупти нещо... 
       Начало или край? 
                              Всеки има своя рай… 
                              и своя ад –  
                                      дълбоко, 
                                               горещо, 
                                               в Човешкото нещо... 
       Рай и Ад –  
               с любов и болка зачевани, 
                           от болка и любов зачерквани... 
        Плът гореща!... 
                        И болката – любов и надежда –   
                             вътре, 
                                 дълбоко в човешкото Нещо... 
                           
        Благословено проклятие!... 
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                            Любомир Т. Пировски  

 

 

                         НАУКА  ЗА   ХАРМОНИЯТА 
 

 3.1. ХАРМОНИЯТА е универсален и оптимален метод за   системна  

взаимосвързаност между отворени системи в  природата, образувани от 

системообразуващ фактор – потребност от жизненост на системите 

 

Днес, в двадесет и първи век, все по ясно става и започва да звучи  древното 

прозрение на ХЕРМЕТИЗМА , че всичо в природата, в човека, в обществото, е 

взаимосвързано в системи от структури и сложни взаимодействия между тях,  

че ”структурата на микрокосмоса съответства на структурата на макрокосмоса”.  

С други думи, по-малкото е отражение на по-голямото и по-голямото е 

отражение на по-малкото. Човек е отражение на Вселената и обратното. Същият 

принцип намира изява и в хоризонтална плоскост. Външният свят и вътрешния 

свят са отражения един на друг (1)  

„Херметизъм” произлиза от името на събирателен образ известен като 

Египетският Тот, Тот-Хермес, Трижди Великия Хермес, Хермес Трисмегист (2).  

Според „херметизма”, реалността във всичките й аспекти се възприема като 

всеобхватна цялост, в която всички дихотомии, всички различия между тялото и 

душата, духа и материята, са в хармонично единство. За херметика, „гносисът” 

предполага пряко осмисляне на всеобхватната хармония и превръщане в част от 

нея.  В рамките на тази хармония, всяко нещо е взаимосвързано с всичко 

останало чрез мрежа от наслагващи се взаимоотношения. Те са основани на 

принципа на аналогията. Всички неща са отзвуци, отражения или съответствия 

на други. Действителността се състои от сложна, непрестанно трептяща и жива 

мрежа от такива съответствия. Подобно на ноти или акорди, те непрестанно 

образуват съчетания и по този начин се превръщат в  част от една-единствена 

величествена симфония.  Тези съответствия могат да се сравнят и с множество 

разноцветни нишки, така сплели се помежду си, че образуват една-единствена и 

цялостна тъкан. Херметизмът е повече от теория, повече от обикновена 

философска система. Предлагал е конкретна методология, в съответствие с 

която неговите постулати да се превърнат в дела. Тази методология обхваща 

умствени дисциплини, като например медитация, трениране на паметта и 

контрол върху дихателната дейност, както и по-практически занимания, като 

например алхимията. Херметичната мисъл е упражнявала силно въздействие 

чрез открито обявените от нея постулати. Упражнявала е силно влияние и чрез 

предлаганата от нея методология за превръщането им в практически действия. 

Най-голямата й значимост  обаче, се крие в целите и последствията, към които 

тя е отваряла врата. Тези цели и последствия никога не са били обявявани 
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открито. Чрез тяхното преследване  обаче, привържениците на херметизма по 

същество извършват революция в историята на западното съзнание, в подхода 

на човека към обитаваната от него Вселена и към собствения си живот и съдба. 

Преди херметизма отношението на човека към Космоса е предимно пасивно, 

зависещо от волята на боговете. Той е в състояние само да наблюдава 

естествения свят и да се моли на боговете. Самият той  обаче, не смята себе си 

за способен да предизвика със собствени сили значителни промени отвъд 

непосредственото си обкръжение. Херметичната мисъл се превръща в основа на 

нова ориентация, която предоставя възможност на човека да се откаже от своята 

пасивност, да преодолее чувството си за безпомощност и да възприеме една по-

активна роля. При положение, че всички неща са действително взаимно 

свързани, човекът е в състояние  като действа успешно в една достъпна му 

област, да предизвика промени в други области. Вместо да затъне в безпомощна 

пасивност, човекът може да се превърне в активно действащо лице. В състояние 

е да се заеме енергично с търсенето на средствата, чрез които да предизвика 

промени в света около себе си и в самия себе си. За добро или за зло, той е в 

състояние да влияе на обстоятелствата. 

Така се дава път на едно качествено ново и изключително динамично 

опознаване на Вселената и нейните прояви. Херметизмът провъзгласява 

съществуването на хармонични взаимовръзки и хармонични пропорции между 

микрокосмоса и макрокосмоса. 

Принципът на хармоничните пропорции е възприет като водещо начало и 

в математиката, музиката, живописта, скулптурата.Този принцип е наблюдаван 

и доказан и в живата природа - растения, човек и т.н. Хармоничните пропорции 

в херметичните картини на Ренесанса са особено забележими при честото 

използване на тъй нареченото”Златно сечение” – израз на  уникална и 

универсална хармонична пропорция. То представлява математическо средство, с 

чиято помощ дадена линия (множество)  се разделя така, че всяко деление се 

оказва в неизменно и постоянно  съотношение с всяко друго деление на цялото  

( 0,618 и 0,382), тоест:   ако една цяла отсечка АВ  от една линия (мнозинство)  е 

означена с граничните точки А и В,  а точка С е между тях,  то :   

(АВ:СВ)S = СВ:АС     или  

 АС:СВ = СВ:(АС+СВ) = 0,618    или    АВ:СВ = 1,618  

 

Уравнението на „златното сечение” е   Х2-Х-1=0,   или по-обобщено   

 ХS+1 - XS - 1=0,      където S=0,1,2,3,.... до безкрайност.   

 Положителният корен на решението  на  Уравнението на „златното сечение” 

е  т.н. ”златна пропорция”  α=(1+ ):2     

При S=0 , делението на отсечката АВ е по равно (тоест състояние на 

равновесие, на изравняване на енергийните потенциали, на симетрия, на 

термодинамична „смърт”).  
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При S=1 и т.н., то е по класическото  „Златно сечение” (тоест термодина-

мично асиметрично неравновестно саморегулиращо се състояние наречено 

„живот”). 

Известна е математическата числова последователност, наречена”Ред на 

Фибоначи”:  1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,.......,  при който всеки следващ член, 

започвайки от третия, е равен на сумата от двата предхождащи члена.  

Или ако се обозначи  n-тия член чрез М(n), то неговата връзка с 

предхождащите го членове М(n-1) и М(n-2)  ще се изрази с формулата: 

М(n)=М(n-1)+М(n-2) .  

При S члена от такъв ред се получава формулата:  МS(n)=МS(n-1) + МS(n-S-1)  

При S=0 се получава двоичен ред.  

При S=1 – ред на Фибоначи.  

При S=2,3,4…., -  нови числови редове, наречени ” S – числа на Фибоначи”. 

При тях отношенията αS на съседните S-числа съвпадат със „златните S-

пропорции”, отразено в следната таблица на златните S-сечения:  

S 0  1 2 3 4 5 6 7 

αS 2 1.618 1.465 1.380 1.324 1.285 1.255 1.232 

 

Математиците в такива случаи казват, че златните S-сечения се явяват 

числови инварианти на  S – числата на Фибоначи. 

Хипотетично,  златните S-сечения са числовите инварианти на всяка 

самоорганизираща се система. (3,4,5) 

 

Днес с развитието на КИБЕРНЕТИКАТА  и СИНЕРГЕТИКАТА (съвремена 

теория за самоорганизация на системите) целево се изучава и използва 

самоорганизацията на сложните отворени системи, процесите на предаване, 

съхраняване и преработване на информацията,  и в резултат – целенасоченото 

управляване на тези системи. Именно тези процеси на целесъобразно 

саморегулиране, осигуряват съществуването и гъвкавото приспособяване към 

променливите условия  на живите същества и на създаваните технически 

системи.  

При това основните понятия, които ги характеризират, са : отвореност, енергия, 

информация, управление  и структурите получавани от тяхното взаимодействие. 

Така СИСТЕМАТА се определя като съвкупност от взаимодействащи си 

елементарни структури и/или процеси, обединени в едно цяло от изпълняването 

на някакви общи функции, различни от функциите на отделните компоненти.  

В зависимост от новите функции, които се проявяват, отворените системите 

могат да бъдат разграничени на  прости, сложни, комплексни и хаотични 

системи.(6) .  Характерните признаци на системата са : 1. тя  взаимодейства със 

средата и другите системи като единно цяло 2. тя е изградена  като иерархия от 

подсистеми от по-ниско ниво 3. тя се явява  подсистема на система от по-високо 

ниво 4. тя запазва общата си структура на взаимодействия между елементите си 

при изменяне на външните условия и вътрешното си състояние. 
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Система, която е изградена на принципа на  насочено въздействие, което 

осигурява протичането или запазването на даден процес (в това число и 

физиологичен) или показател така, че той да се поддържа в определени граници 

на едно стабилно ниво, се нарича регулаторна. Когато тя е затворена верига и 

функционира така, че отклонението на регулируемата величина автоматично се 

регулира, тя се нарича саморегулираща се система.  В нейната основа са 

обратните отрицателни, положителни, вътрешни и външни информационни 

връзки. Обратните връзки могат да бъдат и външни (свързват изхода на обекта 

за регулация с входа на цялата система) и вътрешни. За да се осигури 

регулацията, е необходимо външната обратна връзка да е отрицателна. 

Вътрешните обратни връзки могат да бъдат както положителни, така и 

отрицателни. Обратна връзка означава влияние на изходящия сигнал върху 

работните параметри на системата. Регулаторно-управляващите механизми на 

системата сравняват постъпилата информация за действителната стойност на 

регулируемата величина с нейната референтна (в т.ч. и генетично 

детерминирана) 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 може да бъде 

прекъсната навреме, може да стане причина за развитие на нестабилност и 

дисхармония.   

Докато отрицателните обратни връзки в живите биосистеми осигуряват 

стабилност на функциите на организма, постоянство на неговите параметри, 

устойчивостта му към външни въздействия, то положителните обратни връзки 

играят позитивната роля на усилватели на жизнените процеси, на растежа и 

развитието. Тоест биологичната самоорганизация на всички нива започва въз 

основа на механизма на положителната обратна връзка, върху който след това се 

наслагват (принцип на суперпозицията) регулаторните ограничения  на отрица 

телните обратни връзки, като при това управляването на биосистемата  е от 

активен (в това число и ритмичен, цикличен) характер. (7,8) 

 Термодинамичният аспект при изучаването на затворените системите, използва 

в качеството на критерий (мяра) топлинната им енергия с нейната 

организационна непродреденост – ентропия, в противоположност на 

организационната подреденост и ритмичност при отворените и ограничено 

отворените системи – негентропия. Този аспект, съгласно втория закон на 

термодинамиката, при механичната, електрическата и химическата енергии 

показва, че при превръщането на енергиите  една в друга необратимо се 
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натрупва единствено топлинна енергия, тоест увеличава се ентропията и се 

намалява негентропията. 

Единствено при многостадийните химични  и биохимични процеси от 

ендотермичен (с поглъщане на топлина) и екзотермичен (с отделяне на топлина) 

тип, при които става превръщане на топлинната енергия в химична и физична 

енергия на подредени атомни и молекулни връзки, има възможност да се 

използва ниско качествената топлинна енергия за производство на високо 

качественни енергийни форми, тоест да се намалява ентропията, да се увеличава 

негентропията и да се повишава подредеността(организираността) на системите 

за сметка на околната среда. При това всички биологични системи са 

ограничено отворени, тъй като каналите на техните връзки с външната среда се 

контролират и регулират от самата биосистема в съответствие с нейното 

състояние, тоест те са саморегулиращи се системи.  

Целта на живите биосистеми е оптимизация на  поведението им в дадените 

условия, водещо до увеличаване на структурната и енергийна неравновестност 

до устойчиво неравновесие (S=1,2,3,4,....) със средата и при запазване на 

хомеостазата вътре в организма, тоест преобладаването на негентропията над 

ентропията – хармоничният ритъм на Живота, което е и основната форма на 

целесъобразната саморегулация в процесите на управление в живата природа.   

Универсалният и оптимален принцип за това са ХАРМОНИЧНИТЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ в природата. 

 
Изхождайки от определението, признаците на самоорганизираща се система и 

основните понятия, които я характеризират (откритост, структурна организация, 

информация и управление), ние даваме следното съвремено определение на 

Хармонията като системен универсален и оптимален начин и инструмент  за     

взаимосвързаност  в  природата, при системообразуващ фактор – потребност 

от жизненост и красота, растеж  и развитие на системите в нея: 

 

„ХАРМОНИЯ – съчетана  съгласуваност и ритъм в пропорциите (съгласно 

числовите инварианти на S – числата на Фибоначи - „златно сечение”) и 

структурно и функционално  допълване както между частите на 

системата,  така и при тяхното целесъобразно  взаимодействие, 

оптимално водещи до жизненост и красота (мяра за целесъобразност), 

растеж  и развитие на системата (намаляване на ентропията и увеличаване 

на подредеността - негентропията) ”. 
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3.2. РИТМИ  И  БИОРИТМИ – ДИРИГЕНТИТЕ В ПРИРОДАТА 

 

 Ритъм, Биоритъм,  според нас е всяка последователна отмереност във времето 

и пространството, в сруктурите и процесите, в мислите и действията, в 

причините и следствията.  

Оптималният ритъм е хармоничен. Това е ритъмът на Живота.  

Човекът, човешкото общество, изцяло са «изтъкани» от ритми. 

Синоним на понятието „ритъм” са понятията „кръговрат”, „цикъл”, „вибрация”, 

„трептене”, „въртене” . Общото между тях , че това са колебателни процеси, 

„колебания”, които точно или приблизително се повтарят през еднакви междини 

от време (9).   Техни главни параметри са център, период, неговата реципрочна 

стойност – честота, амплитуда и фаза, а при разпространяващо се в 

пространството колебание (вълна) – дължина на вълната и поляризация. 

Ритъмът, колебателните процеси, са  фундаментална форма на движение на 

материята и фундаментално средство за нейната самоорганизация, структурно 

формообразуване, самоуправление и стабилизиране на взаимодействията. 

 

Особено интересно и актуално е изследването колебателните процеси , на  

ритъма и биоритъма, при въртеливото движение. Възникващите при него 

инерциални сили, пораждат „торсионно поле” ( от torsion = усукване). Връзката 

между ъгловата скорост на въртене с усукването,  е равна на произведението от 

линейната скорост и полето на усукване, предизвикващо поле на инерционните 

сили, които се проявяват единствено в ускоряващи се отправни системи .  

Инерционните сили са : нютонова сила на гравитационно привличане ; 

кориолисова сила ; сила възникваща при ускорително въртене ; инерциална сила 

при постъпателно движение. Те са реални и са породени от особени, инерциални 

полета – проява на торсионните полета в ежедневния живот. Когато ъгловата 

скорост на въртене е постоянна, то усукването е равно на отношението между 

единица и разстоянието от някоя точка на диска до остта на въртене. Когато в 

инерциална отправна система инерциалните сили станат нула, то се оказва, че 

пораждащите ги полета на инерцията в инерциалните отправни системи са 

различни от нула.  Усукването  е нулево, когато ъгловата скорост  на въртене, 

която е относителна величина, е равна на нула. Инерциалното поле може да 

бъде нулирана с помощта на преобразуване на ъгловите координати при които 

ъгловата честота на въртене е нула.(10) 

Днес чрез изследванията на Торсионните полета  и Теорията на физичния 

вакуум (10) се доказва, „ че в света не става нищо друго, освен изменение на 

кривината и усукването на пространството”. Присъствието на първични 

торсионни полета в пространството води до неустойчивост в сруктурата на 

физичния вакуум, която предизвиква раждане на елементарни частици от него – 

най-простите представители на материалния свят. При това, раждането на 
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обекти от вакуума, е съществено нелокален процес, тъй като в него участват 

безкрайно отдалечени точки от пространството. От вакуума се раждат двойки 

частици, като всяка двойка се състои от частица и античастица, например 

електрон и позитрон.  Въртенето на електрона поражда торсионното му поле и 

освен това, тъй като електронът е зареден (както и други частици), то неговото 

собствено въртене създава кръгов ток, който от своя страна поражда магнитно 

поле, създаващо магнитния момент на електрона.  Първичният вакуум се 

разслоява по спин, в резултат на което се появяват десни и леви първични 

торсионни полета, които катализират раждането на шест класа частици:  

1. с положителна маса на покой и положителна енергия (дясна материя)- 

електрони, протони, неутрони ; 

 2. с отрицателна маса на покой и отрицателна енергия (лява материя) – 

позитрони, антипротони.  

3. с нулева маса на покой и положителна енергия(дясна материя) – фотон;   

4. с нулева маса на покой и отрицателна енергия(лява материя); 

 5. с имагинерна маса на покой и имагинерна енергия с положителен знак пред 

имагинерната единица(дясна материя)- тахион(един от видовете торсионно 

поле);  

6. с имагинерна маса на покой и имагинерна енергия с отрицателен знак пред 

имагинерната единица(лява материя)- антитахион. 

Въртенето на материята, на частичките от която тя се състои,  е източник на 

вторични торсионни полета.  

Торсионните полета на живите системи имат много по-сложен строеж 

отколкото на неживите. Особено сложни са торсионните полета, които създава 

човешкото тяло.   

 При действие върху колебателна система с външни периодични въздействия, в 

системата възникват принудени колебания, имащи външната честота. При 

промяна на тази честота, амплитудата на принудените колебания се изменя. При 

приближаването на външната честота към собствената честота на системата, 

амплитудата на принудените колебания нараства и става максимална при 

изравняване между външната и собствената честота на системата.  Това се 

нарича „резонанс”. При това в системата възникват и нарастват вътрешни 

напрежения, които ако надминат критична стойност, или ако външното 

въздействие е с достатъчно голяма амплитуда, системата  се разрушава.  

 В механиката резонансът се характеризира количествено чрез : Хмакс./Х0 = ,  

където Хмакс. е максималната амплитуда, Х0 е статичното(изходното) 

изместване, предизвикано от външна сила, а е еднородност на трептящата 

система, която характеризира степента на хетерогенност на вътрешните 

структури на трептящата маса (всички живи системи са хетерогенни по маса, 

еластични свойства и структурна организация и техните физико-химични 

свойства са променливи величини). Затова резонансът при живите системи  

може да обхване широка честотна област.  Резонансната честота на човешкия 

организъм е :   4-5-6-8 Нz ;   на сърцето - 10 Нz;    на главата – 20 Нz .     
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 По механизма на резонанса, енергията на механичните трептения, особено 

низко честотните, които ние не чуваме, но които притежават висока проникваща 

способност, пряко действа на организма. Те могат да се разпространяват  на 

много големи разстояния почти без да отслабват поради голямата дължина на 

вълната ( инфразук – 0,05 - 2 - 7 - 16 - 25 - 1000 Нz). Тази енергия пряко действа 

на организма най-вече върху сруктурите на актомиозиновия белтъчен комплекс 

– основен белтък на скелетните мускули на гръбначните организми (подтиска се 

АТФ- ферментатив-ната му активност в клетките по резонансен механизъм 

максимално - при честота 200 Нz ) и върху  нативната структура на клетките 

(ендоплазматичните биомембрани) в  различните тъкани на организма  (при 

честота 10 Нz и мощност 135 дБ за  1-3 часа)  (11), както и поради съвпадане с 

алфа-ритъма на главния мозък и резонанс с вътрешните органи на организма. 

Това води до гадене, световъртеж, загуба на равновесие, умора, главоболие, 

отслабване на зрението, силно чувство на безпокойство, безпричинна паника и 

страх. Особено чувствителни са хората със сърдечно-съдови заболявания и 

ревматизъм. 

 

Традиционно, ритъмът е свързан със звуците и музиката, с електро- и био- 

химичните процеси в живите организми, с локалните концентрационни разлики 

на материята, със структурите в архитектурата, с движението на небесните тела 

и т.н., най-общо с Енергията като мяра на движението на материята. 

Музиката, чрез честота (резонанс, в т.ч. и на клетъчно и органно ниво), ритъм 

(в т.ч. и мозъчни биорими), мелодия (хармонична система от звуци), начин на 

изпълнение (визуализация на емоциите на изпълнителя), словесен текст (поетич-

на образност, като между сложността на мелодията и текста има обратно 

пропорционална зависимост), по механизмите на сенсибилизация (повишаване 

чувствителността на нервните анализатори за слух, зрение, обоняние и осезание 

при едновремено въздействие на няколко от тях) и разделното обработване на 

информацията постъпваща в главния мозък (ритъмът и начинът на изпълнение 

въздействат на подкоровите емоционални структури, а мелодията и текста – на 

кората на главния мозък), въздейства психо-емоционално и на първата, и на 

втората сигнални системи. Според нас, музикалното възприемане от човека и 

въздействието на музиката върху човека, е сложен, асоциативен, индивидуален 

(въпреки че определени едни и същи музикални пиеси статистически 

достоверно предизвикват едни и същи емоции при различните хора, което 

вероятно е свързано с проява на колективно несъзнаваното), предимно емпатиен 

(емоционално и творчески) психо-физиологичен процес, предизвикван от 

конкретна актуална потребност и свързан приоритетно с дясното полукълбо на 

главния мозък.  

Дейността на дясното полукълбо на мозъка се базира предимно както върху 

натрупан минал опит (енграми и акустични холограми) свързан с разпознаване и 

изживяване на емоционалните експресии, така и на многозначността на 

пространствено-образното и асоциативно мислене, отразяващо богатството на 
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съществуващите взаимовръзки в сферите на Аз-съзнанието и най-вече в лично 

несъзнаваното (К.Г.Юнг); (12,13). В приемането и предаването на музикалните 

мелодии и акорди преимущество има лявото ухо, съгласно модела за слухова 

асиметрия на Дорин Кимура (Монреал, 1961); (14).  

Способноста на музиката да предизвиква различни релаксиращи, медитативни, 

хипнотабелни, ментални и др. състояния на съзнанието и емоционални 

състояния и проявления, доведе до развитието на индивидуални стимулиращи 

комбинирани звукови и светлинни устройства с програмируема честота 

(„мозъчни машини”- стереослушалки заедно с проекционни очила, а в 

колективен вариант с цел контрол върху съзнанието и психоманипулиране –

„дискотеки”), използващи механизмите на сенсибилизация, биаурален ритъм (на 

всяко ухо се представя различна звукова честота, като мозъкът изважда едната 

от другата и това кара човека да чува трета „фантомна” честота, известна като 

„биаурален ритъм”) и въздействие с подпрагови сигнали, които позволяват на 

човек да преживява нещо като халюцинаторна виртуална реалност.(15). 

Целенасоченото създаване чрез подбрана музика на такава индивидуална 

виртуална реалност за предизвикването на емоционални психосоматични 

състояния и проявления в определен момент, когато адаптационните реакции са 

още на нивото на временна координация на функциите, тоест при „еластичност 

на Ц.Н.С.”, може да бъде лечебно средство в арсенала на холистичния лекар при 

развитие на адаптационния синдром или за управляване на преморбидни 

състояния и ранни патологични изменения в организма, както и при избор на 

нова конкретна актуална потребност. Използването на този механизъм не е ново 

– датира от ритмичните напеви и танци на шаманите, през религиозното пеене и 

музика, до съвремените диско-, рок- и други стилове. Съвремените познания за 

музикалното възприемане и въздействието на музиката върху човека като 

сложен психо-физиологичен процес, съчетано с древните концепции за 

„специфична честота на звука свързан с всяка от седемте чакри”, или с „петте 

музикални тона на У-син” в китайската медицина използвани за допълване и 

балансиране на енергията ЦИ в системите на организма, може да доведе до 

съвремено и широко използване на холистична психоемоционална 

музикотерапия и биоакустика за здравето на човека и за биостимулация на 

растения и животни, така както вероятно го е правил интуитивно Орфей с 

неговите музикални инструменти: девет струнна лира с корпус от костенурка и 

сухожилия от крава за струни, салпинкс(звучна тръба), сиринга (свирка от 

тръстика), кавал (старинен вариант), флейта, форминкс (4 струнна китара), 

пектида (20-струнна арфа) (16).  

 

Според нас, Човекът е избирателно отворена, саморегулираща се,  

многокомпонентна, сложно  организирана,  вероятностна  пространственно-

времева ритмична (колебателна) система.  В него на различни нива 

(субклетъчно, клетъчно, функционално-системно, организмово, психично, 

популационно)  успоредно,  едновремено и ритмично се осъществяват различни 
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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.      Потребността (Симонов П.В)  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”.  

От позициите на Потребностно-информационната теория за висшата нервна 

дейност (Симонов П.В.), 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. 

Личността е динамична система,  която е  формирана с пълен набор по вид, и 

различен по количество и иерархия  актуални потребности, които хармонично 

да  съответстват на ценностната ориентация на конкретния социум. Тогава 

проявите на личността са оптимални в дадените конкретни условия. 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 – временно 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 (17)  

Ритъмът е носител на информация необходима за управление на системите. 

 

Според нас Информацията е фиксиран резултат от избор предоставящ 

конкретно знание.  Например, при подхвърляне на монета във въздуха и 

предварително избрана страна на която би могла да падне, информацията се 

появява едва след падането на монетата на някоя от страните й, тоест едва след 

реализиране и фиксиране на предварителния избор, и това вече е конкретно 

знание.  

Според Кубрат Томов (105) Информацията е инобитие на организацията. Тя  

има организационно-отразителен произход, заместваща роля като сигнален 

еквивалент, размножаващо-хармонизираща функция, може да се използва и се 
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използва за самоорганизация и самоуправление и може да се превръща в 

организация и обратно(105).  

 Информацията, характерна за живите системи, се отличава от една страна със 

способността на живите системи да създават нова информация. Тя се създава 

само резултат на избор, на решаване на алтернативи свързани чрез процеса на 

рецепция с понятията :         1.информационната ценност, 2.незаменимост и 

3.достатъчност  или излишък на информацията.    

От друга страна, информацията характерна за живите системи се отличава и с 

тяхната способност да подбират ценна информация без енергийни загуби.  

Колкото по ценна информация се създава в системата,  колкото по-високи са 

критериите за нейния подбор, толкова по-високо е тази система по стълбата на 

биологичната еволюция. Еволюцията е растеж на ценността на 

информацията, създавана от системата (18). 

Вида и количеството на енергията и информацията ритмично циркулират от 

нивото на вакуума през организираната материя до отново вакуума. В организма 

в това отношение е налице йерархия, чийто първото информационно стъпало по 

тази стълба е локалната концентрационна разлика в съответните енергии.   

Второто стъпало е в молекулните механизми за реализация на  сложните 

биологични и психични процеси, свързания с прехода от неживо към живо 

пренос на сигнална информация по  принципа на комплементарността и 

пространствената структура на биомолекулите, валиден за всички нива в живите 

системи : ДНК-РНК; РНК-белтък; ензим-субстрат; антиген-антитяло; хормон-

рецептор; невромедиатор-рецептор; рецептор - вторичен посредник - 

вътреклетъчни процеси.  Третото стъпало - мозък (а  чрез  него  и  социум) 

свързва молекулното  сигнално ниво на отражение на материята с психическото  

състояние и поведение на личността на база потребностно – информационна 

теория. Четвъртото стъпало е многомерното, квантово–енергийно и холограмно-

информационно ниво на отражение на свойствата на  материята на физическия 

вакуум върху свойствата на биологичната материя и нейните психически 

прояви, която чрез постепено увеличаване на информативността си и 

намаляване на енергийността си еволюира,  съгласно системния принцип 

“всичко зависи от всичко”(“каквото долу, това и горе”).  

 В тази посока универсален феномен са Биоритмите като носители на 

информация, необходима за управление на системите.  Те са със широк 

диапазон на периоди – от милисекунди до векове, обхващащ дейността на 

субклетъчните структури и отделни клетки до сложните форми на поведение на 

организма, популацията и екологичната система. Времевата структура на 

биоритмите е индивидуална като хронотип.  В живия организъм едновременно и 

закономерно  съществуват всички съществуващи ритми. Те могат да се изменят 

и закономерно, и под влиянието на случайни външни и вътрешни фактори. 

Биоритъмът представлява колебания в интензивността или скоростта на някакъв 

биологичен процес, настъпващи през приблизително равни промеждутъци от 

време. Повторяемостта на биологичното явление в ритъма е относителна.   В 
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действителност всеки  повтарящ се цикъл по съдържанието си се  отличава от 

предходния, но се възпроизвежда по същите закономерности (спирала изградена 

оптимално по пропорциите на числови инварианти на S – числата на Фибоначи - 

„златно сечение”) (19,20). 

  Времевата структура на биологичната система обхваща: 1.част, свързваща 

времевата й организация с външната среда и с другите биологични системи;  

2.част, регулираща времевата организация;  3.част, възприемаща сигналите за 

регулация; 4.работна, ефекторна, част. Тези елементи на времевата структура са 

обект на изучаване и въздействие от хрономедицината, хронофармакологията, 

хронотерапията.  Управляването на енерго-информационните потоци в живия 

организъм става в определен времеви режим и се характеризира с конкретни 

амплитудно-времеви параметри, съставляващи основата на всеки биологичен 

ритъм. През денонощието ритмично се променят всички показатели на 

вегетативната хомеостаза и на функционалните системи. През светлата част от 

денонощието е установено, че  в периода 5 – 6 часа до 12 часа, е повишена 

активността на симпатиковия дял на вегетативната нервна система, повишена е 

готовността за енергопотребление, преимуществено за сметка на окисление на 

въглеводородите, интензификация на обменните процеси и бързо включване на 

енергоресурсите в обмяната. В биоелектричната активност на мозъка 

преобладават или високочестотните,  или бавните компоненти.   Между 12 часа 

и 16 часа се понижава активността на симпатикуса, намаляват се 

енергозагубите, понижава се нивото на обмяната. В регулаторните системи 

възниква състояние на „неустойчиво равновесие”. В мозъка преобладават алфа- 

и бета- ритмите.  След 16 часа нараства активността на парасимпатиковия дял на 

вегетативната нервна система, засилват се процесите на утилизация, попълват се 

енергоресурсите.   Тази периодична промяна в хомеостазата позволява да се 

ориентира организацията на лечебния процес(ако е необходим), като се отчитат 

различията в чувствителността на организма към въздействията в различно 

време, водещи до различна ефективност на лечението.  

 

Например при SPA-процедурите, тъй като балнеофакторите са активни 

адаптогени, то всеки от тях съобразно действието си използван в определено 

време, може да се яви външният дразнител, който синхронизира или 

десинхронизира биологичните ритми, тоест организмът се адаптира(оздравява) 

или се дезадаптира.  Например при исхемична болест на сърцето, утринна вана 

(9 – 11часа) активизира симпатикуса, йонофоретичната проницаемост на кожата 

е максимална,  а дневна вана (14 -15часа) предизвиква ваготоничен ефект и 

подобрява паметта и работоспособността на мозъка. При хипертонична болест       

I – II А стадий, най-добър хипотензивен ефект чрез вана  е между 16 и 18 часа. 

Тогава е и минималната йонофоретична проницаемост на кожата, която след 22 

часа отново нараства. 
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Други практически примери за това са ежедневното повишаване и снижаване 

прага на болкова чувствителност на нашите зъби (след обед болковият праг е 

веднъж и половина по-висок и ефективността на обезболяване тогава е 

максимална при по-малки дози анестетици);   алергичните реакции възникват 

по-бързо и се проявяват по-тежко в началото на нощта, отколкото по обяд;   

черният дроб поддържа по-ниско ниво на алкохол в кръвта вечерта, отколкото 

през деня(задържането на алкохола в кръвта бързо нараства след десет часа 

сутринта);   за хормоналната терапия е особено важно правилното избиране на 

времето за прилагане на препарата – например при недостатъчност на 

надбъбречните жлези прилагането на кортизон е сутрин, когато е нормално 

активността им да е максимална;  депресията и нарушенията на съня също са 

свързани с ритмичната секреция на невротрансмитерите, невромедиаторите и 

неврохормоните в мозъка - например мелатонин, серотонин и др., което е 

необходимо да се съобразява при лечението им. (21).  

Значението и влиянието на биоритмите  е особено отчетливо в медицината на 

съвремието с основен принцип “интеграция вместо интервенция” – 

Холистичната медицина, централната идея на която е слоестият модел на 

човека. При него физическото тяло не е единствено и дори не е водещо. То и 

неговите болести са видима проява на съществуването на човека на много нива 

– духовно, умствено, емоционално, енергийно и чак тогава физическо. Болестта 

е отклоняване от пътя на пълноценния и съзнателен духовен живот и 

нарушаване на хармонията на някое от по-високите нива на съществуване, като 

увреждането последователно се предава по веригата : духовно-умствено-

емоционално-енергийно-физическо тяло. Наличието на физически симптоми за 

по-сериозно заболяване задължително означава засягане и на другите нива.(103) 

 

 

Още един пример за наличието и управляването на енерго-информационните 

потоци в живия организъм е при  вътрешно мозъчните дейности. Днес е дока-

зано, че те се характеризират и съпровождат с определени циклични честотни 

ритми на електрическата му активност (22,23). При това нервната система 

двупосочно, от и към мозъка, пренася модулацията на мозъчните честоти до 

всяка част от тялото. С това са свързани състоянията (включително 

емоционалните), на преживяван конфорт или дискомфорт и адаптивната 

дейност на функционалните системи. В биоритмите се отразяват процесите на 

управление, функциониращи по кибернетичния принцип на непрекъсната 

корекция в съответствие с промените на вход и на изход от системата, т.е. 

биоритмите са важна част от механизмите на саморегулация. За хора с голяма 

адаптивност и невродинамична пластичност, и с ниска заболеваемост, са 

характерни статистически устойчиви връзки между компонентите на 

електроенцефалограмите им – бета, тета и делта вълните изпреварват алфа 

вълните и подпомагат тяхното доминиране. Този ритъм се нарича 

“функционално ядро”. Намаляването на вероятността на взаимодействие на 
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алфа вълните с другите вълни от електроенцефалограмата, корелира с по-ниско 

ниво на адаптивност. При хората, в които ролята на функционално ядро се 

изпълнява от алфа и тета вълните, адаптивността им е на средно ниво, а при 

ниско адаптивните хора ядрото от тета и делта компоненти е характерно, като 

при тях обаче устойчива временна организация не се наблюдава. И при трите 

групи особено място заема цикличността между компонентните и между 

структурни взаимодействия, която усилва проявата на отделния компонент на 

електроенцефалограмата. При силно адаптивните хора количеството на 

цикличните връзки, обединяващо няколко компонента, е максимално, а при 

ниско адаптивните – минимално . 

 Много бързите мозъчни честоти, повече от 25 Hz, предизвикват съответните 

състояния на безпокойство, паника, гняв или психоза. Този обхват се нарича 

високи бета-честоти и ако се поддържа за дълги периоди от време, е опасен за 

здравето , тъй като може да доведе до физически увреждания. 

Бързите мозъчни честоти, в обхвата на 14 Hz до 25 Hz са сързани с насоченото 

към външните неща внимание и се наричат бета  β – честоти. Те носят 

физически стрес. 

Средните мозъчни честоти, 7,8 Hz до 14 Hz, създават релаксирано състояние 

на съзнанието, като вниманието е разделено между вътрешните и външните 

дейности. Те се наричат алфа α-честоти и са за медитация, при която се 

снижават бета-β-честотите и така се помага за разрешаването на редица 

личностни проблеми. 

Ниските мозъчни честоти – 3,2 Hz до 7,8 Hz, наречени тета  θ-честоти, 

предизвикват много широк спектър вътрешни ментални явления. Хипнозата е 

метод за индуциране на θ състояния на съзнанието, при които мозъкът е много 

податлив на външно програмиране. Освен това в такова състояние на 

съзнанието, съществено се понижава усета за физическа и емоционална болка. 

Много ниските мозъчни честоти между 0,1 Hz и 3,2 Hz наречени делта δ- 

честоти, се свързват със състоянията на безсъзнание, дълбок сън, безчувствено 

състояние или кома, при които липсват усещания или болка. 

Когато мозъчното ляво полукълбо е по-активно и β- честотите нарастват, 

повишава се кръвното налягане, адреналина и физическата активност. 

Когато мозъчното дясно полукълбо е по-активно и θ- честотите нарастват, 

кръвното налягане и пулсът се понижават, а нивото на ендорфините в мозъка се 

увеличава.  

При баланс в дейността на двете мозъчни полукълба, преобладават α -честотите. 

Ако се съчетават ниски α- и θ- честоти  се стига до депресия и кома. 

При изучаване на електрическата активност на избраните структури от мозъка е 

изяснено, че по време на хранене, пиене, оргазъм и прекратяване на болката, в 

кората на мозъка и някои подкорови центрове възникват своеобразни високо 

амплитудни бавни ритми (θ-), които са универсални “белези” на наслаждението. 

Те представляват интегрален неспецифичен показател на удовлетворението на 
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основните нужди на организма  подкрепяни от удоволствието и са  един от 

инструментите на еволюцията, съществен механизъм за оцеляването. 

 

Така чрез ритмите и биоритмите като колебателни процеси, в това число и 

въртеливите движения на елекрони и молекули пораждащи торсионни полета  

като носители на информация, и чрез правите и обратните връзки необходими за 

управление на системите, се оформя самоорганизацията на системите като 

едно от основните свойства на движещата се материя. 

 Това е предмет на „Синергетиката”– съвременната теория за 

самоорганизация на откритите системи. (18) 

  Понятието самоорганизацията на системите  обхваща всички процеси на 

самоструктуиране, саморегулиране и самовъзпроизвеждане на системи от 

различна природа. За самоорганизацията на дадена система е характерно: 

сложно, нелинейно движение; отвореност 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.  Структурата е 

обект, имащ устойчивост и способност в определени граници да се 

съпротивлява на външни или вътрешни изменения, без да се променя цялостно 

(напр. при хомеостазата). Структури, създадени при голяма термодинамична 

неравновестност се наричат дисипативни. Те се реализират в  активна 

реакционна среда.  Тя е отворена система с две различни енергийни състояния – 

високо и ниско енергийно, като при разпространението на автовълните в такава 

среда  отпред, по фронта на вълната, елементите на средата преминават от 

високо на ниско енергийно ниво и отделящата се при това енергия отива за 

пущане на аналогични преходи отново в следващите нови   части на средата 

пред фронта на автовълната.    В такава среда под действието на термодина-

мични сили и локални концентрационни или други нееднородности, т.е. 

източници на енергия в активната 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 - проявление на  Ритъмът на Живота.(23).  

Автовълни се наблюдават при процесите на горене, плазма и други химически 

реакции, при  измененията в числеността на популациите в екологията, при 

предаването на нервните импулси, в мускулите, в ретината на окото. Днес са 

изучени четири типа автовълнови структури:  неподвижни и устойчиви – от 

струпвания на промеждутъчни вещества в активна реакционна среда;  движещи 

се (ритмично или не) вълнови структури; хармонични или не  спирално-

въртящи се вълни - ревербератори;  хаос - възникващ в автовълнов процес  при 

взаимодействие между обикновени вълни и автовълни, което води до режим 



 37 

приличащ на турбулентност.  Тъй като всяка структура носи и запазва 

определена информация, то и автовълновите структури могат да бъдат 

акумулатори и преносители на информация. Та нали всяка вълна е сигнал! И 

концентрационната вълна в химична и всяка друга среда не е изключение. 

Например, ако понятието „автовълнови среди” се пренесе върху съвкупност от 

хармонично свързани помежду си отделни елементи – електронни кооперативи 

във функционалните системи на Анохин, биоенергетиката на клетъчните 

мембрани по Скулачев В.П., или системата на китайската традиционна 

медицина, става ясна общата съвремена научна основа на методите за  

практическа холистична пофилактика и лечение (хармонизиране в процеса на 

адаптацията) на човека.  

Известно е, че при протичане на биохимичните реакции в живата клетка 

катализирани от ензими, при образуването на ензим-субстратният комплекс се 

изменя формата на ензима – настъпват конформационни(в т.ч. и торсионни) 

изменения на отделните молекули, при което се пораждат акустични импулси 

със сложна форма, наподобяващи  цъкане, които ако се синхронизират във 

времето се получава звучене (акустично поле). 

Например при гликолизата където участват 9 различни ензима, числото на 

оборотите на всеки от тях е много близко до честотата на съответна музикална 

нота – фосфорилаза-1 – „ми”, честота 659 Hz, октава втора;  фосфорилаза-2 – 

„сол” честота 1567 Hz, октава първа ; хексокиназа –„ла” 220 Hz, октава малка;  

фосфофруктозокиназа - „ми бемол” 19,45 Hz;  алдолаза - „до” 32,7 Hz ; енолаза 

– „ре” 146,8 Hz; дехидрогеназа за млечната киселина –„ми бемол” 1244 Hz , 

октава трета; и т.н., което заедно с движението на биомембраните води до 

възникване на сложно акустично поле  във и около живата клетка. (24,25).  

В тази посока е интересна още една хипотеза – за ”вибрационното 

биоакустично поле с честота над 109 Нz при митозата” на проф. Ал. Ник. 

Мосолов от Новосибирския медицински институт(26),(27), косвено доказана 

чрез микрофотографии на малки концентрични вълни излизащи от повърхността 

на живата клетка. Те се появяват внезапно в профазата на митотичното деление 

на клетката,  изчезват след приключване на делението и липсват при мъртви 

клетки. Според хипотезата на Мосолов, силовото поле от акустичен произход за 

живата природа има изключително предимство пред магнитното или 

електричното поле, поради лесното му екраниране от биомембраните срещу 

постоянни „шумове” от околната среда, водещи до увреждане и смърт на 

клетките.  Известен е хидродинамичният закон на Беркнес, според който между 

пулсиращи или трептящи тела в течност възникват хидродинамични сили, които 

спомагат за тяхното взаимно привличане или отблъскване в зависимост от 

съотношението на фазите на техните трептения. Според хипотезата на Мосолов, 

в митозата участват няколко вида вибратори, създаващи сложно акустично поле, 

което осигурява точното разпределение на хромозомите в дъщерните клетки. 

При това ядрото е главният излъчвател на механичните трептения. Акустичните 

вълни от него се разпространяват в течната цитоплазма и достигат до 
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клетъчната мембрана  ( в живата клетка тя е водно-фосфолипидна система в 

течно-кристална фаза с нисък вискозитет), поради което на повърхността й  

възникват микровълни. В цитоплазмата се намират и „центриолите” – също 

специфични вибратори.  

Според нашата хипотеза, по скоро се касае за клетъчните  органели 

(цитоцентър, микротубули, микрофибрили, микрофиламенти) в ролята на 

вибратори, дифракционни решетки  и резонатори. Те са изградени от  

фосфатидилхолин, фосфаридилетаноламин, цереброзид, полипептиди- 

”тубулин”, актин, миозин  и малко РНК.  Микротубулите са с куха тръбеста 

структура с диаметър 20-30 nm, просвет 10 nm, дължина няколко микрометра и 

многостранни функции, а цитоцентъра е органел с микротубуларна структура, 

съставен от две центриоли, перпендикулярно разположени една спрямо друга, 

като всяка центриола е цилиндър с  дължина 300-700 nm и ширина 150-250 nm, а 

стената й е дебела 40-50 nm и има висока електронна плътност (28,29,30). 

Такъв строеж, размери  и структура  на органелите са много подходящи и за 

хипотетичната им функция на резонатори  за хипер-звук (честота 109 до 1013 Hz; 

дължина на вълната 3,4х10-5 см.; далечина на разпространение в течности– от 

порядъка на междумолекулните и междуатомните разстояния)  и за  вибриращи 

дифракционни сруктури (решетки или „вибриращи енергийни нишки- 

биоструни”). Тези структури могат да имат своя вълнова форма- функция, и да 

се подчиняват на съответното уравнение. При вибрирането им под 

въздействието на вътреклетъчното акустично поле, което възниква в резултат на 

конформационни изменения на отделните молекули в биохимичните процеси, 

както и при комбинация между него и наложено от вън целево създадено хипер-

звуково поле,  в клетъчните мембрани  (в живата клетка те са водно-фосфо-

липидни системи в течно-кристална фаза с нисък вискозитет) се получава 

взаимодействие (интерференция)  между  резултантното биоакустично  поле  и 

биохемилуминисцентна светлина. Например при облъчване на кристал с 

хиперзвук, който едновремено с това се облъчва и с лазерен (кохерентен) лъч, на 

това място където светлината пада върху звуковата пътечка в кристала, 

светлината променя направлението си – получава се дифракционна картина 

показваща акустичното поле във веществото, като звукът става средство за 

непосредствено управление на светлинния лъч, а звуковите вълни отразили се от 

предмета (или от структури в него) носят неговото невидимо изображение – 

акустична холограма(„Техника молодежи” №10/1972, 6-7).  Хипер-звукът става 

средство за непосредствено управление на биохемилуминисцентната светлина в 

течнокристалната фаза, а звуковите вълни, отразили се от вътреклетъчните 

мембранни структури,  носят акустична холограма - вътреклетъчното акустично 

поле което води до дифракционна картина  – биофотоакустична 

информационна холограма - „аура” около живата клетка, тъкан,организъм.  

Биохемилуминисцентна светлина е доказано универсално свойство на 

клетките и тъканите. Тя е  късовълново ултравиолетово (с честота 190-330 нм. и 

интензивност от няколко десетки до стотици фотони от 1 см2  за  1 секунда)  
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слабо светлинно излъчване от биохимическите свободно-радикални процеси в 

клетките, и по-специално от белтъците в клетките и полиненаситените мастни 

киселини  във фосфолипидите на биомембраните  (31,32,33,34,35), което 

стимулира тяхното деление (митоза). 

  Външната (от друга клетка, организъм) биофотоакустична информационна 

холограма - „аура” или външното целево създадено хипер-звуково поле могат 

да станат средства за непосредствено  управление състоянието на живата клетка, 

тъкан, организъм, по не изискващ голяма енергия резонансно-синхронизиращ 

механизъм, обхващащ впоследствие и биохимичните биоелектрически процеси 

– пренос на електрони при окси-редукционните реакции, дишане, фотосинтеза, 

нервен импулс, окислително фосфорилиране (по схемата: АТФ  Н+) ; или 

чрез резонансната честота на митохондриите- 25 Нz, която ако се синхронизира 

при  5 кНz се получава биологично-активна хармония. Комплексна  

синхронизация (хармонизация) на ниво клетка, функционални системи и  

организъм (лечебно въздействие) може да се  създаде при такъв режим на 

вибрации, при който честотите са равни или пропорционални една на друга 

(„златните S-сечения” са числовите инварианти на всяка самоорганизираща се 

система) вътре в организма, или между неговите системи и тези от друг 

биологичен организъм, или от друг физичен източник на „аура”, например 

кристал, автовълнов процес в течна среда, и др. Освен това е известно, че 

синхронизацията няма праг на действие и настъпва даже когато енергийно 

връзката между системите е много слаба, стига вибрационните им честоти да са 

сходни (36).  Тоест синхронизацията, хармонизацията (лечебното въздействие) е 

на база енерго-информационно взаимодействие между „аурите” на клетъчно и 

на организмово ниво при микробиални, растителни, животински и човешки 

организми, опосредствено от взаимодействието между хипер-звук, 

биохемилуминисцентна с UV светлина и  течно- кристална среда състояща се 

от: биомембранни липиди (37); биополимери– полипептиди в микротубулите 

при формиране на структурния скелет на клетката, ДНК упаковани в 

хромозомите (38); вода  в  клетъчния  цитозол  с нейната структура  и 

„памет”(39, 40);  твърда кристална  оптично-прозрачна среда (41); газова среда, 

или от трите едновремено, при биоенергоинформационното лечение (42,43,44) . 

  Нагледни и обективни доказателства за това са получени по Метода на 

високоволтовата електрофотография на Кирлиан (1938г), продължение на 

експерименталните работи на Никола Тесла от 1890-1900г., базиран на 

физическия процес „коронен разряд” или „хладна емисия” на електрони 

изтласквани при взаимодействието им със силно електростатично поле 

получавано  между електродите при Кирлиановата фотография. 

Според нас, освен наличните електрони в живия или неживия обект и 

електростатичното поле между електродите, като трети взаимодействащ 

елемент е  и  акустичното поле в неживото вещество или биофотоакустичната 

информационна  холограма - „аура” около живата клетка, тъкан, организъм.    

Това може да обясни    документалните Кирлианови фотографии на очертаване  
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на запазена цялостна структура и „аура” около отрязан наполовина жив 

растителен лист !            Днес този метод успешно се използва за диагностика, за 

контрол на резултатите от лечението, за тестване на лекарствени вещества и 

храни, за индикация на природни обекти.(41)        

Така става ясен и целево използваем един от възможните механизми на 

хармонично взаимодействие между микробиални, растителни, животински и 

човешки организми, което е в основата на холистичния мироглед.  Освен това на 

клетъчно ниво се изяснява механизмът на действие   на енергията на 

механичните трептения със съответните честоти директно действащи на живия 

организъм, и на  хармоничните звуци (музика) през рецепторите и слуховия 

анализатор, при използването им  за  холистична профилактика, лечение и 

промоция на здравето чрез синхронизиране и хармонизиране на компенсаторно-

приспособителните процеси в биоорганизма с условията на околната или 

управляваната среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

3.3.  ХАРМОНИЧНАТА АСИМЕТРИЯ – ФУНДАМЕНТАЛЕН ЗАКОН НА  

ЖИВОТА.     БИОЛОГИЧНО-АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА  И СОБСТВЕНИ 

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ  ЧРЕЗ ЕКСТРАКЦИЯ ОТ 

ПРИРОДНИ СУРОВИНИ, СЪХРАНЯВАЩИ КАЧЕСТВОТО ИМ.  

 

Симетрията и асиметрията в природата са основни, фундаментални, форми 

(стереоформи), на молекулите, структурите и системите в пространството, 

неразривно свързани с тяхната енергийна и информационна наситеност, с 

ритъма и ценността на информацията, с химична реакционна способност и  

физични  свойства. 

  

Симетрията – това е съвкупност от преобразувания (в т.ч. и системни), при 

които структурата, взаимовръзките, свойствата в системите, остават неизменни.  

Ако се използва уравнението на „златното сечение”  ХS+1-XS-1=0  и връзката му 

с хармонията, където S=0,1,2,3..., то при S=0  се получава състояние на 

неизменност, на равновесие, на изравняване на енергийните потенциали, на 

симетрия, на термодинамично равновесие („смърт”).  

Пример в неживите системи за  симетричната организация на структурите са 

архитектурните орнаменти на принципа: «минимално разнообразие на 

елементите - максимално използване на повърхностите – максимален 

естетически ефект», особено характерен при елемента от симетрията – 

«огледално отражение върху плоскостта».   

Основните елементи на симетрията (в т.ч. и при молекулите) са:   

 Ос (описва отнасянето на молекулата при въртене около въображаема ос);  

Равнина (отнасянето на молекулата, когато при отразяване в двустранно 

огледало тя запазва първоначалния си вид) ;  

 Въртене – отражение (комбинация, произведение,  от остта на симетрия и 

равнината на симетрия)  ;  

 Център ( имат го молекули, в които ако центърът се приеме за начало, то за 

всеки атом с координати x,y,z, има идентичен атом с координати  -x. -y, -z.) ; 

Отражателна симетрия (имат я молекули, наречени ахирални или 

недисиметрични, които се препокриват с огледалните си образи) ; Молекули , 

които не се припокриват с огледалните си образи се наричат хирални. 

 Те, ако нямат елементи на симетрия, се наричат асиметрични, а ако съдържат 

поне един елемент на симетрия се наричат дисиметрични) (45) . 

Симетричните системи притежават по-малко енергия и информация от колкото 

асиметричните и затова са по-устойчиви. Това е характерно и за химическите 

системи, започвайки от атома и молекулата. Например при молекулата на 

водорода, която е по-стабилна от атомарния водород, се съчетават два вида 

симетрия – на спина и на заряда, което увеличава стабилността на такава 

система. Устойчивостта на системата става максимална при съчетаване на 

всичките видове симетрия – на спина, на заряда и стерео-пространствената. 

Такива системи са на инертните газове. Всички химически преобразувания 
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стават само на нивото на външната  електронна орбита на атомите и почти не 

засягат не само ядрата им, но и вътрешните електронни слоеве. Може да се 

каже, че движещата сила на всички химични взаимодействия е стремежът към 

симетричен външен електронен слой на елементите, към тяхната минимална 

енергия и максимална устойчивост. Това удолетворява Закона за сдвояването, а 

после и на учетворяването, който гласи, че «за да се осигури устойчивост на 

молекулата, електроните трябва да са сдвоени и количеството на техните двойки 

да е равно на четири». Това е в съгласие и с Октетната теория в химията. Така 

ако на външния електронен слой на атома има осем (четири двойки) електрони, 

то такава молекула е симетрична и следователно максимално устойчива.  

Асиметрията в електронната обвивка на атома води към химически 

преобразования.  

Асиметрията в ядрото на атома води към ядрени процес(46).  

 

Живата природа е хармонично асиметрична. Тя е построена от подвижни 

органични молекули съдържащи асиметричните атоми на Въглерода (С). 

Такива молекули могат да се представят  като два изомера , отнасящи се един 

към друг като система и нейното огледално отражение. Огледалните 

стереоизомери (антиподи, енантиомери)  имат различни способноси да въртят 

плоскостта на поляризираната светлина. Единият изомер я върти на ляво и се 

означава като  L или + изомер, а другият – на дясно и се означава като  D или – 

изомер. При лабораторен синтез на молекули съдържащи въглеродни 

асиметрични атоми, винаги се получава стабилна мъртва смес– рацемат. С 

увеличаване числото на асиметричните въглеродни атоми в молекулата, числото 

на възможните стереоизомери нараства. Природните органични съединения 

основно са асиметрични, но самите живи системи включват в себе си 

симетрични и асиметрични елементи. Към основните класове природни 

съединения се отнасят белтъчините, мазнините, въглеводородите, нуклеиновите 

киселини. Най-важният фактор за асиметрия при всички процеси в живата 

природа са ензимите, които в най-голяма степен отразяват асиметрията във 

външните за организма условия, подпомагайки адаптацията му. Съединявайки 

се със всеки субстрат, те му придават асиметричност до такава степен, че 

получения комплекс стремейки се към симетрия, се разпада и се получава копие 

на изходния субстрат, като това се повтаря непрекъснато от начало в ритмично-

вълнов режим. Това е в основата на еволюцията на органичните вещества (46).  

 

Молекулите и техните ковалентни съединения могат да бъдат представени като 

геометрични постройки с определени размери и форма. (45). 

 Два от параметрите , които определят геометрията им са дължината на връзката 

и валентният ъгъл между атомите в тях.  

Дължината на връзката(от 75 до 200 пикометра) се дефинира като разстоянието 

между две атомни ядра, свързани с една или повече ковалентни връзки. За 

атомите в ковалентни съединения са изчислени ковалентните им радиуси RA 
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така, че да дават припадащата се част на атома А в изграждане на дължината на 

връзката А-В, тоест атомът В е с ковалентен радиус RB, така че RA + RB  дава 

дължината на връзката между тях. 

Например ние, при използването на тези съотношения, изчислихме пропор-

циите  в отношението между RA и  RB  или между RB и дължината на връзката  

А-В      в органичните молекули в тяхното равновесно, неподвижно, не възбудено 

за реакции състояние.  Получиха се следните числа  при : 

  С-О (алкохоли и етери за връзката) = 142,6  , където RA= 77  ,  а RB = 66 

(Басиндейл Алън),  142,6 - 77 = 65,6 (закръглено 66) , то   77: 66 = 1,17  и   

66 : 142,6 = 0,463,   

  С-Н =110 (ХСН3 ),   където RA= 77  ;   то  110-77 = RB = 33 ;  или  77: 33= 2,33  и   

33: 110 =0,3  ; 

   С-С (алкени С=С) = 133,5;     където RA= 77 ; то 133,5-77=RB=56,5 ;  или   

77 : 56,5=1,36  и    56,5 : 133,5 = 0,432 ; 

   С-N (амини) = 147 ;    където RA= 77 ;  то 147-77= RB=70 ;   или   77:70 = 1,1  и 

70 : 147 = 0,476 ;   

   С-Р (фосфини Х3Р) =184,1 ;   където RA= 77 ; то 184,1- 77 = RB=107,1 ; или 

 77:107,1=0,719  и  107,1:184,1=0,582 ; 

   С-S(тиоетери Х2S) =181,7  ; където RA= 77 ;  то  181,7 – 77 = RB=104,7 ;  или 

77 : 104,7 = 0,735 ;  и  104,7 : 181,7 = 0,576 

 

Молекулите обаче, са в непрекъснато движение, една от формите на което е 

вибрационното (колебателно, ритмично) движение с различни ритми, поради 

което дължините на връзките не са постоянни, а «трептят» около средно 

положение. Измерените и цитирани  дължини на връзките са осреднените или 

равновесни, неподвижни («мъртви») дължини на връзки при минимизиране на 

енергийното им състояние и максимизиране на стабилността им във времето. 

 Между ядреният валентен ъгъл АВС  се дефинира като ъгъла образуван от три 

ядра, свързани в структурата А-В-С. Тези ъгли също се изменят непрекъснато 

поради вътрешно-молекулни деформации и величините им са осреднени.  

Общ принцип при изграждане на молекулите  в химическите реакции е, че 

когато определен брой атоми или групи са свързани с един централен атом, те се 

стремят да се разположат колкото се може по-далеч един от друг в рамките на 

ограниченията наложени от дължините на връзките, което е свързано и с 

минимизиране на енергийното състояние и максимизиране на стабилността  във 

времето на веществата изградени от тях в неживата природа. 

 

При въглеродните атоми-С геометрията е тясно  свързана с координационното 

число при даден въглероден атом. Координационното число е равно на броя на 

атомите, директно свързани с разглеждания въглероден атом. Най-често 

срещаните координационни числа в органичната химия са  4, 3, 2, 1.  

Координационно число «4» при въглеродния атом определя тетраедрична геоме-

трия, която ако е правилна,  всичките валенти ъгли са по 109027/ и  всичките 
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връзки са с еднаква дължина. Когато обаче при такъв въглероден атом с   

тетраедрично разположение на валентните връзки, всичките четири свързани 

при химическите реакции заместители се окажат различни, както е при 

енантиомерите,  то такова пространствено разположение може да се осъществи 

по два начина – «десен»  и  «ляв». Такъв въглероден атом-С с четири различни 

заместители се нарича «асиметричен , хирален център» .  

Координациионно число «3» при въглерода определя тригонална геометрия;  

«2» - дигонална геометрия; «1» - обикновен случай, тъй като съществува само 

една възможност за свързване на два атома с връзка с определена дължина. 

Например при СО или йони – CN-  . 

При хетероатоми, поради наличието на свободни електронни двойки 

неучастващи в образуването на връзки и ако се приеме, че всяка свободна 

електронна двойка заема едно координационно място около централния атом, то 

геометричното разположение е по-сложно. Например кислороден атом, 

координиран с два атома или групи, не е дигонален, а е с тетраедрична 

геометрия и с валенти ъгли от по 1090 ( Н2О). Азотният атом в органични 

съединения може да има координационно число от 1 до 4. (45). 

Става ясно, че органичните молекули са асиметрични и пропорциите на 

връзките между атомите в тях в неживата природа, не са по «златната 

пропорция» когато са като изолирани молекули, и не са включени в ензимни 

биохимични «живи» процеси. 

 

В живата природа обаче, чийто най-важна съставна част са белтъците участващи 

в сложните биохимични ензимни и информационно-рецепторни процеси, 

геометричната структура на органичните молекули  пряко свързана с 

функциите им, е отражение на тяхната реактивоспособност и енергийно-

информационна наситеност. Тази геометрична структура се  характеризира 

освен с дължината на връзката и валентният ъгъл между атомите в молекулите, 

но и с пространственото екранирано или открито асиметрично разположение на 

активният им реакционен център и със специфичната последователност във 

взаимно-свързаното разположение на аминокиселините. Молекулната маса на 

белтъците се изменя в много широки граници – от няколко хиляди до няколко 

милиона. Колкото е по голяма молекулната маса на белтъка, толкова по-малко 

вероятно е неговото образуване. Зависимостта на разпределението на 

образуваните белтъци от големината на тяхната маса не е монотонна и плавно 

намаляваща, а минава през максимуми и минимуми. Например максимумите  са 

свързани със следващите  стойности на предпочитаните молекулни маси :  

31; 81,2; 140,6; 231; 319; 1000 (В.А.Коломбет). Тази цифрова редица по 

последователността на елементите си е  много близка на последователността на 

редицата числа на Фибоначи : 3; 8; 13; 21; 34 , като средното отклонение от тези 

величини е само 0,04.  Освен това при ензимите, които в живия организъм  

могат да образуват подредени структури – мултиферментни комплекси, се 

наблюдават четири различни структурни композиции в чийто състав влизат  
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 1, 5, 13, 21 молекули, например гликолитични ензими. Тоест и еволюцията на 

ензимите се осъществява в съответствие с подреждането на числата на 

Фибоначи  и се приближава до   числовите инварианти на хармоничност -  S – 

числата на Фибоначи-- инвариантите на всяка самоорганизираща се енерго-

информационно наситена система, каквито са живите системи (47).  

  Така, комбинацията от Асиметрия и Хармоничност при органичните  молекули 

и получените при биохимични реакции техни ковалентни съединения, чрез 

структурно и функционално допълване между частите на живите системи на 

молекулно ниво при тяхното целесъобразно ритмично взаимодействие, води до 

жизненост и красота (мяра за целесъобразност), растеж и развитие на системата, 

за разлика от неживите системи, при които същите резултати се постигат от 

симетрията при тях.   

Изхождайки от това, според нас  Животът може да се определи като начин на 

съществуване и взаимодействие на хармонично-асиметрични, само-

възпроизвеждащи се автовълнови пространственно-времеви дисипативни 

структури и ритмични процеси, способни да обменят с околната среда 

вещества, енергия и информация.   

 

При природните Биологично активни вещества (БАВ) тези хармонично 

асиметрични молекулни структури са запазени и затова те са жизнено 

необходими за нормалното съществуване на всички живи организми, особено 

при предаване на информация от околната среда навътре в живата клетка– от 

микроорганизмите, през  растителните организми до животните и човека. 

Това много нагледно и важно  манифестиране на принципите на 

Хармоничната Асиметричност и на Хармонията - съчетана  съгласуваност и 

структурно и функционално  допълване както между частите на системата,  така 

и при тяхното целесъобразно  взаимодействие, е в Рецепторната теория.  

Рецепторният механизъм е универсално средство в живата клетка за приемане 

на химични сигнали или вещества от околната среда, за транспорт на 

макромолекули и БАВ и информация в клетката. 

 Рецептор се нарича всяка белтъчна молекула, намираща се в клетката, която 

точно и специфицно разпознава и свързва друга молекула (лиганд) на базата на 

съответни пространствени стереоспецифични химични взаимодействия 

(принципът на комплементарност - «ключалка-ключ») реализиращи специфичен 

избор, тоест информация. Образуването на комплекс лиганд-рецептор е 

главното начално събитие в клетката, което отключва верига от биохимични 

процеси както за преодоляване на плазмената мембрана и на вътреклетъчните 

пространства между различните органели и структури, така и за целия 

метаболизъм, и води до краен ефект – биологичен отговор (нервен сигнал, генна 

експесия, растеж на клетките, активиране на ензими и т.н.).  В това са и 

фармакологичните механизми на лечебното и профилактичното действие на 

всички лекарства и БАВ, тъй като всяка молекула играеща ролята на «сигнална 

молекула» (хормон, лекарство, БАВ, токсин, вирус) носи определен вид 
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информация. Тази информация се приема от конкретен рецептор и се предава в 

клетката. При това конформационните (геометрично-структурни) промени в 

рецептора са твърде важни за функцията му. Така информацията придобива 

смисъл, който се отразява в клетъчния отговор. Във взаимодействието на 

рецептора и лиганда се създава функциониращо единство, тъй като нито един от 

тях поотделно няма смисъл. (48). Молекулите на много от използваните днес 

лекарствени вещества имат асиметричен център, например: повече от 90% от 

адреномиметиците, адрено-блокерите, антикоагулантите, антиепилептиците; 

повече от 50 % от антихистамините, антихолинергичните препарати и местни 

анестетици ; 20-25 % от другите лекарства(102).  

 

Съгласно Синергетиката(съвременната теория за самоорганизация на 

системите)  и съвременните представи (18,23, 49, 50), всеки жив организъм е 

открита физикохимична система, която може активно да съществува само в 

условията на достатъчно интензивен поток вещества (най-вече асиметрични)  

донасящи му пластичен материал, енергия и информация - сигнал, чийто смисъл 

зависи не толкова от числото на неговите знакови елементи, колкото от тяхното 

съчетание и последователност, тоест стуктурна (асиметрична) информация и 

свързаната с нея реактивоспособност. Именно в тази структурна информация 

е разликата и ценността на БАВ от природен произход, в сравнение със същите 

химически съединения, но синтетично получени. В организмовият свят става 

"напластяване" на структури и структурни взаимоотношения, които се намират 

в специфична координация и субординация по между си. В тези сложни 

ритмични взаимодействия се изгражда комплексното качество на живото като 

система. В живия организъм, лекарството (БАВ) и храната от външни за 

системата условия, се превръщат във вътрешни основания, защото регулират 

неговите фундаментални процеси. От молекулна гледна точка, организмът е 

подредена във времето и пространството система от взаимно и хармонично 

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 и взаимодействието 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, функционално-системно, организмово, популационно).  

Създаването и използването на фитопрепарати, храни и лекарствени 

продукти с БАВ, 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, физикохимичните и технологичните аспекти на 

производството и приложението им. Става ясно, че информацията като понятие 

от редица частни науки, е във възловите пунктове на взаимовръзките между 
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структурите и нивата на организираност и движение на материята. Това  

превръща създаването и използването на фитопрепарати, храни и лекарствени 

продукти с БАВ в нова самоорганизираща се функционална Мегасистема, 

обхващаща човека, биоресурсите, оръдията на труда, и информационните 

връзки между тях, със системообразуващ фактор– удолетворяване  на актуални 

човешки потребности за жизненост и красота, растеж  и развитие.  

Елементите на тази мегасистема  и логичната взаимовръзка между тях са:  

1.Човекът, като  отворена многокомпонентна сложно организирана  

вероятностна  пространственно-времева ритмична (колебателна)  система.   

           2.Растителен препарат (фитопрепарат) - продуктът, който се получава след 

екстракция, дестилация, изстискване, фракциониране, пречистване, 

концентрация или ферментация на растителното вещество. Растителният 

препарат може да бъде също стрити или разпрашени растителни вещества, 

тинктури, екстракти, етерични масла, преработени растителни течности/ сокове. 

           3.Активно вещество (респективно – биологично-активно вещество – БАВ) е 

всяко вещество (съставка), предназначено да бъде използвано като фармаколо-

гично активна съставна част на лекарствената форма.   

           Растителни вещества са основно и растения или части от растения, водорасли, 

гъби, лишеи, които са цели, начупени или нарязани, и се използват в 

необработено състояние, обикновено в изсушен вид, но понякога и пресни. 

Някои ексудати, които не са били подложени на специфична обработка, също се 

отнасят към растителните вещества. Растителните вещества трябва да са с 

точно определено ботаническо научно наименование на растенията, от които 

произхождат, съгласно биноминалната система (род, вид, вариетет и автор) 

(ЗЛПХМ – ДВ. бр.71/12.08.2008г.)  

           4.Съвременна технология на фитопрепаратите, насочена към направленията :  

           4.1. извличане и максимално пречистване на индивидуалните моносубстанции 

от растенията.; 4.2. екстракционни препарати създаващи сума от БАВ 

специфични за дадена растителна лекарствена суровина (неогаленови 

фитопрепарати); 4.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 );  

           4.4. препарати от свежи растения (сокове и извлеци) (52, 53).  

  
           Технологичната схема за получаване на галенови препарати (екстракти, или 

максимално пречистени фитопрепарати с целево БАВ) се състои от пет етапа: 

           Първият обхваща подготовка на суровината – създаване, събиране, сушене, 

съхранение, оситняване, пресяване, и целесъобразен подбор на екстрагентите, 

методите и устройствата за извличане на БАВ. Вторият обхваща получаването 

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. 
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Третият е включването на фитопрепарата в целесъобразна крайна лекарствена 

форма, хранителна добавка или функционална напитка. 

          Четвъртият е стандартизиране (качествен и количествен състав, чистота, и 

доказано действие при конкретни болести и състояния за които са създадени) . 

Петият е 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. Тя отразява количеството на 

необходимото БАВ циркулиращо в кръвния ток и скоростта, с която то достига 

в общото кръвообрьщение в необходимия вид.  БАВ от природен произход 

могат да бъдат влючвани вьв всяка една от сега известните лекарствени и 

козметични  форми или храни. 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, екологосъобразно и  съзнателно използване и 

управляване на  Фитотерапията чрез хармоничен мениджмънт,   е свързано с 

използването на създаден от нас 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, необходими за т.1., при 

които максимално е запазена ценността на носената от тях природна 

информация (нативност) (54)   
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 Такива оптимални технологии са технологичните методи и апаратурни 

модули по собствени Патенти за изобретения   :  

1.   Опитно- промишленна модулна инсталация за екстракция на БАВ по 

собствен  Патент BG № 49500 A ( 5 х 30 л. и 5 х 150 л.)  ; 

     2.   Модул- Опитно-промишлена  инсталация по собствен Патент  

           BG № 60610 B1  (2 х 50 л.) 

      3.  Модул – Опитно-промишлена инсталация по собствен Патент    

                        BG №. 66092 B1 /2011 

          4.   Собствено “know how” за екстракция на БАВ от природни продукти, както и 

за получаване на полиекстракти,  с използването на втечнени и 

свръхкритични газове в случая СО2. Това се дьлжи на уникалните свойства на 

втечнените и свръхкритични газове в случая СО2  като екстрагенти, при които 

чрез варирането на основните параметри на екстракцията (температура, 

налягане, продължителност, степен на оситняване на суровините, използването 

на моно- или полиекстрагент), може се води екстракционния процес така, че да 

се получи полиекстракт с предварително програмиран качествен и количествен 

състав и запазена нативност на БАВ. Той може да се оптимизира още и като се 

използва лечебен сбор (специес), предварително съставен въз основа на 

синергизма между БАВ съдържащи се в отделните дроги. При едновременното 

им екстрахиране, балансирането на състава и свойствата на полиекстракта става 

на молекулно ниво. Екстракцията с втечнени  газове превъзхожда 

традиционните поради : пълно отсьствие на остатьк от разтворителите в 

екстракта; запазване нативността на БАВ; изключва се опасността от 

окислителни процеси по време на извличането и съхранението на БАВ, както и 

микробиалното им замърсяване; минимална топлина за изпарение на 

разтворителя; висока селективност и възможност за фракционна екстракция или 

за получаване на полиекстракти с предварително програмиран сьстав; 

съвместяване на процесите на екстракция с ултрафилтрация, баромембранно 

разделяне и препаративна хроматография; взривно дезинтегриране на твърди 

пориозни суровини, растителни дроги и др.; хомогенизиране на течно-течни 

системи, особено съдържащи природни емулгатори; течно-течностно 

пречистване на първични екстракти и получаване на високо концентрирани 

ароматични фракции; получаване на твърдо дисперсни системи с включени БАВ 

без опасност от промяна нативността им. 

           Течният СО2 (от –560 С до +310 С) и съответните налягания (от 5.1 атм. до 72.8 

атм.) като разтворител е с висока избирателност особено по отношение на 

естери, алдехиди, кетони, алкохоли характерни за ароматните компоненти в 

растенията. Соли, захари, плодови киселини и аминокиселини са неразтворими 

в течен въглероден диоксид. Водата е разтворима до степен 0.1% тегловно. 

Естерификацията увеличава разтворимостта, докато хидроксилни, карбоксилни 

и азотни групи намаляват разтворимостта на веществата в него. Етанолът се 

смесва напълно с течен въглероден диоксид и се извлича по-лесно от 

компоненти, които са частично или напълно неразтворими във вода. 
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           Чрез изполването на тези свойства на течния въглероден диоксид е възможно да 

се произвеждат високо концентрирани (до 100 000 пъти повече отколкото в 

суровината) ароматни екстракти в свободен от вода маслен вид от водните им 

смеси, от сокове или от свежи и изсушени растителни продукти. 

           Такива екстракти са особено подходящи за хранително-вкусовата, 

парфюмерийно-козметичната промишлености, както и за включването им в 

твърди дисперсни системи, галенови препарати или меки лекарствени форми. 
При параметри над критичните, екстрагентите са в сьстояние на свръхкритичен 

газ. За него е характерна висока плътност, подобна на тази на течните 

разтворители, нисък вискозитет и голяма подвижност на молекулите, 

повишаващи дифузията и скоростта на масопроцеса, т.е. плътността и 

разтварящата способност са като тези на течност, а пренасящите свойства и 

свиваемостта като на газ. Тези свойства могат да се променят в широк диапазон 

чрез не големи промени в температурата или налягането.Зоната, представляваща 

най-голям интерес е близо до критичната точка за всеки разтворител. 

Втори оптимален технологичен модул особено  подходящ за самостоятелна 

експлоатация или за технологична комбинация  с модула за СО2 екстракция на 

БАВ, е производствената инсталация по собствен Български патент № BG № 

49500 A  за изобретение в примерен работен екстракционнен обем 5 х 30 л. или 

5 х 150 л. Това е модулна производствена система за дълбочинна 

последователна или едновременна преработка на различни суровини до 

галенови препарати: екстракти, полиекстракти, тинктури, масла, етерични 

масла, сиропи, разтвори, микстури- емулсии и суспензии, унгвенти и др. при 

атмосферно налягане или налягане до  6 кг/кв.см, температура от -50 С до +1300 

С, като екстракцията се осъществява във флуидизиран слой, при пулсационно 

разбъркване на фазите или насочена концентрационна конвенция. Възможните 

процеси са: твърдо-течна екстракция (мацерация, перкулация, разтваряне, 

реперкулация, циркулация, диакулация); сушене (включително под вакуум); 

парна дестилация; течно-течна екстракция; абсорбция и др. Възможните 

екстрагенти са : вода, спиртове, водно-алкохолни смеси, хлороформ, ацетон, 

диетилов етер, петролев етер, водно-амонячен разтвор, гликоли и др. 

Предимствата на инсталацията се обуславят от формата на екстракторите, при 

която при подаване на екстрагента от долу, той има по-високата скорост на 

движение относно частичките суровина в долната част на екстрактора, отколко в 

горната (обемът течност, преминаващ през зони с различен диаметър е еднакъв) 

Променливият дебит на екстрагента при пулсационното му подаване от долу 

също обуславя и увеличава разликата в обемната му скорост.Гравитационните 

сили, действащи върху частичките на твърдата фаза, им придават инертност, 

което с пулсаците по дебит на екстрагента, подаван от долу, и различния 

диаметър на работните зони, води до ефекта на масообмен във флуидизиран 

слой и избягване уплътняването на твърдата фаза към преградната решетка, 

както и до взаимното разбъркване на двете фази. Друго предимство е 

характерното за реперкулация и диакулация свързване на екстрактори в батерия, 
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както и паралелното им свързване с източник на пара, топлообменник - 

кондензатор, флорентински съд и сборници, необходими за дестилационни 

процеси, а също и паралелното включване към тях на филтър, ултрафилтър, 

течно-течен екстрактор и вакуум-изпарител. При режим на самостоятелна                             

или паралелна работа на екстракторите при процеси на мацерация и разтваряне, 

интензифицирането им се постига чрез насочена концентрационна конвенция, 

движеща сила на която е разликата в относителните тегла между по концентри-

рания на веществата екстракт, преминаващ и излизащ от твърдата фаза и по-

разредения екстракт, избутван нагоре и влизащ отгоре в твърдата фаза.  

Максималното пречистване на фитопрепаратите  става в системата „течно-

течно”  непосредственно продължаваща масообменните процеси в инсталацията 

и интензифицирано чрез пулсационно разбъркване.  

Рекуперацията на органичните разтворители от отработената суровина се 

извършва чрез дестилацията и втечняването им, без отваряне на екстакторите и 

без замърсяване на околната среда.  

Трети отделен допълнителен модул към описаната инсталация е  устройството и 

метода за екстракция на БАВ ( 100 различни хетероциклени алкалоидни бази и 

протеини) по собствен Български патент № BG № 60610 B1  за изобретение, 

който  се характеризира с ниска енергоемкост и екологичност на технологиите. 

Извън екстрактора порции природна вода се подлагат на електрохимична 

активация до две отделни фракции : католитна с рН 9 до 11 и анолитна с рН 1 до 

3, и се използват самостоятелно като целесъобразни екстрагенти, а върху 

филтъра се създава голям по стойност и обратен по знак спрямо филтрувания 

разтвор, електрокинетичен потенциал.Останалите необходими технологични 

модули са общи от производствената инсталация по Български патент№ 49500.                   

 
           Растенията съдържат   минерални  и органични  вещества, като при това   

различните органи на едно и също растение, както и съобразно фазите на 

развитие на растението, често се различават не само по количествено, но и по 

качествено съдържание на биологично-активните вещества,.  

           Минералните (от 3 до 25% общо пепелно съдържание) са макроелементи (K,Ca, 

Na,Mg, Si, P, S ) и микроелементи, 14 от които са жизнено важни (V, Mo, Cr, 

Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Si, Sn, Se, F, J2, ) .             

           Физиологичното действие на микроелементите не се ограничава от 

еднозначната им концентрация при която е възможно нормалното протичане на 

метаболитните реакции, а от концентрационен интервал, необходим за 

хомеостазата (С.П.Торшин, Т.М. Удельнова, Б.Я.Ягодин, 1990г). От особено 

значение е и наличието на синергизъм и антагонизъм както между тях, така и с 

макроелементите, по отношение на постъпването и действието им в организма 

(А.А. Кист, 1973г.).                

           Органичните вещества(предимно асиметрични) са първични метаболити 

(въглехидрати, липиди и липоиди, протеини и ензими) и вторични метаболити 

(органични киселини, фенолни съединения, стероиди, алкалоиди, терпени и 
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терпеноиди, етерични масла, гликозиди, сапонини, иридоиди, смоли и балсами, 

серни съединения, витамини и други класове химически съединения). Към 

вторичните метаболити са и екзометаболитите – БАВ които се изработват и 

отделят от растенията при техния съвместен живот във фитоценозите, като ги 

защитават от микроби или други растения и им помагат да се приспособят към 

изменящата се среда. Тези така наречени алелопатични свойства и вещества на 

растенията са особено важен фармакогностичен аспект. Тяхното извличане, 

концентриране, анализиране и използване като препарати за хора и животни би 

позволило създаването на профилактични средства за продължително 

използване в ниски дози без еволюционно да са чужди за човешкия организъм. 

           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, дитерпено-

иди, 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. 

                   

                    Разбирана като „наука за приложението на лечебните растения в терапията 

на болестите и в тяхната профилактика”, Фитотерапията се основава на три 

източника: народната традиционна медицина, експерименталната фармако-

логия и токсикология на лечебните растения и клиничната фармакология. (58).  

           Според нас обаче, днес  ХАРМОНИЯТА ПРИЛОЖЕНА КАТО ОПТИМАЛЕН 

МЕТОД  във Фитотерапията, налага теоретичните и приложните източници 

на съвремената Фитотерапия, освен посочените,  да включват и съвремените 

анатомия, физиология, биохимия и психология на човека, фармакогнозия и 

химия, промишлена технология на лекарствата и хранителните добавки, 

икономика на предприемаческата дейност. 

           Тези области от човешкото знание и практика, освен със здравето на хората, са  

свързани и със запазване на  природните хармонично асиметрични структури на  

Биологично активните вещества, жизнено необходими за нормалното 

съществуване на всички живи организми. Така съвремената Фитотерапия 

хармонично свързана с   другите клонове на медицината и фармацията, може 

оптимално  да поддържа регулиращите взаимовръзки между  неравновесните 

материални структури свързани в колебателните  функционални системи в 

организма от системообразуващ фактор - удолетворяване на актуални човешки 

потребности.  
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            3.4. ХАРМОНИЯ,   СТРЕС   И   ТЯХНОТО    ФИТОПСИХОФАРМАКО - 

ЛОГИЧО ПОВЛИЯВАНЕ.   СОБСТВЕНИ ФИТОПРЕПАРАТИ– ПАТЕНТО-

ВАНИ ИЗОБРЕТЕНИЯ. 

 

Още Ханс Селие (1936г., 1974г.), определяйки стреса като „неспецифична 

реакция на организма на всякакво външно изискване”, отбелязва и  три стадия в 

протичането на стресовата реакция – “тревога”, “резистентност”, “ изтощаване” и 

определя стреса като неспецифична нервно-ендокринна реакция. Днес с развитието 

на кибернетиката и учението за функционалните системи в организма, стресът се 

приема като поведенческа хомеостатична реакция, чийто контур се отваря от 

енергийния недостиг и се затваря при задоволяването на този недостиг. При това 

синтезирането на белтъците, мазнините, въглехидратите и нуклеиновите киселини 

се “изплаща” чрез аденозинтрифосфат (АТФ) . 

Адаптивното  оптимизиране на енергетичното състояние на живата клетка, а 

от там и на нейното физиологично и биосинтезиращо състояние , става чрез 

оптимизирането на енергизацията на мембраните й, тъй като именно клетъчните 

мембранни биоенергийни системи са в центъра на получаване на конвентируема 

енергия използвана от живата растителна и животинска (човешка) клетка. 

Всяка мембранна система, изпълняваща енергийна функция, превръща 

химическата или светлинната енергия в електрическа (трансмембранна разлика на 

електрическите потенциали -  ) или осмотична енергия (от концентрационната 

разлика на разтворените вещества от двете страни на мембраната). 

Превръщането на енергията в биомембраните е по следната схема:   (59) 

“ енергетични ресурси   I работа “ 

където  І  е трансмембранна разлика в електрохимическия потенциал на йона I .  

Ролята на такъв йон играят Н+, Na+, Ca2+, К+, CL- .                                 

  При това Ca2+, К+, CL- играят роля само в понижаване на 

концентрациите на тези йони в цитозола и никога не се използват за извършване на 

работа, докато енергията на   Н+ и  Na+ може обратимо да се превръща в 

енергия на АТФ. Ето защо “ конвертируемата енергетична валута “ на живата 

клетка е  Н+ ( във вътрешната мембрана на митохондриите ; обвивката на 

хлоропластите ; външната мембрана на клетките на растенията и гъбите и 

мембраните на техните вакуоли и др.),     Na+ (на външната клетъчна мембрана 

на животинската клетка) и АТФ (в останалите немембранни части на клетката). 

Мембраните на лизозомите, апарата на Голджи, външната мембрана на клетките на 

лигавицата на стомаха създават йонен градиент по схемата АТФ   Н+.     

Енергията на  Н+   и  Na+ може обратимо да се превръща в енергия на АТФ. 

Енергийните ресурси, използвани от мембранните системи отначало се изразходват 

за транспорта на йона І през мембраната против силите на електрическото поле и в 

посока на по голямата концентрация на йона І. Този процес се нарича енергизация 

на мембраната. След това енергията натрупана в електрическа или осмотична 

(концентрационна) форма се използва в качеството на движеща сила за да се 
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извършва полезна работа. Химическите реакции на преноса на електрони от донора 

на електрони (редуктор) към акцептора на електрони (окислител) т.е. окси-

редукционните реакции играят решаваща роля в обмяната на веществата и 

енергията. По същество дисбаланса на тези два процеса е основата на патологията 

на живата клетка, а тяхното стабилно отклонение от нормата е причина за 

превръщането на адаптационния процес в болест. Повлиявайки дисбаланса на 

окислително-редукционни процеси,  можем да възстановим равновесието. На 

клетъчно ниво това може да се обясни с нарушаване на процесите, протичащи в 

митохондриите. Синтеза на АТФ е свързан с постоянното поддържане на 

оптимална протон движеща сила (Р).    Р е толкова по голяма колкото е по- 

голяма разликата на моларните концентрации на водородни йони от двете страни 

на вътрешната митохондрийна мембрана. При това енергийният стресов хомеостат 

съгласно кибернетичния модел на стресовата реакция по (схема на Ив. Маджаров 

1998г). се включва от пониженото парциално налягане на кислорода в кръвта 

(кислороден недостиг), повишената киселинност на кръвта (млечна киселина) и 

изместването на равновесието АДФ –> АТФ наляво още преди да се получил остър 

енергиен дефицит. Равнището на АТФ остава в главни линии непроменено, защото 

стресът като голям многопараметърен механизъм поддържа докато може (до края 

на трети стадий) константно енергийното равнище в организма, независимо от 

това, колко е голям натискът на околната среда върху него. В тази светлина 

адаптацията (оздравяването) може да се приеме не като нагаждане на организма 

към обкръжаващата го среда, а като запазване на неговите физиологични константи 

(хомеостаза) въпреки промените в обкръжаващата среда. Така в реакцията “стрес” 

се отразява логиката на принципа “всичко или нищо”, характерен за 

физиологичните реакции на човека и животните. 

 
    Схема : Кибернетичен модел на стрес  (60)  
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Нормализирането на функциите на системите в организма води до възстановяване 

на нарушената му саморегулация, в чиято основа стои взаимодействието на 

противоположно насочени физиологични процеси. Възстановяването на изходното 

състояние на физиологичния процес не е възвръщане към старото, а е достигане на 

качествено ново състояние. Ритмичното изпълнение на целия регулаторен 

процес се извършва не като кръгово движение, а по своеобразна спирала, 

построена от асиметрични органични молекули в живия организъм,  като 

пропорциите във връзките между атомите в тях  се приближават до «златните S-

сечения”. Според нашата  хипотеза  в тази спирала също е налице принципът на 

хармоничните пропорции и реализацията й е  подчинена  на биоритмите на 

Живота.  Така се изпълнява обективната реалност, в която Хармонията е 

универсален и оптимален начин и инструмент  за   системна  взаимосвързаност  в  

природата при системообразуващ фактор – потребност от жизненост и красота, 

растеж  и развитие на системите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулацията на 

физиологичните процеси по Я. Я. Росин 1984г. 

1. Активност на центровете на симпатиковата нервна система. 

2. Образуване на адреналин и норадреналин. 

3. Натрупване в кръвта на адреналин и норадреналин. 

3.а. Повишаване на проницаемостта на хематоенцефалната бариера за адреналин и 

норадреналин. 

4. Повишаване на артериалното налягане. 

5. Усилване дразненето на съдовите рефлексогенни зони – синокаротидна, 

сърдечноаортална и барорецепторна (в надбъбречните жлези ). 

6. Активиране центровете на парасимпатиковата нервна система 

7. Образуване на ацетилхолин. 

8. Натрупване в кръвта на ацетилхолин. 

8.а. Повишаване проницаемостта на хематоенцефалната бариера за ацетилхолина. 

9. Намаляване на артериалната налягане. 
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10. Намаляване дразненето на съдовите рефлексогенни зони. 

11. Активация на центровете на симпатиковата нервна система. 

 

Става ясно, че същността на психофизиологичната стресова реакция е в 

предварителна подготовка на организма за активност, подготвяща го  за физическо 

напрежение, тоест в това е ценността й за адаптация на организма като 

еволюционно вроден защитен механизъм в първобитните условия.  

Но стресовата реакция в съвременния човек, в условията преимуществено на 

психосоциална стимулация е неадекватна, защото организма се активира за 

физическа дейност, която обаче рядко се случва понеже не е оправдана от 

условията (Bensonq 1975 ;  Everly G.S., Rosenfeld 1981) (61).  

При съвремените условия стресовата реакция е предимно социално обусловена и 

засяга когнитивната и афективната адаптация на Личността в Обществото. 

Развитието на тази идея доведе до учението за емоционалния стрес 

предизвикващ психосоматични заболявания. (А.А.Николов, К.В.Судаков, 1985 ;  

К.В.Судаков1981, П.К.Анохин,1985) (62). Факторите, които водят до емоционален 

стрес са :   1.стресори произтичащи от ситуации;   2.производствени стресори;  

3. стресори от пренапрежение на психоемоционалната мотивация и конкуренция;  

4.стресори от личния живот;  5. особен вид психоемоционално напрежение 

предизвикано от всички силни дразнители,  както и психически фактори (Анохин) 

предизвикани от несъответствието между очакванията и получените резултати, 

между безкритично приета амбициозна програма и нейната реализация. Всички те 

имат субективна природа. 

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).  

Във всеки човек възниква борба между разума и емоциите, която на съвременен 

език се нарича “владеене на себе си” и е в основата на болестотворния вътрешен 

конфликт на личността. З.Фройд го е описал като конфликт   между 

подтиснатото либидо и нравствените принципи на човека, а невролога 

В.Н.Мясищев (63) – 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 възпитаната 

ориентация и разума с неговите позиции и ценности; между желаното, но 

безнравствено или опасно -  конфликт 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.  



 57 

Проблемът с емоциите, инстинктите и конфликтите, и ролята им в живота на 

човека, е база за неговото опознаване, а с това и за разбиране и повлияване на 

неговите чувства (любов, страх и др.) и психосоматичните синдроми на дистрес,  

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-а 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 дистрес, психосоматичен риск и дезадаптация.  

Пример за първия случай при реализация на инстинктие е при инстинкта за 

продължение на рода пораждащ либидото и емоционалното преживяване от 

неговото удовлетворение - оргазмът. Други подобни примери са опиянението от 

усещането за свобода, радостта от достигнатата изследователска цел .  

Примери за втория случай - при подтискане или блокиране на инстинктите  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 стресови 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, тоест 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, 
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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 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. Неудовле-

твореността, подтиснатото чувство за достойнство, недостатъчните сили, знания, 

свобода, социално положение, пречупени през инстинктите, раждат страха (21).  

 

При стресовата реакция активацията  става по четири главни системни оси 

(Ханс Селие, 1936г., 1974г.) : 

1. и 2.От Хипоталамус и хипофиза през парасимпатиковата или симпатиковата  

нервни системи,  до непосредствена инервация на органа – налице са бързи ефекти, 

които през кръвоносната система водят до продължителни ефекти и общ 

адаптационен синдром 

3. От Хипоталамус и Хипофиза през срединната (мозъчната) част на надбъбречните 

жлези до кръвоносната система – водят до средно продължителни и 

продължителни ефекти и общ адаптационен синдром 

4. От Хипоталамус и Хипофиза през  Тироид-стимулиращия хормон, АКТН, 

Растежен хормон - до  кората на надбъбречните жлези  и през кръвоносната 

система – водят до продължителни ефекти и общ адаптационен синдром. 

 

Ханс Селие (1956г., 1974г.) различава конструктивен и деструктивен стрес, като 

казва, че стресовата реакция може да има положителна мотивираща сила 

подобряваща качеството на живота – „еустрес” ,  или отслабваща сила – 

прекомерен стрес – „дистрес” – над оптималното ниво на стрес за дадения 

организъм.   

Това оптимално ниво (праг) е функция на индивидуални вродени биологични или 

придобити физиологични и поведенчески фактори, тоест обективно съществува и 

не може да се избегне, и е прицелна мишена за фармакологично повлияване на 

стреса. (64). Според нас това оптимално ниво(праг) може да се повиши и 

оптимизира като продължителност във времето като „еустрес”  чрез 

фитопсихофармакологични БАВ и препарати с тях, успоредно с прилагане 

принципите на Хармонията като универсален и оптимален начин и инструмент 

както за  намаляване  по количество, вид и сила на стрес-факторите, така и  за   

системна  взаимосвързаност между системите вътре в човека  и  между човека и 
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обществото. Това би повишило този праг между „еустрес” и „дистрес” и би 

позволило увеличаване на частта на  «еустреса»  в здравословното състояние на 

човека. 

При „дистрес” могат да се получат структурни или /и функционални патологични 

изменения в органите – мишени, тоест психосоматични заболявания : стомашно-

чревни разстройства (язва и неспецифичен язвен колит) ; сърдечно-съдова система 

(есенциална хипертония, аритмии, мигрена, болест на Рейно ) ; дихателна система 

(алергия, бронхиална астма, хипервентилация )  ; скелетно-мускулна система 

(болки в кръста, главоболие, възпалителни ревматоидни артрити)  ;  кожни болести 

(екземи, акне, копривна треска, псориазис) ; имунна система  (имунодепресивен  

синдром вследствие подтискане на тимусно-лимфната система и развиване на 

лимфопения , от там и инфекциозни болести и рак) ; психични разстройства 

(неоснователна тревожност, маниакални форми на поведение, нарушения на съня, 

депресия, шизофрения)  (61). 

Днес е доказано(Дмитриева Н.В.,1990г.) , че  за да бъде човек в благополучно 

удолетворително състояние от физиологична здравна гледна точка, тоест частта 

на  «еустреса» да преобладава, то инвариантната характеристика за това е хармо-

ничното пропорционално съотношение  между физиологичните амплитудно-

времеви параметри от електрокардиограма, реовазограма, спирограма и 

артериално налягане, характеризиращи комплекса на жизнено важните системи 

на организма : сърдечна, съдова, респираторна и вегетативна нервна система.  

Общият коефицет на пропорционалност за това съотношение  при здрав човек  е 

1,309 0,065  (65). При нарушения във функционалното състояние – напрягане и 

свръхнапрежение на адаптационните процеси, например при стрес и дистрес 

(т.н.преморбидно състояние), тази хармонична пропорционалност се нарушава с 

изменяне на коефицента  с  10% до 15%,  а при болест – над 15%. Съвременото 

ниво на разбиране на регулаторните механизми в организма позволява да се 

предположи, че баланса в регулаторното влияние на симпатикусовия и 

парасимпатикусувия дял на вегетативната нервна е главното условие за 

поддържането на хомеостазата и адаптационни възможности на организма. Един 

от переспективните методи за изучаване на най-сложните динамични обекти в т.ч. 

и този баланс, е системно-симетрийния подход опериращ с  определени 

репрезентативни параметри. Те количествено характеризират състоянието на 

регулаторните механизми и едновремено с това определят нивото на 

функциониране на комплекса от жизнено важни системи на организма. За такива 

параметри в случая са избрани измерваните стойности чрез електрокардиограма, 

реовазограма, електромиограма, честота на дишане, систолично и диастолично 

артериално налягане, температура на тялото. Чрез използване на принципите на 

симетрия за анализ на  геометрични модели, за оптималното ниво на 

хомеостазата и на функционалните състояния на организма е приета 

окръжността, представляваща модел на удолетворително функционално 

състояние на човека. Тя е  построена въз основа на репезантативните параметри 

отчитащи влиянието на симпатикуса и парасимпатикуса с техните средни 
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отклонения, представени като дължини на вектори, определени като отношение 

между параметъра към дължина на радиуса на окръжността.. 

Чрез клинико-физиологичен анализ на параметрите е доказано, че радиусите на 

окръжности, представляващи минималните и максималните значения на  

репрезентативните  параметри , са в съотношение 1,6 до 1,62, а сумата от 

дължините на векторите  на тези параметри - Х max. , X min.  заедно със сумата от 

дължината на векторите при симпатикусови  и парасимпатикусуви отклонения в 

пределите на окръжността без нарушаване съотношението между параметрите, 

тоест при здрав човек, образуват непрекъсната хармонична пропорция с 

коефицент на пропорционалност 0,618, тоест „златното сечение”. Такъв вид 

пропорции базирани на числата 0,618 ; 1,618 ; 1,309=[(1+1,618):2] ; 2,618 и др. 

показват наличието на симетрия. Това означава, че увеличаването (намаляването) 

на един параметър от дадена физиологична функция  се  съгласува с  

увеличаването (намаляването) на други функционални параметри така, че в 

пропорцията на техните съотношения се запазва инварианта на кръговата 

симетрия на окръжност с вписани правилни петоъгълници, чиито диагонали, 

образуващи звездовидна форма вътре в тях, се делят съобразно «златното 

сечение» в точките на пресичане. Тоест всеки диагонал на петоъгълника се 

разделя на пропорционални части от точката на пресичането му с другите четири 

диагонали в отношение 1,309  , тоест реализира се закона за системната хармония 

във физиологията на човека.   

При деформиране на модела на окръжността, формата  на вписания петоъгълник 

и звездовидната форма на диагоналите му придобиват неправилна форма и 

„златното сечение” на диагоналите му се нарушава. Това е обективно 

доказателство за нарушаване на симетрията в образа на модела, което се 

интерпретира като нарушаване на хармоничното функциониране на организма.  

Общият  коефицет на пропорционалност при здрав човек 1,309 0,065 има 

фундаментално значение и  за морфологията на човека (66) , тъй като предста-

влява принцип за пропорционалност на взаимодействията и взаимовръзките във 

функциите на физиологичните системи. Деформирането на системната симетрия 

във физиологията на човека  (вписаните петоъгълници са с неправилна форма, 

при което се нарушава «златното сечение» на диагоналите им) показва нарушена 

пропорционалност във взаимовръзките между параметрите на физиологичните 

функции, тоест нарушено функционално състояние на целия организъм. (65).   

Тъй като симетрията е тясно свързана с понятието „хармония”, тоест с 

хармонично пропорционалното отношение между частите в цялостната система, 

не бива да се приема за „норма” някакъв диапазон от физиологични  амплитудно-

времеви параметри, а количествена характеристика на „нормата”, която  е в 

хармоничното съотношение на съвкупността от вътрешносистемни физиологични 

параметри едновременно с хармоничната съгласуваност на междусистемните 

взаимодействия. От това следва, че обема на адаптивното поведение на организма  

се ограничава не само с предела в измененията на физиологичните параметри, но 

и със  степента на тяхното дебалансиране, което е с много по-тесни граници и е 
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по-важно.   Фактът, че при развитие на адаптационния синдром се променят 

хармоничните взаимоотношения като количествени числови  изражения, 

отклоняващи се от  общия коефицет на пропорционалност 1,309 0,065 за здрави 

хора, определя прогностичните възможности на този коефицент за откриване на 

преморбидни състояния и ранни патологични изменения в организма или в 

отделни негови подсистеми.  

Премахването на такива симетрийни деформации и дебалансиране, тоест 

възстановяване хармоничното пропорционалното отношение на частите в 

цялостната система «човешки организъм»,  е в основата и  на древните представи 

на китайската  медицина за хармонизация на организма чрез балансиране на 

единството от противоположности – „ин” и „ян” в рамките на концепцията за 

„петте елемента”. (67)  

Според нас оптималната биорегулация и превенция на дистреса при човека  

е чрез психосоматично хармонизиране на човека в процеса на адаптацията му 

като цялостна Личност.  

         Според К.Г.Юнг :  „изграждането на целостта на Личността е задача през 

целия житейски път, като за самия човек тя означава възможност за закотвяне в 

неразрушимото и непреходното, в първичната природа на обективно-психичното. 

По този начин отделният човек отново се включва във вечния поток, в който 

раждането и смъртта са само междинни спирки и смисълът на живота вече не е в  

Аза. По отношение на партньора се извежда на преден план в човека онази 

толерантност и доброта, която е способен да даде само онзи, който е изследвал и 

осъзнато е преживял собствените си тъмни дълбини. А спрямо колектива, 

особената стойност на Личността се състои в това, че е в състояние да изправи 

срещу него онзи напълно отговорен човек, който от собствения си опит за своята 

психична цялост, познава задължаващата обвързаност на всичко отделно, с 

общото”. 

Психическата адаптация на човека при дистрес, като процес на осъществяване на 

оптимално хармонично съответствие между  личността и околната среда в хода на 

осъществяване на свойствената за човека дейност, позволява на индивида да 

удолетворява актуалните си потребности и да реализира свързаните с тях цели  (при 

запазване на психично  и физично здраве), и в същото време да осигурява 

съответствие между психичната му дейност, поведение и изисквания на средата. 
Тоест, психическата адаптация (поддържането на психическа хомеостаза) включва, 

както оптимизация на постоянното взаимодействие между човека и средата 

съобразно с индивидуалните му физиологични и социални биоритми  , така и 

осъществяване на адекватно съответствие между психичните и физиологичните 

характеристики и психофизиологичните фактори (психовегетативни, психохормо-

нални и психомоторни) чрез създаване на определени (хармонични) и относително 

стабилни съотношения между тях. (68).  

Най-значимите три комплексни психофизиологичните фактори за психическия 

адаптационен процес  са :  1. фрустрационната(психични състояния,преживявания, 

поведение при непреодолими пречки) и емоционална напрегнатост – нарастването 
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значимостта на този фактор повишава вероятността за нарушаване на 

психическата, социално-психологичната и психофизиологичната адаптация. Това 

става чрез снижаване на афективния фон, нарастване на тревожността, изкривяване 

във възприятията и в преработването на информацията, социална 

неудолетвореност, енерготропни нарушения във вегетативно-хормоналното 

регулиране съчетани със засилване на церебралната активност, повишаване на 

адреналина и норадреналина, тоест физиологичните промени  типични за 

емоционалния стрес при намаляване на допамина и неговия метаболит – 

хомованилинова киселина .    

 2. контрол върху поведението – свързан със социално-психологичния аспект на 

психичната адаптация. Той  обхваща : съзнателен самоконтрол, интериоризация на 

нормите за поведение, предпочитание към възпитаните поведенчески стереотипи, 

способност да не се привлича внимание към своите затруднения и да се ориентира 

към социално одобрение (нарастването значимостта на този фактор подобрява 

микросоциалните взаимодействия и психофизиологичната адаптация). При това, 

психичното състояние,  в чиято основа е отричането и вторичния контрол върху 

емоциите понижаващи социалната ориентираност на поведението , е свързано с 

този фактор отрицателно,  докато соматизацията на тревогата и психастеничните 

тенденции, подпомагащи социално ориентирания контрол,  са свързани с този 

фактор положително. Съпоставянето  ролята на тези два фактора  показва тяхната 

противоположност по направление на психичната адаптация, докато тяхното 

влияние върху физиологичното регулиране може в голяма степен да съвпада.     

3. енергиен потенциал и стесоустойчивост -  свързан с активно въздействие върху 

околната среда за  целесъобразната й трансформация при взаимодействията в 

системата „човек-среда”. Елементите на този фактор са поведенческата активност и 

оптимистичните оценки на переспективите, способността за преодоляване на 

препядствия, склонността за доминиране в групата,  лесното навлизане в средата, 

свободата в поведението при междуличностното общуване и разширяване на кръга 

на микросоциалните взаимодействия. 

Съпоставането на ролята на първия и третия комплексен фактор показва тяхната 

противоположност по направление при психичната адаптация. 

Физиологичните параметри, значими за реализацията на адаптационния процес, са 

включени в състава и на трите фактори.   Във всеки от тях те са свързани и с 

елементи от личностните особености и от актуалното психично състояние, 

участващи в психичната хомеостаза. По този начин се образува единна 

функционална система, благодарение на която при промени в системата                       

” човек-среда” се запазват относително стабилни  зависимости между психическата 

дейност формираща адаптивното поведение  и  физиологичните механизми 

осигуряващи това поведение (за да са оптимални – тези зависимости трябва да са 

хармонични). 

Психофизиологичната адаптация се осъществява благодарение на церебрални 

механизми, интегриращи образуването на емоции (включително техните 

вегетативно-хормонални и моторни компоненти)  и осигуряващи необходимата 
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устойчивост в поведението. Тази интеграция се реализира от структурите на 

Лимбично-Хипоталамо-Ретикуларния Комплекс в тясно взаимодействие с 

фронталната мозъчна кора.  Напрегнатостта на процеса на психическа адаптация 

води до редица соматични промени в резултат на реализация на влиянието на 

хипоталамуса през нервните пътища ; през системата на рилизинг-факторите и 

тропните хормони от Хипофизата и чрез промени във вегетативно-хормоналното 

регулиране. Веществата, участващи в това регулиране (хормони и медиатори) от 

своя страна оказват въздействие върху механизмите за включване и поддържане на 

определени психични и в частност – емоционални състояния. 

 Степента на удолетвореност на индивида от ситуацията и своята роля в нея, 

която е един от важните показатели за ефективността и хармоничността на 

взаимодействията при адаптацията, оказва изразено влияние и върху 

организацията на психофизиологичните и психосоматичните съотношения. При 

нарушения в психическата адаптация се проявяват клинично обособени 

разстройства на здравето  от психично, а във връзка с променените 

психофизиологични съотношения – и от соматично естество.  В съответствие с 

адаптационния подход, граничните психопатологични явления, които носят 

характера на неврози, тоест функционални разстройства, съпровождащи се с 

усещането за болест и определящи се основно от вътрешни психични конфликти, 

могат да бъдат свързани с нарушения в психичната и психофизиологичната 

адаптация, водещи до психосоматични разстройства и болести,  и стареене.(67). 

  

От изложената по-горе когнитивна и афективна активация  при стресовата 

реакция по четири главни системни оси,  става видно,  че между нивото на 

неокортекса и лимбичната система в мозъка и нивото на вегетативната нервна 

система е Ретикуларната формация (РФ), което определя и нейното 

балансиращо значение за системата „Хармония – Стрес – Фитопсихофармако-

логия”.  

На организмово ниво биорегулацията на функционалните системи ( в т.ч. и 

нервна система при стрес) и техните ефекторни апарати, за да е оптимална за 

оцеляване и жизненост на организма,  изисква (в повечето случаи автоматично)  

да е по принципа на хармоничните пропорции и да е  подчинена  на биоритмите 

на Живота. Затова биорегулацията се осъществява по реципрочен принцип, тоест 

чрез действия върху ефекторните клетки на сигнали от холинергичната и 

адренергичната нервни системи. Този принцип на биорегулация определя 

морфологичната структура на цялата нервна система във вид на двойна 

реципрочна инервация на органите с нейните холинергични и адренергични 

нерви по периферията й, и с холинергичните (парасимпатикус) и адренер-

гичните(симпатикус) зони в Ретикуларната формация. 

Ретикуларната формация - (РФ) (69,70) представлява централно разположен в 

мозъчния ствол сноп от неврони, които притежават много синапсни връзки и се 

простират от долните отдели на гръбначния мозък до неспецифичните ядра на 

зрителните отдели.  РФ е свързана със специфичните аферентни пътища, а 
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същевремено и с цялата кора на големите полукълба. Взаимоотношенията 

между мозъчната кора и ретикуларната формация имат характер на обратна 

връзка - РФ стимулира неспецифично кората(положителна обратна връзка), 

като след достигане на известен предел в тази стимулация започва да се 

подтиска от нея (отрицателна обратна връзка по механизма на надпределното 

задържане).  

РФ се намира в анатомични и функционални връзки с таламусо-

хипоталамусовите центрове, продълговатия мозък и лимбичната система, 

свързани с мозъчните неврохимични системи от рецептори, невромедиатори, 

невромодулатори, невротрансмитери  и хормони за самостимулация чрез 

удоволствия. По този начин (вкл. при стрес) РФ влияе върху вегетативните и 

емоционалните проявления на организма и  човешкото съзнание.  РФ влияе върху 

моториката чрез връзките й с подкоровите моторни центрове и гръбначния 

мозък. Тоест чрез интегриращата функция на зоните в ретикуларната формация 

се реализират и механизмите на адаптация на човека към условията на околната 

среда, което е и главната функция на вегетативната нервна система. РФ е част от  

функционалната система със системообразуващ фактор - удолетворяване на 

актуални човешки потребности.  

При напречен разрез на продълговатия мозък в горната му част се откриват ядра 

на черепномозъчни нерви и сиво мозъчно вещество със своеобразна форма – 

неврони с къси израстъци, които правят многобройни синапси и изграждат мрежа 

(от тук и названието ретикуларна, мрежовида, формация), простираща се по 

цялото протежение на мозъчния ствол – от продълговатия до междинния мозък. 

Според съвремените знания ретикуларната формация структурно е организирана 

като групи ядра от специфични неврони, локализирани в стволовата част на 

мозъка, в  хипоталамуса, в таламуса и в целия гръбначен мозък. В средния мозък 

ретикуларната формация (РФ) заема голяма част от горната покривна част на 

мозъчния ствол, където е и Substantia nigra, чийто клетки съдържат меланин 

(пигмент близък до катехоламините) и допамин (предшественик на 

норадреналина).                               .                                                                                                                        

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 (парасимпа-

тикусова) 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 
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се генератор.  Имено благодарение на мрежестата невронна структура, РФ се 

явява от една страна като акумулатор на външната енергия и информация, 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 ретикуларно-

корово-ретикуларни нервни пътища, които осъществяват регулация по пътя на 

обратната връзка. 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. (69, 70).  

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 е тоест РФ е свързана и с биоритмите. 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 се стимулира 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. Тоест, при слаби дразнители,  РФ обезпечава преиму-

ществено функционирането на тонизиращата система с нейните 

високочувствителни рецептори  и  ефекторните апарати с техните слаби 

енергийни потенциали , важно при емоционална възбуда и стресова ситуация                       
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И обратно – при силни аферентни потоци дразнители по бързите аферентни 

нервни влакна, се стимулира  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 компонета и преустройство на 

равновесието водещо до понижаване на праговата чувствителност на 

рецепторите в соматичната и парасимпатикусовата ефекторна област.  

Тоест, 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, 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. (71).     
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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 (например при стрес) 

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 (особено важна за „еустрес”), лежи принципът на 

двойна обратна връзка – оперативна отрицателна и опосредствена положителна. 

(72). 

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. 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.  

Според  нас, биорегулацията на стреса чрез използване на Ретикуларната 

формация трябва да  е двупосочно детерминирана и ритмична  във времето, 

като до 40-те - 50-те години терапевтичното въздействие върху РФ трябва да е 

чрез слаби външни и вътрешни дразнители (стимулиращи или подтискащи), при 
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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 

понижаването 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 биорегулацията. Такова 

детерминирано във времето въздействие върху РФ е възможно само чрез 

поетапно и холистично прилагане на фармакологични, фитотерапевтични, 

физикохимични, психофизиологични и психични средства и методи, изискващи 

съответните знания и условия за прилагане.  (67)  
За стимулирането на  Ретикуларната формация значителна роля играе хормо-

налната система, която при стресови ситуации чрез симпато-адреналиновата 

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 (парасимпа-

тикусова) зона. Ето защо адреналинът от гледна точка на неговата стимулираща 

роля на зоните в РФ, може да се разглежда като фазов хормон от невроендо-

кринната 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. Антидепресивният ефект е свързан с влияние 

върху фронталната кора, амигдалоидните ядра, хипоталамуса, средния и 

продълговатия мозък, като антидепресивният ефект се развива бавно (от 1 до 4 

седмици) , след латентен период, което е свързано с адаптивно преустройство на 

синапсисите на невроните. Най-общото свойство на антидепресантите 
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(тимолептици) е способността им да намалят количеството на бета-2-

адренорецепторите и да понижават чувствителността на спрегната с тях 

аденилатциклаза към активиращото въздейсттвие на норадреналина, а също да 

намалят количеството и сродството към серотонина на рецепторите в нервните 

клетки. Днес е известно и участието на глутаминергични неврони в генезата на 

афективните разстройства и действието на антидепресантите. Тези чувствителни 

към глутамат и моноамини, и интегриращи възходящите към кората вияния 

неврони, вероятно  са с холинергична природа и са свързани с формиране на 

настроението като сумарно съотношение на активността на физиологичните 

системи за «награда» и «наказание», т.е. за «удоволствие» и «неудоволствие», 

отразяващи оценката за удолетворяване или неудолетворяване на биологичните и 

социални потребности на човека. (73). 

От фитопрепаратите от тази група са известни капсули  „Esbericum”, таблетки  

„Removit” и дражетата със широк спектър на действие „Peflavit C”,  съдържащи 

екстракт от Жълт кантарион(Hypericum perforatum L.)                                      . 

Тук са и функционалните газирани с N2O напитки подобряващи 

самочувствието (еуфоризиращо, енергезиращо и антидепресивно действие) през 

деня и благоприятно да повлияващи съня през нощта на база съпосочно и 

комбинирано действие на галенови био- и фито-продукти и N2O.  Те са предмет 

на  Собствен патент за изобретение № BG 66092  B1 /2011. (Пировски Л.Т., 

ПировскиН.Л. Патент за изобретение  № BG 66092  B1 /2011.,Патентно 

ведомство на Република България ) 

Например газирана функционална антидепресивна, еуфоризираща и енергийна  

растителна напитка „HyperVit-N2O”.          В 1000 ml от нея се съдържат : 

Хиперицин  и Псевдохиперицин до 1,43 mg; Хиперозид и Кверцетрин до 37,38 mg. 

от екстракт-концентрат от Жълт кантарион (Hypericum perforatum) ; Аскорбинова 

киселина (Vit.C) от 770 до 8400 mg; Биофлаваноиди (Vit P) до 300 mg; Vit.B1 до 80 

mg; Vit. В2 до 5 mg; Пектини до 2600 mg; Лимонена киселина до 1400 mg; Яблъчна 

киселина до 3100 mg; макро- и микроелементи; плодови захари до 1260 mg. ;   

ml газ N2O от  870 ml. до 6200 ml.N2O. 

 Съотношенията между тези биологично активни вещества (БАВ) са хармонични, 

така както живата природа ги е създала в растението,  а самите БАВ са нативни – 

хармонично-асиметрични.  

Газът  N2O(АТС код: N01AX00), е разрешен за влагане в храни като добавка с 

код Е 942 със специфични критерии и изисквания за чистота.   Той  засилва  

отделянето на катехоламини ( норадреналин, адреналин, допамин) от кората на 

надбъбречните жлези  и чувствителността  на стените на кръвоносните съдове 

към норадреналина (М.Гилман, БТА-НТ №24/1991г.), стимулира системата  на 

ендорфините - ендогенни невромодулаторни опиоидни пептиди, чийто роля  е да 

намаляват амплитудата на допустимите отклонения във функцията на най- 

засегнатите при стрес,  болка, тревожност, депресия,  стуктури в мозъка. 

Физиологичните механизми за действието на N2O  са свързани с подтискане на 

възходящата част на ретикуларната формация в мозъка и отпадане на 
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задръжното влияние на коровите му клетки. При това настъпва синхронизация в 

биоелектричната активност на кората на мозъка и рязко намаляване на потока 

аферентни импулси към нея. Тези механизми на действие на N2O го отнасят към 

групата на  антидепресанти притежаващи и анксиолитични свойства. 

 

 Групата на психостимулаторите наричани още психотоници, психоаналеп-

тици, психоенергетици, централни стимуланти  обхваща разнообразни химически 

съединения с общите свойства да отсраняват чувството на умора,да подобряват 

умствената и физическата работоспособност, да повишават настроението, но без 

да имат истински антидепресивни свойства. Повечето от психостимулантите  

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. 

В тази група са : 

--Холиномиметиците - растителните(галантамин и физостигмин); аминопиридин 

и прекурсори на ацетилхолина(деанол). 

--Ноотропните средства и средствата на метаболитната терапия - 

„еуметаболизаторите (стимулиращи функцията и обмяната на нервната клетка) са 

: аминалон; пирацетам; прамирацетам; пиритиоксин; меклофеноксат; алкалоидът 

Винкамин от Vinka minor L., Apocinaceae; Винпоцетин (Кавинтон); Ницегролин; 

Оротова киселина; Никотинова киселина(vit.PP); Органични киселини; 

Рибофлавин(vit.B2); Токоферол(vit.E) ; Полиненаситени мастни киселини(vit.F).; 

и др.  Ноотропите оказват стимулиращо влияние върху трофичните и 

енергетичните процеси – основа на психичната адаптация. 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.  
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Фитопрепарат”FAE”- собствен патент за изобретение BG № 60639 В1 /1997 
Фитопрепаратът “FAE” в различни лекарствени форми и храни, е нетоксичен 

мембранно-протекторен препарат и е оптимален имуномодулатор 

(имуностимулатор) за продължителна и постоянна имунопрофилактика и лечение 

на оксидативния стрес, атеросклерозата, дислипопротеинемиите, вирусни 

инфекции и радиационни поражения.   

Според Е.М.Крепс(1981г.) мишената за адаптация на организма са клетъчните 

мембрани, в които в отговор на дозирани изменения на фактори на външната 

среда се променя мастно-киселинния състав на мембранните липиди (индекс на 

ненаситеност, съдържание на мастни киселини с нечетно количество въглеродни 

атоми, положение на двойните връзки в тях), т.е. намалява се или се увеличава 

микровискозитета на мембраните. Това заедно с течнокристалната (мозаична) 

концепция на Сингер и Никълсън(1972г), обеснява контрола на липидите върху 

подвижността на белтъчните молекули и техните асоциации в мембраните. 

Увеличаването количеството на цис- полиненаситените мастни киселини 

(предимно линолова, арахидонова, линоленова) във фосфолипидния състав на 

мембраните, намалява вискозитета им и позволява запазване активноста на 

мембранните елементи при неблагоприятни условия на средата. Флуидизирането 

на мембраните предизвиква увеличение на ендогенната и намаление на 

екзогенната фосфолипазна А2-активност, докато повишаването на структурната 

подреденост на мембраните има точно противоположен ефект. Изменението на 

микровискозитета на мембраните лежи и в основата на механизма на транс- 

мембранното предаване на сигналите доказан от  J. Axelrod (1986). Локалните 

разрушения в клетъчните мембрани, се дължат или на действието на 

фосфолипазите или на прекисното окисление на ненаситените мастнокиселинни 

остатъци във фосфолипидите (ПОЛ) Ето защо напоследък се наложи термина 

оксидантен стрес като показател за жизнено важния оксидантен/антиоксидантен 

баланс в живия организъм. Като мембранно-протекторен препарат, “FAE” 

оптимизира физико–химичните и биологичните свойства на мембранните 

комплекси на живите клетки. Така на клетъчно ниво се създават условия за 

самообновяване на организма, което рефлектира върху качеството и 

продължителността на човешкия живот. 

 

Растителни ноотропи са :  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 
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и на гладките мускули на вътрешните органи и подобряване на трофиката им) , 

таурин, гамаамино-маслена киселина-ГАМК,  са :  алкалоидо-съдържащите 

семена от Strychos nux-vomica  L., Loganiacae ;  Securinega suffruticosa Pall. ;  

Челядник (Echinops ritro L. , Echinops sphaerocephalus L.)  

Тонизиращи растения за фитопрепарати с бета-адреностимулиращо кофеино-

подобно действие са  :  Кофеинът, чийто психостимулиращ ефект 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 съдържащи кофеин 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 са :    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 са : 

Лобелия(Lobelia inflata L.) ; Багрилна жълтуга(Genista tinctoria L.) ; Thermopsis 

lanceolata R.BR.) 

 

--Растителни  психостимулатори  и  адаптогени - Адаптогените 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 
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чувството за умора е „биологичен сигнализатор за времено влошаване на 

функционалното състояние на организма” 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. 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 хипоталамо-хипофизарно-надбъбреч-

ната 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.еtMaxim);Невен(Calendula оfficinalis L). 

 

Освен стимулатори повишаващи енергийния потенциал на зоните в 

Ретикуларната формация, съществуват и други вещества, които подтискат 

нейната активност.  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 
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патологично повишения тонус на скелетната мускулатура. Има и директен 

съдоразширяващ ефект. 
Веществата, които предотвратяват ефектите на катехоламините било като 

блокират адренергичните рецептори, било като намаляват тяхната чувстителност 

към медиатора, се наричат адренолитици. Нарушаването на динамичното 

равновесие между  адренергичните и холинергичните механизми от някои 

психофармакологични средства обеснява някои техни странични явления. 

Например невролептиците от фенотиазиновия ред имат адренолитичен ефект 

поради относително активиране на холинергичната система в 

екстрапирамидалните ядра. Резерпинът води до същия ефект поради 

освобождаване на катехоламините като ги прави достъпни за разграждащите ги 

ензими. 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. 

 Фитопрепарати – невролептици, действащи подобно на  хлорпромазина са от 

следните растения :   Валериана(Valerianа oficinalis L.);   Теснолистна върболика 

(Chamaenerium angustifolium Scop. = Epilobium angustifolium L.) ;  Lagochilus 

inebrians Bunge ;  Решетка(Carlina vulgaris L., Carlina acaulis L., Carlina acanthifolia 

All.) ;  Passiflora incarnata L. ;   Patrinia  intermedia  Roem.et Schult. ;  Червен 

божур(Paeonia anomala L.,Paeonia  peregrine Mill.) ;  Polemonium  coeruleum L. ;  

Stephania glabra Miers. ;  Лайка(Matricaria chamomilla L.)  

Растителните невролептици действащи подобно на резерпина(в по-високи дози 

той води до изчерпване на депата на катехоламините и серотонина в ЦНС, 

понижава агресивността, понижава тонуса на симпатикуса и  го повишава при 

парасимпатикуса, но има нежелани странични действия свързани с подтискането 

на психиката, засилване на депресията, усещане на слабост и е  противопоказан  

при сърдечно-съдови заболявания, язва и др.) са от растенията :  Зимзелен 

малък(Vinca minor L.)  ;  Лечебна овчарка, Чобанка, Лопуш(Petasites albus L. , 

Petasites  hybridus L.) ; Ballota nigra L. ; Обичниче кандилколистно(Thalictrum 

foetidum L.,Thalictrum aquilegifolium L.) ; Ziziphus jujuba Mill.; Вълча ябълка 

(Aristolochia clematitis L.);  Cimicifuga dahurica, Cimicifuga racemosa Nutt. ; 

Magnolia grandiflora L. ; Бял имел(Viscum album) ;  Дяволска уста(Leonurus 

cardiaca) ;  Scutellaria baicalensis Georgi, Scutellaria  galericulata ; Eucommia 

ulmoides Oliver.  

                                     .                                  
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Транквилизаторите(анксиолитици) и бензодиазепините подтискат 

полисинаптичните рефлекси на главния мозък, лимбичната система и някои 

области от таламуса.  

Транквилизиращите(анксиолитични)  препарати  проявяват силен  стрес-

протективен  ефект, съчетан с ретроградна амнезия при диазепам и мидазолам 

(премахват тревогата, страха, вътрешната напрегнатост, повишената 

възбудимост, създават състояние на самовглъбяване, атараксия, и «философско 

отношение» към живота),  еухипнотичен ефект, антиепилептичен и централен 

миорелаксиращ ефекти. Основното им място на действие е свързаната с емоциите 

мезолимбична система в мозъка, където те изключват емоционалния 

филтър(активиращата фаза) между сферите на безсъзнателното и съзнателното, 

намаляват емоционалната напрегнатост произтичаща от несъответствието между 

тях, стесняват потока от осъзнавана информация, като по този начин се получава 

емоционално нормализиращ ефект , тоест психическа адаптация.           .  

Бензодиазепините са агонисти на специфични рецептори, като при свързването 

им  с тях,  се засилва предизвиканото от Гамааминомаслената киселина в мозъка 

разширяване на хлорните канали, предизвикващо хиперполяризация на 

невроналните мембрани. Освен това бензодиазепините засилват подтискането на 

допаминергичните неврони в substancia nigra в мозъка. В ниски дози диазепамът 

и хлордиазепоксидът улесняват, а във високи – подтискат сумационната 

способност на ЦНС. Бензодиазепините обаче имат редица нежелани реакции : 

намаляват концентрацията на вниманието и удължават реакционното време ; 

предизвикват сънливост и отпадналост; главоболие и запек; понижено либидо;  

привикване; които налагат търсене на други подобно действащи, но безвредни 

растителни средства особено за здрави хора.  

Фитопрепарати – анксиолитици , действащи подобно на  диазепама са от 

следните растения :Amorpha fruticfsa L. ;   Калуна(Calluna vulgaris L. = Erica 

vulgaris L.) ; Бутрак (Xanthium strumarium L.)  ;  Звездан рогат(Lotus corniculatus 

L.) ;  Rhododendron dauricum  ;  Блатен тъжник( Filipendula ulmaria L. Maxim. = 

Spiraea ulmaria L.) ;  Жълта детелина,целебна раменка(Anthyllis vulneraria L) ; 

Хмел ( Humulus lupulus L.) ; Centranthus ruber, Valerianaceae. 

 

 Към растенията за фитопрепарати с антистресов ефект, подобряващи 

възстановителните функции на съня и синхронизацията в работата на различните 

мозъчни участъци са и седативните растения със: 

-- бета-адреноблокиращ ефект: Arnica mоntana L.  ; Бял блатен смил(Gnaphalium 

uliginosum L.) ;  Блатен ранилист(Stachys palustris L. ) ;  и др. 

--  съдържащи гамааминомаслена киселина :  Astragalus –разновидности ;  и др. 

-- холиномиметичен ефект :  Лечебен жаблек(Galega officinalis L.) ;  Коприва 

обикновена(Urtica dioica L.) ; Питомна градинска коприва, гръцка коприва( Urtica 

urens );   Луличка(Linaria vulgaris Mill. = Antirrhinum vulgaris L.) ;  Лютива 

тлъстига(Sedum acre L.) ;  и др. 
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-- ароматични растения с успокояващ и сънотворен аромат : Обикновен 

риган(Origanum vulgare L.) ;  Градинска мащерка(Thymus vulgaris L.) ;  Бял бор 

(Pinus silvestris)- през зимата ;  Обикновен здравец(Geranium macrorrhizum L.) и 

др. 

-- ароматични растения - адаптогени – нормализиращи функциите на нервната 

система   Лютива мента(Mentha piperita L. ) ;  Чесън(Allium sativum L. ) ;  и др. 

-- ароматични растения със стимулиращ аромат : Вратига(Chrysanthemum vulgare 

Bernh. = Tanacetum vulgare L. ) ;  Калина,Офика( Sorbus aucuparia L.) ;  Черна 

топола    ( Populus nigra L.) ; и др. 

 

   Отделна полифункционална група фитопсихофармакологични препарати са 

Етеричните масла. Действието на етеричните масла от природен произход се 

характеризира с ниска токсичност и многостранно и едновременно повлияване на 

най-важните жизнени системи в организма.  Например етеричното масло и 

конкрета от Salvia sclarea със състав: линалилацетат от 58 до 70%; линалол 10 до 

15 %; оцимен; мирцен; цедрен; неролидол; и склариол (С20Н36О2 – двупръстен 

дитерпен съдържащ се в конкрета), има своеобразна миризма напомняща 

едновременно амбра, лавандула и бергамот. То имат силно еуфорично и 

наркозоподобно действие при масаж или продължително вдишване на парите на 

маслото(1 час), като действието му продължава над 3 часа. На това се дължи 

антидепресивното му действие.  С мускусният аромат предизвикващ засилено 

отделяне на адреналин и стимулиране освобождаването на естрогени, салвиево-

то масло има еротично въздействие и положително действие при аменорея, болки 

и предменструален синдром, както и при фригидност. Маслото е и успокояващо 

(седативно) средство и понижава кръвното налягяне.  За релаксация на мускулно 

и нервно напрежение се използват етерични масла от лавандула, сандалово 

дърво, кедрово масло, маточина и градински чай. При това от особенно значение 

за комплекснато им фармакологично и ароматизиращо действие е синергизма 

или антагонизма както между отделните съставки на маслата, така и между 

различните етерични масла в комбинирани препарати с тях. 

Посочените фитопрепарати и растения за тяхното производство  са 

класифицирани по психофармакологичната  международна квалификационна 

схема (17). 

 

   Според  нас, тази съвремена класификация на фитопрепаратите и растенията за 

тяхното производство, позволява научното създаване на голяма гама от точно 

прицелени и целево конструирани галенови фитопсихофармакологични продукти 

за безвредна и съзнателна биорегулацията на стреса на организмово ниво с 

природни БАВ близки до организма, чрез слабо или силно стимулиране, или 

слабо или силно подтискане на влиянието на  Ретикуларната формация като 

система с двупосочно детерминирано във времето въздействие. 
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  В тази посока особено полезна е и концепцията за „психоунитропизъм”- 

тоест дозозависимо еднопосочно действие на психотропни вещества върху 

системната адаптивна дейност на главния мозък, независимо от тяхната групова 

или химическа принадлежност. (76) . 

При съставяне на комбинирани фитопрепарати, тази концепция е подходящо да 

се комбинира със системната теория на А.Н.Кудрин (77). Нейната същност се 

състои в едновременото прилагане на препарати от три основни фармакологични 

групи, насочени към отстраняване или отслабване на причините на заболяването 

(дезадаптацията), намаляване на патогенетичните изменения и усилване 

(мобилизиране) на защитните сили на организма. Затова е необходимо 

прилагането на различни вещества, действащи избирателно на главните звена на 

патогенетичния процес в рамките на съответстващите физиологични и 

биохимични системи  и в съответствие с установената диагноза и стадий на 

заболяването. Броят на тези биологично-активни вещества (или растения) може 

да бъде от 3 до 25. 

Развитие и приложение на тази теория  е и в Системната Фитофармакология 

като основа на рационалната терапия и профилактика.(78).  При нея на база 

разбирането за единната цялост на човешкия организъм и взаимосвързаността на 

функционалните системи в него, се защитава актуалността и значението за 

хомеостазата и адаптацията на организма, на сумарните и комплексни галенови 

фитопрепарати (полиекстракти) с максимално съдържание на биологично 

активни вещества в техните естествени съотношения с тяхното интегративно 

фармакологично действие. 

 Концепцията за  психоунитропизма,  системната теория на А.Н.Кудрин и 

Системната Фитофармакология са и системи за повлияване на неспецифичните 

адаптационни реакции на ЦНС, насочени към поддържане стабилността в 

дейностите на организма на различните му нива, и то при едновременото 

действие на целия сложен и взаимообвързан комплекс от реакции.  

В последните години се доказа действието на стреспротективни 

фармакологични препарати, способни да предотвратяват и/или да отслабват 

типичните прояви на стресовата реакция в организма във вид на инволюция на 

тимусната жлеза, хипертрофия на надбъбречните жлези, еозинопения, язвено-

некротични изменения в стомашната лигавица, тахиаритмия, невромедиаторни, 

хормонални и метаболитни биоенергийни нарушения в тъканите и органите. 

Например – Каптоприл(АТС:С09АА01), Цинаризин(АТС:N07CA02), Мелатонин 

и Интерферон. Доказаният механизъм на действието им се основава на засилване 

на физиологичните стрес-лимитиращи реакции  в  саморегулацията на организма 

и отслабване на стрес-реализиращите реакции в организма.  

 Особено интересен в това отношение е Мелатонинът, който е нормално, 

физиологично-отделящо се в човешкия организъм биологично активно вещество 

с психотропен ефект и широко модифициращо физиологично  действие. Под 

неговото влияние се възстановява и повишава нивото на Аскорбинова 

киселина(Витамин С) в Надбъбречните жлези – свидетелство за неговото   
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нормализиращо влияние върху функционалното  им състояние при емоционален 

стрес и в частност при процесите на кортикостероидогенеза.(79)  

Мелатонинът се произвежда в Епифизата(Epiphysis cerebri /Corpus pineale) , като 

последователно от триптофан се получават серотонин (5-хидрокси-триптамин) и 

N-ацетилсеротонин, от които с помощта на ензим специфичен за епифизата – 

хидроксииндол-0-метил-трансфераза (ХИОМТ) се получава липофилното 

съединение мелатонин (N-ацетил-5-метокситриптамин). 

Активността на ензима ХИОМТ се повишава на тъмно и синтезата на мелатонина 

в епифизата се засилва, а се подтиска от светлината, като това зависи от 

дължината на светлинната вълна. Мелатонинът флуорисцира максимално с 

дължина на вълната 338ммк , при оптимум на дължината на вълната на падащата 

светлина около 295ммк. Хиперицина и псевдохиперицина (кондензирани 

антрахинонови димери от надземната част на растението Жълт кантарион , чиито 

нива в кръвта достигат максимум след 5 часа от пероралното им приемане в 

еднократни дози 0,25-0,50 мг.) , абсорбират светлината в дълговълновия обхват  и 

значително подобряват утилизацията й, при което се увеличава количеството 

серотонин. (проф.д-р. Д.Мьолер,1995г; проф.д-р. Йозеф Хьолц, Институт по 

клинична и терапевтична неврология и психиатрия,Кройцфелд,1995). При 

повишаване активността на ХИОМТ на тъмно , количеството мелатонин се 

увеличава до 100 пико грама на 1 мл. кръвна плазма към 2 часа през нощта, 

когато е физиологичния му максимум ~ 92 пико грама на 1 мл, а количеството 

серотонин намалява. Успоредно с мелатонина и серотонина, в епифизата има 

сравнително голямо количество норадреналин, източник за който са терминалите 

на симпатическите нерви, където той се образува. На тъмно секрецията на 

норадреналин се повишава. Светлината инхибира отделянето на норадреналина 

от симпатичните нервни окончания. При това концентрацията в епифизата на 

серотонин е най-голяма през деня и минимална през нощта, а за норадреналина е 

обратно.  

В епифизата, предимно норадреналина(стресорен невротрансмитер) стимулира 

образуването на мелатонин чрез увеличаване активността на ензима ХИОМТ. 

Стресът стимулира отделянето на мелатонин – проява на саморегулацията на 

организма. Освен това в епифизата има и адреногломерулотропин – продукт от 

редукцията на мелатонина, фосфолипидите и др. Изобщо епифизата е 

невроендокринен трансдуктор, не само по отношение на светлинното въздействие 

през очите, но и на съответните дразнения постъпващи в мозъка от обонятелния 

анализатор (неговото дразнене води до атрофия на епифизата), и от двигателната 

активност на организма (по голямата активност стимулира епифизата). 

Периодичната дейност на епифизата се отразява на функциите на ендокринната 

система, което е пряко свързано с денонощните биоритми и хомеостазата на 

организма, както и с “биологичния му часовник” за вроден ендокринен 

ритъм.Тази своя функция, епифизата изпълнява само при запазване своята връзка 

със симпатикусовия отдел на нервната система през горния шиен симпатиков 

ганглий.  Налице е динамично биохимично равновесие, като всяко негово трайно 
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нарушение е патология, а възстановяването му – нормализация. При 

необходимост, увеличаването продукцията на мелатонин и норадреналин и 

намаляването на серотонина през деня, позволява получаването на 

антидепресивен ефект в будната фаза на денонощието и благоприятно повлияване 

на фазата на съня, съпроводенено с подтискане на половата система. В процеса на 

стареене на организма, върховите стойности на отделяния  мелатонин се 

понижават, което води до много последствия за невроендокринната система 

главно във връзка с репродуктивните функции и реакциите на стрес, а също и за 

имунната система, канцерогенезата и регулацията на денонощните ритми (81).  

Уникално широкото модифициращото физиологично  действие на мелатонина --  

проява на неспецифичните адаптационни реакции на ЦНС, е следното : 

1.Увеличаване или подобряване на функцията : продължителност на живота, 

репродуктивна функция, устойчивост към стрес, физическа издръжливост, 

активност на Т-клетъчния имунитет, активност на СОД и каталазата, дължина на 

теломерите, ефективност на репарацията на ДНК, устойчивост към инфекции 

2.Намаляване или влошаване на функцията  (което в много случаи също е с 

положителен за здравето ефект) :  праг на чувствителност на хипоталамуса към 

подтискане от естрогени, ниво на пролактина в кръвта, телесната маса, нивото на 

холестерин, нивото на триглицериди, пролиферативната активност на тъканите, 

честотата на остеопороза, генерацията на активни форми на кислорода, 

прекисното окисление на липидите, честотата на повреждане на ДНК, 

ангиогенезата, артериалното налягане, активацията на онкогените, захарния 

диабет ІІ тип, хипертоничната болест, риска от рак. 

Освен това, мелатонинът чрез мембранните рецептори взаимодействащи с G-

белтъците , модулира състоянието на вътреклетъчните месънжери и/или йонните 

канали. (82)  

Психофизиологичната адаптация на човека за да е успешна, особено при 

„дистрес”, обективно налага съчетана  съгласуваност и ритъм в пропорциите и 

структурното и функционално  допълване между органите и системите в него,  и  

при тяхното функционално  взаимодействие , а и между Човешката Личност и 

Човешкото Общество, тоест ЖИВОТ В ХАРМОНИЯ. 
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3.5. ЧОВЕКЪТ КАТО ХАРМОНИЧНА АСИМЕТРИЧНА ПСИХОСО-

МАТИЧНА  КОЛЕБАТЕЛНА СИСТЕМА 

 

Човекът е сложен психосоматичен продукт на много продължителната 

еволюция на живата природа на Земята. Както отбелязахме по-горе, човекът е 

избирателно отворена, саморегулираща се, многокомпонентна, сложно  

организирана,вероятностна  пространственно-времева ритмична (колебателна ) 

система.  Това е така както за материалните структури изграждащи тялото му, 

така и за психичните и психосоматичните явления при него. 

Еволюцията на човека означава придвижване нагоре по стълбата на съзнанието от 

грубо материалното проявление, към светове на висшата реалност и виталност. 

Еволюцията на човека като система,  представена чрез Динамичния системен 

подход в аспекта на психично му развитие, е в резултат на функционирането на 

сложни системи включващи социално-психологични, биологични и физиологични 

компоненти. Взаимоотношенията между тези компоненти са от нелинеен характер. 

Най-важните характеристики на такава динамична система са  самоорганизацията 

и саморегулацията й при нейното функциониране. 

При непрекъснатото изменяне на един или няколко параметра, новото състояние на 

системата може да се появи спонтанно като функция от нелинейните 

взаимодействия  между компонентите на системата. Малки изменения в 

параметрите на динамичната система , могат да бъдат причина за големи промени в 

нея. Особено важно е определянето на факторите, които стабилизират или  

дестабилизират функционирането на системата,  както и техните пропорционални 

взаимоотношения (оптимални са хармоничните!). Нестабилното състояние е 

възможност за прехода на системата на друго ниво на функциониране. 

Механизмът на взаимовръзките в човешкия организъм като енергийна, 

хармонично-асиметрична, колебателна система  и проявите на въздействие на 

човешкото съзнание  върху околния свят, могат да се търсят в Теорията за 

физичния вакуум и торсионните полета на Генадий Шипов като потенциално 

състояние на материята. При това човека (и цялата физическа материя и вселена) 

се разглеждат като системи в многомерно динамично информационно равновесие 

,изградени по холографски принцип от енергия и светлина, с много различни 

честоти и форми. Принципната възможност  и взаимовръзки за това са дадени от 

трансформацията на Айнщайн–Лоренц и от Р.Фейман в съвременната квантова 

електродинамика за взаимодействията между светлината и електроните.  

Добре изучените :   

--биоенергетика на клетъчно и биомембранно ниво,  

--хемиосмотичната теория ,  

--оксиредукционните процеси дишане и фотосинтеза, 

 --Кирлиановата електрофотография,  

--митогенетичното излъчване на А.Г.Гурвич (1923г.),  

--Ин/Ян и петте елемента от китайската философия за природата, 



 81 

 и много други, са само стъпки в разбирането на енергийно-

информационните взаимовръзки на многомерния човек с Вселената на молекулно 

и квантово-енергийно ниво(105).  

“Може да се каже , че човек представлява сложно приемно-предавателно 

устройство, способно да създава статични и динамични торсионни полета,  

породени от собственото въртене  (спин) на елементарните частици  от които е 

съставен, в широк амплитудно честотен диапазон” (Шипов.Г.)  

При това съзнанието, подсъзнанието и свръхсъзнанието му са свързани със 

структурата на полевите тела на човека. Според Шипов, съзнанието е 

способността на една система (на всяка физична система) към целенасочено 

(целесъобразно) самодействие или взаимодействие с други системи.  

Съзнанието (С) на произволна система се оказва пропорционално на друг 

неин параметър – виталността (V), т.е. C ~V. Енергоинформационният подход 

(В.Волченко), дефинира виталността като отношение на информативността на 

системата (I) към нейната енергийност (Е),    или  C ~V = I / Е 

За неживите системи са характерни големи стойности на енергийността и 

ниски стойности на информативноста. За живите и особено висшите духовни 

същности (системи) са характерни нарастваща (много висока) информативност и 

ниска енергийност, т.е. много висока виталност и широко съзнание. Именно с 

такива параметри се характеризира  новоизградената структура на база 

хармонията. Такива структури,сами по себе си са отворени (физикохимични 

,биологични или социални) системи , подържащи съществуването си  в подредено 

и неравновесно състояние спрямо околната среда. Те  могат да се стабилизират 

вътре в други открити системи (природна и обществена среда), с цената на 

компенсиращо производство на отрицателна ентропия за сметка на поток от 

влизаща, използвана и преминаваща през системата външна Eнергия - обща 

мярка за движение на материята ; способност на системите да изменят 

организацията си(105).  Това  е в пълно съгласие с Втория закон на 

термодинамиката и с Теорията за информацията(104). Връзката между  

термодинамиката и Теорията за информацията  е, че за информацията се 

изразходва енергия. При това  информацията е максимум, когато ентропията 

(мярка за разсейване на енергията) е минимум, или  I = k . lnW = -- S   , където W 

e величина  аналогична на термодинамичната вероятност, а  S  е ентропията. 

Ако приемем, че виталността, ширината на съзнанието, т.е. способността на 

системата да взаимодейства максимално и целенасочено на различни нива с 

околния свят, тоест да преобразува материята от потенциалност в реалност, е 

полезния за системата резултат, който е и системообразуващия фактор, става ясна 

връзката между Функционалните системи на Анохин и  Потребностно-информа-

ционната теория на Симонов с  психичните и психосоматичните явления 

характерни за човека. 

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, 
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звена), които  на свой ред също са системи, които се подчиняват и на други 

фундаментални принципи в структурата и организацията на психиката :        

--принципът „стабилизация – актуализация” ;  

-- „йерархичния принцип”- изграждане от по-простото към по-сложното, при което 

предшестващото става компонент на следващото (възходящ ред), като дезоргани-

зацията на психиката се осъществява в обратен, низходящ йерархичен ред  

--принципа „организация – дезорганизация” на психичните системи;  

--принципа на „полярността на психичните явления” . 

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. Житейският 

опит затвърдява значимото от дейността на психичните процеси, създавайки по 

този начин стабилни психични свойства, които при текущата адаптация се 

актуализират отново в психични  процеси.  

 

І. 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.  

Посочените дотук четири групи психични процеси са проникнати от три 

психични процеса, съставящи организиращата дейност на съзнанието: 

1.Внимание. Това е закрепване на съзнанието върху обектите, съставено от 

петте възходящи равнища: Концентрация ; Устойчивост ; Обхват ; 

Превключваемост ; Разпределяемост. 

 2.Памет. Като психичен процес тя се състои от три звена:  Фиксация ;    

Ретенция ; Репродукция. 



 83 

3.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. 

ІІ. Психични свойства.Психичните свойства съхраняват информацията.   Те са 

системите на миналия опит, които в своето единство изграждат „системата на 

личността”. Тя включва: 

1. Система на знанията – обширни или тесни, теоретични или практически, 

трайни или преходни. 

2. 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 фиксация, ретенция и репродукция. 

3. 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. 

4.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 акистиката е манталитетът – ценностния 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. 
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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 ; 

Мотивация за защита. 

                                                                                                                    

ІІІ. 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 

взаимо-вплетеността 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.(83). 

 Умелото разплитане на психичната взаимовплетеност, основано на знанията за 

психичната норма и абнорма, е психосоматичен проблем, чийто решаване е 

възможно оптимално само когато човекът се разглежда като функционираща 

спираловидна хармонично-асиметрична колебателна система, оптимално 

изградена върху хармоничните пропорции както между психичните системи, така 

и между тяло с неговата анатомия и биомеханика, фиозиология и психика. 

 

Психичните явления като система от взаимосвързани и взаимозависими 

компоненти - Психични процеси; Психични свойства и Психични състояния 

подлежат на психосоматично възпитаване и самоусъвършенстване, при което 

е от решаващо значение прилагането на принципите на Хармонията -  съчетана  

съгласуваност в пропорциите („златни пропорции”), ритъм и структурно и 

функционално  допълване както между частите на системата,  така и при тяхното 

целесъобразно  взаимодействие. 

Едно от най-важните единствено човешко психично явление, което подлежи на 

психосоматично възпитаване и самоусъвършенстване,  е Творческото 

Евристично мислене - аналитично, дедуктивно, логично и/или интуитивно, 
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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)(84). 

 Известно е , че свойствата на Доминантата на Ухтомски 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.   Докато  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 хармонична дейност на двете му полукълба.(85, 86, 

87, 88 ). 



 86 

Друго особено важно за здравето на съвремения интелектуално-технологичен и 

урбанизиран човек , като функционираща хармонично-асиметрична колебателна 

система, е Холистичната хармонична психосоматична (психофизична и 

психоенегийно-информационна) саморегулация на човека. (89) .  В тази 

посока е ценен хилядолетният опит на източната медицина (Китай, Индия, 

Япония и др.) , която разглежда човешкото същество като биоенергийна цялостна 

жива система натрупваща, преобразуваща и използваща енергия. 

 При това, при цигун,  у шу и йога, освен много важната взаимозависимост 

между вътрешния енергообмен и дишането при човека,  е осъзнаването и 

използването на психичната, психофизическата и психоенергийната 

саморегулация на човешките възможности по пътя към усъвършенствуване на 

личността, към  хармония на човека с обкръжаващия го свят, тоест към здраве и 

щастие. Тази саморегулация включва осъзнаване на възможностите на човешкото 

съзнание като интегративен ръководен фактор, на емоционалния самоконтрол, на 

волевото управляване на вниманието, на осъзнатата динамика на енергийните 

потоци. Съвременните теоретични и практически изследвания и методики за тях 

са обощени в книгата на Кудашов В.И.(90). 

 Огромните резерви на човешката психика съвсем не са случайни, а са 

закономерен факт. Мозъкът е гъвкава саморегулираща се система, развиваща се в 

хода на индивидуалния растеж на организма. В мозъка се образуват невероятно 

сложни комплекси - Мотивационни полета или Доминанти (по Ухтомски) с прави 

и обратни връзки със субклетъчните вълнообразни пространственно-времеви 

дисипативни структури и  мозъчните неврохимични системи за самостимулация 

чрез удоволствията. Те работят като мозъчни функционални органи. Човек може 

да възприема само това за което са подготвени неговите доминанти, тоест по 

главното направление в неговото поведение и дейност. Свръхустойчивото 

възбуждане на определени доминанти води към стереотипност на поведението, 

към понижаване на творческата активност и свобода. Ефективното адекватно 

изменяне на поведението в зависимост от външните въздействия е възможно само 

при контрол над старите шаблони, при възможност за тяхното осъзнаване в будно 

състояние,т.е. при тъй наречените  изменени състояния на съзнанието(ИСС).  

Те възникват при нарушаване на денонощния режим, при физическо и умствено 

пренапрежение, при дълбоки и силни преживявания, при дезадаптация, стрес, 

травми, отравяния (например с халюциногенни БАВ), различни болести особено с 

висока температура, при бурен сексуален оргазъм, в резултат на пределна 

концентрация и пренапрежение, при използване на специални безвредни 

дихателни техники за хипервентилация. Изменените състояния на съзнанието се 

съпровождат с изменения във възприятията, мисленето и психофизическите 

възможности на човека. При ИСС е възможно или стесняване, или разширяване 

полето на съзнанието. Обикновено началните етапи на интеграционните 

възможности на съзнанието се предхождат от стеснени състояния на съзнанието, 

при които става избирателно увеличаване активността на функционалните органи 

на главния мозък. Там поради това, че  действащите доминанти сумират 
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възбужденията до задпределно ниво, закономерно се подтискат най-напред най-

енергоемките комплекси, тоест тези в които в дадения момент се поддържа най-

високо ниво на възбуда. В резултат на това, подтисканите до тогава доминанти 

стават по-достъпни за съзнателнo преосмисляне. Стеснените състояния на 

съзнанието съпътстват напрегнатата мисловна дейност, или работа изискваща 

голяма концентрация на вниманието. Умението съзнателно да се предизвиква 

стеснено състояние на съзнанието чрез крайно съсредоточване върху решавания 

проблем с характерен признак - стесняване на зрителното поле, е така нареченото 

„тунелно зрение”. Стесненото състояние на съзнанието  помага по-дълбоко да се 

вникне и максимално да се преосмислят както психичните, така и соматичните 

проблеми. Тунелът, подобен на лупа, помага да се концентрира вниманието на 

определени участъци от съзнанието и подсъзнанието, при което не могат да 

устоят никакви бариери от страна на паметта или информационни забрани.  

По пречистващата си  сила, този процес подобен на катарзис, максимално 

превъзхожда психоанализата. Възниква т.н. „ефект на хипермнезия”, в резултат 

на който с огромна точност се припомнят минали събития с всякаква давност. Със 

стеснени състояния на съзнанието се свързват повечето парапсихологични 

феномени, както и съзнателното управляване дейността на вегетативната нервна 

система, тоест контрола над процеси, обикновено не поддаващи се на съзнателна 

регулация.  Разширените  състояния на съзнанието обикновено се съпровожда с 

увеличаване на общата активност на кората на главния мозък, със 

синхронизиране на работата на различни негови участъци. Максималната 

синхронизация може да предизвика ефект на разширение на съзнанието даже на 

фона на задържане в кората на мозъка. При това в резултат на резонанс на 

енцефалограмата се увеличава амплитудата на електромагнитните ритми. На 

фона на този процес става възможно подтискането, подчинението, на негативните 

доминанти поради тяхното несъответсвие с по-глобалните програми. Към 

разширените ИСС по субективни усещания, могат да се отнесат както 

състоянията на свръхбодърстване и вдъхновение, така и трансперсоналните 

преживявания в дълбок транс при обширно подтискане на мозъчната активност. 

Такова обширно подтискане на дейността на мозъчната кора със създаване на 

огнища на свръхбодърстване при хипнозата и различните видове медитация, има 

за цел  да облекчи внушението или самовнушението, целящи оптимизация на 

работата на мозъка или на целия организъм.                                    .                                                                                                                                                          

В основата на всяка система за психофизическа саморегулация е медитацията. 

Доколкото управлението на жизнената  енергия се осъществява чрез дишането, то 

тези практики за психофизическа саморегулация са наречени медитативно-

дихателни. Медитацията е много широко понятие, което най-напред включва 

умствено действие, особен вид съсредоточаване, което дава възможност да се 

създаде такъв мускулен тонус, при който жизнената енергия се движи с 

максимална скорост. В състояние на медитация на фона на общо отпущане се 

нарушава привичния комплекс от телесно-мускулни усещания, свързани с една 

или друга поза. Разпределението на енергията в различни мускули  и регулацията 
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на мускулния тонус, се осъществяват чрез система от рефлексни реакции с 

помощта на нервни импулси пренасящи информация от мускулите и ставите към 

главния мозък и обратно. При медитацията мускулите са се отпуснали, тоест 

постъпващата в мозъка информация е непривична и неразбираема. При това 

възниква чувство за съществуване като че ли извън своето физическо тяло. На 

фона на общата отпуснатост се отпущат и хронично свитите мускули. Това на 

свой ред отстранява бариерите по пътя на потоците жизнена енергия, в резултат 

на което нейното движение се ускорява и се нормализира работата на нервната 

система. При това съзнанието не се изключва, както при някой видове транс, а 

обратно - става по-просветлено и наситено. Запазването на връзката с околния 

свят е задължително условие за всяка медитация. По такъв начин медитацията е 

особена ”откъснатост” - ако медитираме със затворени очи, ние чуваме всичко но 

не слушаме;  ако медитираме с отворени очи- ние гледаме но не виждаме. При 

това главната задача на медитацията е да се избавим от странични мисли. 

Медитацията в цигун е висше изкуство за управляване на енергията Ци, а  

ритмичното  дишане е главният инструмент за това. Регулацията на дишането 

и контролът му предизвикват в кората на главния мозък особено защитно 

задръжно състояние. При това настъпва състояние на особено спокойствие, т.е. 

състояние на медитация. Пътя към това е чрез съзерцание на вътрешните 

усещания, мисли и чувства.Това е процес на развиване на усещания за вътрешния 

свят или „Дао-ин съзнание”  Най-важната крачка към цигун-медитацията е 

отработване и постояно използване на т.н. „зародишно” или „будиско” дишане, 

тоест „долно диафрагмено дишане”. То генерира мощен поток Ци, която се 

акумулира в най-важнйя енергиен център на нашето тяло - „долния дан-тян” и от 

там се разпределя в другите „дан-тян” и по цялото тяло по меридианите. Когато в 

резултат на медитативно-дихателните упражнения в долната част на корема 

започнат да се усещат вибрации, това означава че е започнала циркулацията на 

Ци. Концентрацията на вниманието и спокойствието в този момент са много 

важни.  Известни са двата главни канала минаващи отпред(Жен-май) и отзад(Ду-

май) на тялото. Тези канали не са свързани един с друг, обаче ако върхът на езика 

се допира до небцето в устната кухина и по-точно  между горните предни зъби и 

венеца, то ин и ян каналите се съединяват и се затваря енергийния кръг. По време 

на медитация това е основен фактор. Езикът трябва да е отпуснат, да се опира в 

центъра на небцето и не трябва да се опира в зъбите. Ако езикът е напрегнат , 

това води до застой на Ци. Ако свързването е добро, по време на медитацията се 

отделя слюнка, която се поглъща. Така се осъществява „малкият кръг на Ци”. Той 

осигурява енергийната циркулация по меридианите Жен-май и Ду-май, подобрява 

се тяхната проводимост и служи за профилактика и лечение на заболявания на 

гръбначния стълб.  Заедно с подобрената циркулация на Ци , се подобрява и 

кръвообращението в организма.Медитацията насочена към „малкият кръг на Ци” 

най-добре се изпълнява в особен изправен стоеж, тъй като при това от само себе 

си се активира и циркулацията в големия кръг поради по-добрата ориентация на 

човешкото енергийно тяло спрямо геомагнитното поле на Земята. 
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Долното диафрагмено дишане осигурява и активен масаж на органите в 

коремната кухина, още повече, че въздейства върху значимите кръвоносни и 

лимфни съдове като подобрява циркулацията на тези течности. Това води до 

стимулиращо действие върху сърцето, нормализират се обменните процеси в 

тъканите и органите и се повишават защитните сили на организма. Движението 

на диафрагмата и мускулите на корема при правилното диафрагмено дишане, 

оказва положително въздействие върху черния дроб, храносмилателните органи, 

отделителната и полова система. От казаното до тук не е трудно да се направи 

извода, че заболявания, като разстройства на нервната система, неврастения, 

психоза, астенични състояния, хипертония, аритмия, язва на стомаха и 

дванадесетопръстника, хронични заболявания на стомашно-чревния тракт, 

хемороиди, диспепсия, заболявания на дихателната система, нарушения в 

уринирането и други патологични състояния на организма могат да бъдат 

излекувани, без да се прилагат фармакологични и хирургини средства.     

 Днес се знае, че използването на кислорода в процеса на дишането е процес на 

улавяне от живата клетка на енергията във вид на аденозинтрифосфат при 

протичане на контролеруемо съединяване на кислорода с водорода и образуване 

на вода. Освен това молекулният кислород се включва в различни субстрати с 

участието на ензими (оксигенази); много лекарства и ксенобиотици се атакуват от 

тези ензими, които общо се наричат  „система на цитохром Р-450”.(91). 

Дишането включва три биохимични стадия : 1. Окислително образуване на 

Ацетил-КоА от пируват, мастни киселини и аминокиселини; 2. Разграждане на 

ацетилните групи в цикъла на трикарбоновите киселини с освобождаване на 

въглероден диоксид и атоми водород; 3. Пренасяне на електроните, 

съответстващи на тези атоми водород, до молекулния кислород, което е процес на 

окислително фосфолириране от аденозиндифосфат(АДФ) и фосфат до 

аденозинтрифосфат(АТФ) – основната енергийна „валута” на клетката. Известна 

е зависимостта на скоростта на дишането от концентрацията на 

аденозиндифосфат(АДФ), наречена дихателен или акцепторен контол. 

За мускули в състояние на покой и не изразходващи АДФ, е характерна много 

ниска скорост на дишане. Ако в тях се предизвикат серия съкращения, то техния 

цитоплазматичен  АТФ бързо се разпада на АДФ и фосфат. Началото на 

съкращенията се съпровожда с рязко, до над 100 пъти в някои мускули, 

увеличаване на скоростта на използване на кислорода (на биохимично ниво се 

показва значението на „долното диафрагмено дишане” за „нагнетяване на  Ци в 

системата”,чрез своевремено доставяне на адекватно количество кислород). 

Сигнал за такова увеличаване скоростта на дишането е внезапното увеличаване 

на концентрацията на АДФ при мускулните съкращения, което веднага стимулира 

дишането и съпровождащото го фосфолириране. Високата скорост на дишането 

се запазва до тогава, докато АТФ-зависимата съкращаваща система продължава 

да доставя АДФ. Когато серията от мускулни съкращения завърши и 

образуването на АДФ се прекрати, скоростта на дишането автоматично и бързо се 

понижава до нивото, съответстващо на състояние на покой.(92,93). 



 90 

Доказано е , че в процеса на занимания с  Цигун, в мозъчните клетки настъпват 

биоелектрични промени, усилва се биополето на човешкото тяло, осъществява се 

непосредствен контакт между кората и подкорието на мозъка. Чрез регулиране на 

вегетативната нервна система и лимфната система се активизират и нормализират  

биохимичните процеси в целия човешки организъм, което е и една от целите на 

холистичната медицина. Съвременното обяснение на механизма на действие на 

медицинското приложение на „цигун-терапията” е във връзка с три аспекта от 

теорията на цигун (94)  :  1. „Слаба реакция” – за разлика от „стресовата реакция”, 

при която се усилва отделянето на катехоламини, засилва се кръвообръщението в 

скелетната мускулатура, покачва се кръвното налягане на фона на усилено 

сърцебиене и дишане, при „слабата реакция” се намалява активността на 

симпатикусовата нервна система, намалява се съдържанието на млечна киселина 

в артериите и скоростта на обмяната на веществата; активността на DBH- фактора 

в плазмата отслабва и се понижава активността на ренина.    

 2.„Организация на клетките на главния мозък” – при електроенцефалогра-

фията(ЕЕГ) на обикновен бодърстващ човек се фиксират много високочестотни 

слабо негативни вълни с малка синхронизация, докато при човек, добре владеещ 

цигун, са налице много позитивни низкочестотни вълни, които са синхронни  и са 

с три пъти по-голяма амплитуда, отколкото при обикновения човек.Това показва, 

че упражняването на цигун може да спомага в организацията на електрическата 

активност на клетките в кората на главния мозък и така да подобрява 

функционирането му.   

3.”Предпазване от разболяване и увеличаване продължителността на живота” – 

упражненията от цигун могат да предизвикват изменения в централните 

медиатори и ендокринната секреция. След упражненията нивото на пролактина в 

плазмата нараства, което означава намаляне на активността на допамина като 

основен медиатор, което води до усещане на отпуснатост и покой. Освен това 

отделянето на кортин се намалява с около 50%, което означава забавяне на 

процеса на стареене и усилване дейността на имунната система. Затова цигун 

терапията дава ефект чрез увеличаване продължителността на живота и 

предпазване от заболявания.  

 

Хармоничните взаимоотношения между психичните явления и човешкото 

тяло с неговата анатомия и физиология, функциониращи като хармонично-

асиметрична колебателна система, са   еволюционно изградени и жизнено 

необходими.  При тяхното нарушаване се стига до психосоматични 

заболявания (83,89).   
Една от отличителните страни на психосоматичните заболявания е, че в 

основата им лежат органични изменения в органите, възникнали по схемата: 

„психични промени → вегетативни нарушения→ структурни изменения”. 

Те са заболявания на : дихателната система (синдроми на невротично дишане; 

бронхиална астма) ; храносмилателната система (дифузен спазъм на 

хранопровода; ахалазия; раздразнен стомах; язвена болест; аерофагия; 
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психогенно повръщане; метеоризъм; раздразнен колон; хроничен улцерозен 

колит) ; психични разстройства на храненето (анорексия невроза; булимия 

невроза; други хранителни разстройства) ; сърдечносъдови заболявания 

(функционални психокардиологични разстройства; исхемична болест на сърцето; 

хипертонична болест) ; неопластични заболявания ; ендокринни болести (захарен 

диабет; тиреотоксикоза; хипотиреоидизъм) ; кожни болести (уртикария; 

пруритус; атопичен дерматит; псориазис; лишей- Lichen ruber planus; акне; 

алопеция; херпес гениталис) ; венерически болести (СПИН; сифилис) ; хронични 

бъбречни заболявания, хронична бъбречна недостатъчност в етапа на диализно 

лечение ; ревматоиден артрит ; хронична болка ; психосоматични проблеми в 

гинекологията (аменорея; дисменорея; предменструален синдром; хирермензис 

гравидарум; пуерперална депресия; хронични тазови болки; инфертилитет; 

менопауза) ; психосоматика в хирургията (в клиничната хирургия; при болните 

на интензивно лечение; при травма; при болка; при термична травма; при 

злокачествените заболявания) ; в стоматологията (психогенни страдания; 

пародонтоза; парафункции) ; психосоматични разстройства в детската възраст 

(по съответните системи). 
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3.6. ХАРМОНИЯТА И АСИМЕТРИЯТА В ЧОВЕШКОТО ОБЩЕСТВО И В 

МЕНИДЖМЪНТА – УСЛОВИЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ И НЕРАВНОВЕСНА 

УСТОЙЧИВОСТ.  

 

    Човешкото общество е сложна многообразна система, в която се отразява цялата 

съвкупност от исторически сложилите се форми на съвместна дейност на хората. 

В този аспект, то винаги е конкретно , с конкретна степен на развитие , тоест то е 

конкретна обществено-икономическа формация обхващаща общественото битие, 

общественото съзнание, производителни сили, производствени отношения, 

икономическа база и обществена настройка. При това известно е , че обществото не 

се състои от индивидите, а изразява сумата от връзките и отношенията (прави и 

обратни) , в които индивидите се намират един към друг, тоест това е историческа 

система на определена координация, съподчинение и взаимозависимост на 

индивидите, като определящата роля за това са производствените отношения. 

Става ясна решаващата роля на хармонията , симетрията и асиметрията в тези 

отношения за съществуването и развитието на човешкото общество. 

При развитото обществено разделение на труда и частната собственост, във всяка 

конкретна обществено-икономическа формация единството и взаимозависимостта 

на индивидите приема формата на асиметрични противоречия в системата 

«личен-обществен-колективен интерес». Материалното и социалното неравенство 

се задълбочават, парите и властта асиметрично се концентрират в малко на брой 

конкуриращи се едри собственици. Количественото натрупване на тези 

противоречия води до качествени изменения в системата (втори закон на 

Диалектиката), което още повече изостря конфликтите между производителните 

сили и производствените отношения, между богатите и бедните хора. Стига се до   

ситуация , при която властващите не могат да управляват по старому, а народа не 

иска вече да живее по старому, тоест до  революционна ситуация за социална, 

научно-технологична, културна или други революции, премахващи конкретната 

обществено-икономическа формация и заменяща я с друга. Цикличната смяна на 

една обществено-икономическа формация с друга винаги се извършва въз основа на 

обективните закони на развитието на колебателни (ритмични) системи. Тя 

започва със създаването на мощен политически и социално-психически натиск от 

страна на народните маси, въпреки опитите на редица властващи Лидери за 

субективно изкривяване на обективните диалектични закони на общественото 

развитие, между впрочем с ограничен временен ефект.  Човешката Личност, 

(Лидер, Мениджър) колкото властическа и харизматична да е тя,  не обуславя 

закономерния ход на обществения прогрес.  

Човешкото общество, като жива система от дисипативни структури (създадени 

при голяма термодинамична неравновестност) може да се определи като начин на 

съществуване на асиметрични, самовъзпроизвеждащи се структури, способни да 

обменят по между си и с околната среда, вещества, енергия и информация.   

То, за да е жизнено и да  функционира оптимално  е необходимо и да е хармонично 
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 При капитализма общият интерес се превръща във външна обмяна на егоистични 

интереси, а личната независимост се основава на вещна зависимост. Частният 

интерес на господстващата част от обществото (класа, олигархия и др.) се 

представя за всеобщ интерес , а държавата възниква и съществува за да закрепи 

това господство. Всички общности приемат формата на корпоративни илюзорни 

общности основани на господството на материалните условия над хората. 

Саморазвитието на Личността приема формата на притежаване на вещи, а самият 

човек става за другите вещ. Универсалният индивидуален интерес придобива 

формата на стремеж към всеобщо богатство, а Личността, без значение на нейните 

качества,  става персонификация на универсалния носител на това богатство – 

парите, особено тяхното количество. 

Социалното развитие, както и развитието на всяка друга сложна, вероятностна, 

динамична система, винаги се осъществява с помощта на определени «движещи 

вътрешни сили». В човешкото общество тази роля основно изпълняват самите 

хора, народните маси,  като единствен колективен субект на явленията и събитията  

Юридически , терминът «народ» фиксира всички хора, живеещи на определена 

територия, подчинени на една обща държавно-правна политическа наредба. 

«Народът» означава  съвкупността от всички хора, които при условията на дадена 

епоха, поради своето социално положение (слой, група), могат активно да създават 

и защитават позициите на обществения прогрес, да действат и разрешават 

обективно назрелите задачи на развитието на обществото. Очевидно ръководната 

роля би трябвало да е на организирана социална група, която освен че удолетворява 

главните жизнени потребности на всички хора чрез материалното производство,  

но и  изразява тенденциите на историческото развитие при дадена конкретна 

обстановка.  На базата на първия диалектичния «Закон за единство и борба на 

противоположностите», се осъществява развитието на човешкото общество, което е 

спираловидно оформено от третия закон на диалектиката -  за «Отрицание на 

отрицанието».   ”Отрицание на отрицанието” е израз на прогресивния 

спираловиден характер на развитието, при което се синтезира в по-висшо единство 

всичко положително и се отхвърля (отрича) всичко отрицателно от началното 

стъпало на даден цикъл (ритъм) на развитие. Този механизъм е и за второто, 

следващото, витло по възходящо-постъпателната зигзагообразна спирала на 

развитието, при което се синтезира в по-висшо единство всичко положително с 

нещо ново, несъществувало до тогава. При това в резултат  на действието и на 

втория диалектичен закон за „Преминаване на количествените изменения в 

качествени”, се оформя третото по-висшо витло, което представлява отрицание на 

отрицанието отрекло първото начално стъпало. Така се разрешава противоречието 

между изходното стъпало и неговото отрицание, като същевремено се създава ново 

изходно стъпало за ново отрицание и така до безкрай, тоест ускоряващото се 

движение и  развитие не е по затворен кръг , а по отворена  възходяща 

колебателна (зигзагообразна) спирална система.  
Според нас, за да е оптимално това движение и развитие във всеки конкретен 

случай и момент, количествените съотношения между отричаните отрицателни и 
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приеманите положителни явления трябва да са хармонични, което зависи от 

свободния информиран избор на всеки човек, от всяко човешко общество 

Става ясна ролята на  Държавата, Културата, Науката, Езика, Религията като 

системи, които диалектично да хармонизират  връзките и отношенията (прави 

и обратни) между индивидите и между структурите в обществото, в 

противодействие на асиметричността между тях.    

 За да могат да изпълняват тези си функции,  Държавата, Културата, Науката, 

Езика, Религията, трябва да са с постоянна  и широко разпространена обществена 

достъпност и убеждение, както и със свързаната с това доброволна подчиненост от 

членовете на целите им. Ето защо, великите революционни движения повтарящи се 

в историята, са винаги народни движения,  хармонизиращи до известна степен и за 

известно време асиметричните  противоречия в системата «личен-обществен-

колективен интерес».  

 Тоест и тук, в човешкото общество при неговото развитие, са налице вълнообразни 

пространственно-времеви дисипативни структури  и циклични автовълнови 

процеси – проявление на  Ритъмът на Живота. 

 

Човешката Личност, (Лидер, Мениджър) също е динамична система, в която е  

формиран  определен набор на актуални потребности, съответсващи на 

ценностната ориентация на конкретното човешко общество в конкретната  

обществено-икономическа формация. От критериите на тази конкретна 

обществено-икономическа формация произтичат позитивните или негативните 

прояви на Лидерът (Мениджърът).  

Лидерът (Мениджърът) е водач, който има последователи и съзнателно и активно 

води другите към постигане на определена цел. Лидерството е явление от областта 

на междуличностното взаимодействие на хората, свързано с поляризиране 

влиянието около някои членове на групата, което прави възможно управляването 

на поведението на останалите нейни членове. Лидерството е позитивният 

социално-психологичният аспект на самоорганизацията на живите системи. 

Факторите за успешно лидерско поведение са: доверие към подчинените; развитие 

на въображението; хладнокръвие; окуражаване на риска; експертно мислене; 

критична нагласа; опростяване на нещата; действия според ситуацията. 

Лидерът (Мениджърът) упражнява власт чрез своето поведение, което е 

ориентирано или към дейността на организацията (планира, създава, прилага и 

контролира процедури за осъществявянето на отделни дейности от подчинените 

си),  или към членовете на организацията (изграждане на сплотени работни групи и 

осигуряване на удолетвореност на подчинените си при осъществяване на 

дейностите в организацията),  или чрез комбинация от двата начина. Особено 

важно за успеха  в мениджмънта е ,  прилагането на принципите на Хармонията и 

„златните пропорции” в съотношенията между  функциите , които Мениджърът 

изпълнява - системно планиране, организиране, ръководене и контролиране на 

разнородните дейности.   
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Най-съществената характеристика на Личността (Лидерът, Мениджърът) е 

способността на човешкия индивид да господства над случайности и да променя 

жизнени обстоятелства съобразно със свои цели и задачи, както и  съзнателно да 

управлява самия себе си. 

Разбира се Човешката Личност(Лидер, Мениджър) като динамична система в 

конкретно човешко общество може да е носител и на негативни прояви – тогава 

когато обществото от демократичен колективен субект и обект на  общественото 

битие, общественото съзнание, производителните сили, производствените отноше-

ния, икономическата база, обществената надстройка, се превърне в друг 

колективен субект - човешката тълпа, в която индивидите губят всякаква воля и 

икономическа логика, и инстинктивно, емоционално, чрез вяра, се обръщат към 

този, който я притежава и който знае как да властва и направлява тълпата - водача 

(лидера) представител на елита! Могъществото на водача на тълпата е силно 

деспотично и точно по тази причина то се налага. Водачът е факторът обединяващ 

в дадения момент тълпата. Не актуалната потребност от свобода, а нуждата от 

покорност е преобладаващата потребност на тълпите.(95).  

Понятието «елит» и теорията за «елита като властваща и управляваща класа» 

са формулирани в края на ХІХ и началото на ХХ век от италианските социолози 

Вилфредо Парето  и  Гаетано Моска. Те постулират елитарността във всяко 

общество, което неизбежно се разделя от една страна на властващо, богато (без 

значение как е забогатяло, важното да е успяло максимално в това), организирано и 

по наследство превъзхождащо другите малцинство, и от друга страна на  зависимо, 

подчиняващо се и неспособно на самоорганизация болшинство от по-низши 

физически, интелектуално и нравствено хора (роби, тълпа), поради естествената 

природа на човека и обществото. Вместо класовия подход на Маркс с неговия 

конфликт между експлоататори и експлотирани, Моска и Парето казват, че 

двигателя на общественото развитие е борбата за политическа власт между 

доминиращия и конкуриращият му политически елити, при което чрез вътрешна 

циркулация се обновява състава на политическият елит. При това основата  на 

общественото развитие не е икономиката, а политиката и като следствие от това - 

трансформацията, а не смяната на елита (96, 97). 

С понятието «Личност» се означава социалната страна и същност на човека, 

неговите съзнание и морал, характер и темперамент. Личността е това което е 

мое , но е за другите, и е изградено в процеса на социалната дейност и общуването 

с околните. Понятието Личност, исторически се свързва с притежаването на частна 

собственост. В онтогенетичен план началото на Личността е свързано преди всичко 

с втората година на човешкия живот и е продукт на конкретни обществено-

исторически , психически и социални условия ( 98). 

Така ясно се очертава диалектичното единство и противоположност между 

Личност(Лидер, Мениджър) и Общество, както и значението на Хармонията, като 

съчетана  съгласуваност и ритъм в пропорциите, и структурно и функционално  

допълване както между частите на системата «Личност(Лидер,Мениджър) – 

Общество»,  така и при тяхното целесъобразно  взаимодействие. 
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 Пример за това  е новата концепция за Хармоничен Мениджмънт с 

използването на принципа на «златното сечение» за хармонизация на структурата в 

баланса на предприятието(фирмата)  (99). 

Хармония в икономиката като цяло, се характеризира със следните елементи:  

максимална ефективност и устойчивост, справедливо разпределение на доходите, 

хармонично съотношение между данъци и доходи, между производствените 

отрасли, между териториалното разположение на производствата и населението в 

страната. В основата на хармоничния мениджмънт лежи теорията на „златните 

пропорции” – различните по големина елементи(части) се намират по между си  и с 

цялото в определено съотношение  тоест :    

0,62+0,38 = 1 (100%) ;    0,38 + 0,24 = 0,62 ;      0,24 + 0,14 = 0,38 ;      и т.н. 

Именно такова деление осигурява устойчивост на всяка система към въздействието 

на външни фактори и способност с минимум загуби да си възстанови равновесието.  

Даденно предприятие(фирма), което е сложен имуществено-стопански комплекс с 

различни отдели, който функционира, осъществява разходи и получава доходи, в 

резултат на което формира капитал и активи, пасиви и активи в баланса си, ако 

приведе тези свои  елементи(части) към „златните пропорции”, то би същесвувало 

в хармония и съвършенство, тоест би било с оптимална ефективност и устойчивост. 

Пример за такава пропорционална структура при финансовия анализ на 

оборотните активи в парично изражение към баланса е : 

 --частта на най-ликвидните активи да е не по-малка от 7,6% и не по-голяма от 19 % 

 --частта на дебитната задлъжнялост да не е по-малка от 19% и не по-голяма от 

30,4% 

 --частта на финансовите резерви да не е повече от 38%. 

При това налице е закономерност – при увеличаване на частта на паричните 

средства и краткосрочните финансови капиталовложения, става пропорционално 

намаляване на частта на дебитните задължения , и обратно. 

В оборотните активи присъстват и материални оборотни активи(суровини и 

материали, готова продукция или стока за препродажба) , което обуславя, че ако 

частта на финансовите резерви  е 38% , то общата част на оборотните активи е 76%. 

Общата част на извън оборотните средства на предприятието трябва да е от 24% до 

62% от структурата на актива, а частта на оборотните активи – да е от 38% до 76%. 

 

Прилагането на Хармоничния метниджмънт с използването на принципа на 

«златните пропорции» доказали значението си във всички области на живота, би 

спомогнало да превърне противоречията и конкуренциятна в системата «личен-

обществен-колективен интерес» от затрудняващи в подпомагащи  условия за 

оптимална ефективност и устойчивост на предприятието(фирмата). 

 

Конкуренцията, като  инструмент в икономиката  за повишаване качеството и 

ефективността на дейността на фирмите,  е  динамичен процес на съперничество 

между отделни лица или групи, заинтересувани да постигнат една и съща цел. 

Конкуренцията е  проявление на законите на диалектиката за единство и борба на 
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противоположностите, за преминаване на количествените изменения в качествени 

и за отрицание на отрицанието. Всички живи организми са се развивали и 

формирали в условията на естествена борба за съществуване в условията на 

конкуренция между близки вътре видови роднини. Борбата между представители 

от различни видове , в частност между «хищници и техните жертви», никога не 

води до пълното унищожаване на жертвите – между тях винаги се създава някакво 

равновесие изгодно и за двете групи. Този , който непосредствено заплашва 

съществуването на вида, то той не е «хищник», а агресивен конкурент от същия 

вид, особено в съвремените условия на културно-историческо и технологично 

развитие  на човечеството. Тоест човекът няма с кого повече да се конкурира, 

освен сам със себе си, самоизяждайки се. Характерен пример за това е 

съвременото индустриално общество водещо към регрес на  Човека чрез своето 

ирационално развитие, базирано на вътревидова конкуренция и агресивно налагане 

на този модел на други страни и народи. Докато агресивното поведение при 

животните е за разпределение на жизненото пространство, отбор чрез 

единоборство и защита на потомството,  то агресивността при човека днес  е преди 

всичко за разпределение на жизнено пространство , въпреки че това пространство 

му е напълно достатъчно. Така агресивното поведение на съвремения човек се 

превръща в нелепа гротесна проява на алчността.  (100). 

 Освен конкуренция обаче, в живата природа съществуват и процесите на симбиоза 

(форма на взаимоотношения, съжителство, между различни организми, 

продиктувана от необходимостта за взаимно осигуряване на различните им 

ресурсни потребности) и на синергизъм (съвместни комбинирани действия, 

ефективността на които превишава сумата от ефектите от действието на всяко от 

тях поотделно), при които се “запазва взаимовръзката и единството на 

противоположностите с цел хармонично единство в различията, тоест колкото 

повече любов даваш от себе си на другите и колкото повече свобода оставяш на 

себе си и на това което те заобикаля, толкова повече ред ще има.”( Лао Дзъ ).  

Това според нас е възможно само когато основният приоритет стане качеството на 

хората и хармоничните им взаимоотношения в обществото. 

 

Динамичният системен подход в светлината на Теорията на Хаоса и Теорията 

ня Мрежите, класифицира към нелинейните динамични системи  обществото и 

политическата система. (101).  Прилагането на системният подход в политиката 

позволи да се анализират отношенията между компонентите в политиката за да 

могат те да се изменят с цел поддържане стабилността на социалната 

система.Такива елементи на политическата система са различните варианти в 

хоризонталното и вертикалното разделение на властта, правовото регулиране на 

дейността на политическите партии и групи по интереси, версиите на 

избирателната система, правовото регулиране на дейността на средствата за масова 

информация и т.н.  
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Теорията на хаоса (система от представи за различните форми на реда) позволи да 

се преодолее стационарния подход, типичен за либералното западно мислене и да 

се върне диалектичното мислене в новите условия.  

Теорията на мрежите позволи да се търси оптималния режим на дейност при 

симетрични или асиметрични отношения между отделните обекти – преговори 

между държавата с публични, публично-частни или частни субекти. При това 

вниманието е насочено към изучаване на интереси структуирани в хоризонтални 

мрежи, които влияят върху формирането на държавната политика и нейните 

ценности. 

В контекста на Теорията на мрежите днес се анализират три модела на 

отношенията и управлението в обществото  - централизирано-бюрократичен модел 

(всестрано планиране, макроикономическа настройка и бюрократичен контрол); 

неолиберален пазарен модел („по-малко държава и повече пазар” чрез 

приватизация, дерегулация и изкуствен гъвкав пазар); и мрежов модел 

(„относително стабилни хоризонтални взаимозависимости между оперативно 

независими субекти, които си сътрудничат чрез преговори и които се 

саморегулират в границите на външни агенти  за осъществяване на обществени 

проекти”). 

Тъй като стабилността и оцеляването на системите в глобализиращия се свят 

зависи от растежа на компетентността  и своевременото решаване на конкретните 

задачи, неизбежно и задължително е модифицирането на политическата система за 

да може да се справя с новите предизвикателства – фрагментираните общества, 

нарасналата степен на неопределеност във външната среда и ограничените 

възможности на „ рационалния субект” да намери оптималното решение за 

всички(101). 

 

Ето тук, Хармонията с нейните доказани във времето и живота хармонични 

пропорции между частите на системата за оптималното й функциониране, има 

своето решаващо място за  Живота на Човешкото Общество. 
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2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Активното и творческо прилагане от всеки човек на приципите на Хармонията - 

съчетана  съгласуваност и ритъм в пропорциите (съгласно числовите инварианти 

на числата на Фибоначи - „златни пропорции”) и структурно и функционално  

допълване както между частите на системата,  така и при тяхното целесъобразно  

взаимодействие, са от решаващо значение както за живота и здравето на 

отделния човек и на обществото като цяло, така и за поезията  и  любовта  в 

човешките взаимоотношения .  

Това е оптималната форма на целесъобразна биокибернетична саморегулация 

на клетъчно, организмово и обществено ниво  в процесите на управление в 

живата природа с нейните автовълнови пространственно-времеви дисипативни 

симетрични и асиметричи структури и ритмични процеси -- предмет на 

„Синергетиката”– съвременната теория за самоорганизация на системите.  

Симетрията и асиметрията в природата са основни, фундаментални, форми 

(стереоформи), на молекулите, структурите и системите в пространството, 

неразривно свързани с тяхната енергийна и информационна наситеност,  

с ритъма и ценността на информацията (фиксиран резултат от избор 

предоставящ конкретно знание), с химична реакционна способност и  физични  

свойства,  с психичните процеси,  свойства и състояния.  

Животът може да се определи като начин на съществуване и ритмично 

взаимодействие на дисипативни хармонично-асиметрични, самовъзпро-

извеждащи се структури, способни да обменят с околната среда вещества, 

енергия и информация.   

Целта на живите биосистеми и общества, е оптимизация на  поведението им в 

дадените условия, на базата на прави и обратни енерго-информационни връзки с 

външната и вътрешната им среда, водещо до увеличаване на структурната и 

енергийна неравновестност и нейната устойчивост между тях и околната среда, при 

едновремено запазване на динамичното равновесно относително постоянство вътре 

в клетката, организма, обществото   и   устойчивост на функциите им.   

Неравновесие навън, едновремено с равновесие  вътре, при асиметрична 

хармонична пропорция между тези състояния(атрактор)!  

Количественото натрупване на тези динамични противоречия, води до 

качествените изменения в системите.  Постояното единство и противопоставяне 

между тези колебателни процеси в живата природа обуславя развитието на 

системите, спираловидно оформено от закона на диалектиката за отрицание на 

отрицанието.  

Така в дуалистичната система на доброто и злото, на живота и смъртта,  се 

осъществява постояният хармонично-асиметричен Ритъм на Живота,   

защото :  За творчеството, подобен на Твореца свой, човекът е създаден ! 

                    ЗА ДА ИМА ЖИВОТ!  И ЩАСТИЕ!  
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                                       Пировски Любомир.Т. 

Ритъмът на живота. Поезия и Наука за хармонията 

 

Резюме : 

 
Човекът-Творец - научен или художествен, отразявайки действителността не e просто 

пасивeн, макар и осъзнаващ наблюдател. И в двата случая неговото творчество, 

наблюдение и избор на вероятностните  модели и примери който той създава и изследва, 

преобразяват действителността, правят я  по-организирана, по-антропоморфна, по-

жизнеутвърждаваща, с повече хармония, ритъм, негентропия и информация. В това е и 

неговата основна задача и съдба ! Целта на тази книга е именно в това – да покаже, 

утвърди и предизвика активност на творческото начало заложено от Природата във 

всеки човек за създаване на хармония и красота в своя живот, в своето социално 

обкръжение, в природата. Активното и творческо прилагане от всеки човек на 

приципите на Хармонията - съчетана  съгласуваност и ритъм в пропорциите (съгласно 

числовите инварианти на числата на Фибоначи - „златни пропорции”) и структурно и 

функционално  допълване както между частите на системата,  така и при тяхното 

целесъобразно  взаимодействие, са от решаващо значение както за живота и здравето на 

отделния човек и на обществото като цяло, така и за поезията  и  любовта  в човешките 

взаимоотношения . Това е оптималната форма на целесъобразна биокибернетична 

саморегулация на клетъчно, организмово и обществено ниво  в процесите на управление 

в живата природа с нейните автовълнови пространственно-времеви дисипативни 

симетрични и асиметричи структури и ритмични процеси— предмет  на науката 

Синергетика, създаваща, изучаваща и прилагаща единната теория за самоорганизация 

при сложните системи.  Симетрията и асиметрията в природата са основни, 

фундаментални, форми (стереоформи), на молекулите, структурите и системите в 

пространството, неразривно свързани с тяхната енергийна и информационна наситеност, 

с ритъма и ценността на информацията(фиксиран резултат от избор предоставящ 

конкретно знание), с химична реакционна способност и  физични  свойства, с психичните 

процеси, свойства и състояния.  

Животът може да се определи като начин на съществуване и ритмично взаимодействие 

на дисипативни хармонично-асиметрични, самовъзпроизвеждащи се структури, способни 

да обменят с околната среда вещества, енергия и информация.  Целта на живите 

биосистеми и общества, е оптимизация на  поведението им в дадените условия, на базата 

на прави и обратни енерго-информационни връзки с външната и вътрешната им среда, 

водещо до увеличаване на структурната и енергийна неравновестност и нейната 

устойчивост между тях и околната среда, при едновремено запазване на динамичното 

равновесно относително постоянство вътре в клетката, организма, обществото   и   

устойчивост на функциите им. Неравновесие навън, едновремено с равновесие  вътре, 

при асиметрична хармонична пропорция между тези състояния (атрактор)! 

Количественото натрупване на тези динамични противоречия, води до качествените 

изменения в системите. Постояното единство и противопоставяне между тези 

колебателни процеси в живата природа обуславя развитието на системите, спираловидно 

оформено от закона на диалектиката за отрицание на отрицанието. 

Така в дуалистичната система на доброто и злото, на живота и смъртта,  се осъществява 

постояният хармонично-асиметричен Ритъм на Живота,  защото :   

«За творчеството, подобен на Твореца свой, човекът е създаден !» 

                    ЗА ДА ИМА ЖИВОТ!  И ЩАСТИЕ!  
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        Pirovski L.T. ,  The rhythm of life. Poetry and Science of harmony. 

 

Resume: 

 

The Creator-Man - scientific or artistic, reflects reality not just in a passive way, albeit a 

conscious observer. In both cases, his creativity, observation, and choice of probability 

patterns and the examples he creates and exploits transform reality, into more 

organized, more anthropomorphic, life-assertive, more harmonious, rhythmic, 

negentropic and informative. This is his main task and destiny! The purpose of this 

book is precisely this - to show, validate and trigger the activity of the creative principle 

set by nature in each person to create harmony and beauty in his life, in his social 

environment, in nature. The active and creative application by each person of the 

principles of Harmony - combined coherence and rhythm in proportions (according to 

the numerical invariants of Fibonacci numbers – “golden proportions”) and structural 

and functional complementation between both the parts of the system and their 

purposeful interaction, are crucial for both the life and health of the individual and of 

society as a whole, as well as for poetry and love in human relationships. This is the 

optimal form of appropriate bio-cybernetic  self-regulation on the cellular,personal and 

social level in the processes of manaing  an environment with its autovalent spatial-

temporal dissipative symmetrical and asymmetric structures and rhythmic processes - 

the subject of Synergy, creating, studying and applying the unified theory of self-

organization in complex systems. Symmetry and asymmetry in nature are basic, 

fundamental forms (stereo- forms) of the molecules, structures and systems in space, 

inextricably linked to their energy and information saturation, to the rhythm and value 

of information (a fixed result of a choice, providing specific knowledge), with chemical 

reactivity and physical properties, mental processes, properties and conditions. 

Life can be defined as a way of existence and rhythmic interaction of dissipative 

harmonic-asymmetric, self-reproducible structures capable of exchanging with the 

environment substances, energy and information. The goal of living biosystems and 

societies is to optimize their behavior under the given conditions based on straight and 

reverse energy-information links with their external and internal environments, leading 

to increased structural and energy imbalances and their sustainability between them and 

the environment, while maintaining the dynamic equilibrium constant within the cell, 

the body, the society and the sustainability of their functions. An imbalance outward, at 

the same time equilibrium inside, with asymmetric harmonic proportions between these 

states (attracter)! The quantitative accumulation of these dynamic contradictions leads 

to qualitative changes in systems. The constant unity and opposition between these 

oscillating processes in living nature determines the development of systems spirally 

shaped by the law of dialectics to negate the denial. 

Thus, the constant harmonic-asymmetric Rhythm of Life is realized because:  

For the creativity similar to the Creator, man is created! 

SO THAT THERE WOULD BE LIFE!  AND HAPPINESS! 
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