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1. 1. Рецензия от проф. д-р Божидар 
димитров, д. М. н.:

Книгата „Щастието психофизиология и фармакология“ 
от Любомир Тонев Пировски, представлява един своеобра-
зен и труден за обхващане паноптикум от всички налични 
факти и идеи, свързани с това ефимерно състояние. Авто-
рът представя последователно и в строен ред концепции от 
древността, от развитието на анатомичната и физиологична 
наука, за да достигне до тайните на неврофармакологията и 
– не случайно - на фармацията. Оказва се, че той, освен един 
любознателен изследовател, е и един обществено полезно 
ориентиран „практикант на щастието“, който предлага реше-
ние на проблема, занимавал човечеството до сега. Започва 
се с Епикур, минава се през числата на Фибоначи и концеп-
цията на Фройд, сложната мозъчна архитектура и непозната-
та все още невродинамика, за да се стигне до патентоването 
на екстракти от лигнани. 

Силно съм впечатлен от количеството приведени факти, 
но съм доста скептичен от възможността да се обединяват 
умозрителната азиатска школа със схоластичната съветска 
психология и с базираната на факти западна наука. Съгласен 
съм напълно с изказаната в самото начало дефиниция : Щас-
тието е емоционалното състояние и съответното му 
психофизиологично проявление в Организма и Личността 
при удолетворяването на актуалните им потребности. 

Аз отдавна съм стигнал до подобно твърдение, а то е, 
че нещастието е разминаването между желано и очаква-
но, и непостигането му в суровата реалност. Добра е също 
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авторовата хипотеза за „слоести архитектурни мозъчни 
комплекси“(припомня ми за Доналд Хеб…). Не знаех също, 
че на стари години Ризолати се занимава и с други неща, ос-
вен с огледалните неврони. 

Моделът на здравето, така както е представен на диагра-
мата, вероятно ще затрудни повечето читатели, но пък нали 
и това е целта на една книга – да ги накара да помислят… 
Не е много прието да се изписват с големи букви отделните 
думи в едно изречение, колкото и да е то основополагащо. В 
частта за невромедиаторите описанията са толкова задълбо-
чено представени, че някой неврофармаколог от БАН би се 
затруднил да ги повтори изцяло. 

Най-накрая си идваме на думата : оказва се, че с помо-
щта на фито-препаратите и народната медицина всеки граж-
данин, при добро желание и достатъчна осведоменост, може 
да контролира и управлява така своята воля, че да постигне 
пълно щастие. Дори само заради тази оптимистична поанта 
книгата заслужава да бъде купена и старателно „прощудира-
на“. 

Габрово, 20.10.2019г. 
проф. д-р Божидар Димитров Колев, Д. М. Н. 
Институт за изучаване на населението и 
човека, БАН
E-mail: bozhidardi@gmail. com
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1.2. Рецензия от проф. д-р Анна 
найденова Толекова, дМ

Авторът на научната монография „Щастието психофизи-
ология и фармакология“ Любомир Тонев Пировски поднася 
на своите читатели един труд, базиран на съвсем нов подход 
при разглеждане на емоционалното проявление „щастие“, 
неговото психофизиологично обяснение и отношението му 
към психофармакологията. Дискутирайки сложния психофи-
зиологичен феномен - щастието като част от „динамичния 
енерго-информационен поток на живота“, авторът стъпва на 
два основни стълба – класическата неврофизиология и сис-
темният подход при описание на регулаторните процеси и 
явления. Той вгражда много умело в основната мрежа, прин-
ципите и законите на диалектиката, както и редица източни 
учения. От голямо значение е и използването на холистичния 
подход, приложен в създадения от господин Пировски „Ди-
намичен холистичен модел на здравето“. В началото на сво-
ето повествование, той се спира на основните характерис-
тики на мозъчните структури и взаимовръзките между тях в 
контекста на новата теория за функционирането на мозъка, 
донесла на своя автор Джеф Хокинс Нобеловата награда. Тук 
намира място и описанието, и собствената интерпретация на 
новия тип човешки неврон, а имено “шипковидния неврон“, 
имащ фундаментално значение за изграждането на „Модул-
ната невронална синаптична мрежа“. Отделил е и съществено 
място на огледалните неврони и невронални мрежи, които 
представляват биологична основа на щастието и емпатията. 
Много умело и компетентно е описан синапсът - основното 
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място на трансформация и кодиране на данните в нервната 
система. Изключително интересно, използвайки инструмен-
тариум от различни научни области и системния подход са 
представени концепциите за емоциите, инстинктите, вярата 
и щастието. Голяма част от научната монография е посвете-
на на средствата за управление на отделните компоненти 
на „Динамичния енерго-информационен поток на живота и 
щастието“. Тук са намерили място основните мозъчни невро-
трансмитери и хормони, както и лекарствените препарати от 
групите на невролептиците и антидепресантите. 

В заключение бих искала да добавя, че монографията ще 
намери своите читатели както сред специалисти от различни 
сфери на човешкото познание, тангиращи към неврофизио-
логията и психофармакологията, така и сред неспециализи-
рана аудитория, и ще допринесе за разширяване на научния 
фонд на българската книжнина. 

Стара Загора, 31. 10. 2019 г. 
проф. д-р Анна Найденова Толекова, ДМ
e-mail: annatolekova@gmail. com
Ръководител катедра 
Физиология, патофизиология и фармакология
Медицински факултет, Тракийски Университет
Стара Загора
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2. Увод, определение, 
цел и методология

Според мен, Щастието е емоционалното състояние 
и съответното му психофизиологично проявление в Ор-
ганизма и Личността при удолетворяването на актуал-
ните им потребности (витални, социални, духовни). То е 
системно, субективно и временно, свързано е с реализаци-
ята на стремежите на Личността и отразява двупосоч-
на споделеност в хармоничните взаимоотношения между 
Личността и конкретната жизнена и социална среда. За 
да го поддържа, Личността се стреми съзнателно да уп-
равлява тази среда по кибернетичния принцип на „обра-
тната връзка“. 

Целта която си поставих с това определение на Щас-
тието, е да се доразвие Знанието за него в психофизиоло-
гична, фармакологична и системно-кибернетична посоки, 
допълващи досегашните философски, позитивно-психоло-
гични и етичи и биоетични определения давани от древ-
ността до днес. Това би помогнало за доизграждането на 
действен съвременен мироглед и ценностна система в но-
вите условия на социално-икономическите и научно-техни-
чески революции в ХХІ век. Би позволило и на съвременният 
млад човек по-добро планиране и реализация на Личността 
му в условията на изградено и поддържано от него щастие и 
обществен прогрес. 

Световната база данни за Щастието в Ротердам, Нидер-
ландия; Министерство на Щастието, Кралство Бутан; Минис-
терство на Щастието, Обединени Арабски Емирства; Депар-
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тамент по Щастието в щат Мадхия Прадеш, Индия; Деклара-
ция за независимост на САЩ – „животът, свободата и стре-
межът към щастие са неотменимо право на човека „; секция 
„Позитивна психология“ към Дружеството на психолозите в 
България; ООН – Резолюция 66/281/2012 г. – Световен Ден 
на Щастието 20 Март – всички тези обществени и научни 
органи днес изследват тази вечна и особено актуална 
философска и религиозна категория – Щастието. Това е 
закономерно, тъй като Щастието е многопластово явление 
обхващащо както индивидите, така и техните групи, органи-
зации и общности в двупосочни, дългосрочни и устойчиви 
измерения, свързани освен с удоволствията (позитивни пре-
живявания на био-психично ниво), но и с ангажираност (до-
броволна включеност в професионална, житейска или хоби- 
дейност), осмисленост (духовна споделеност и социална по-
лезност на живота), работа и отношения между хората, здра-
ве и продължителност на живота, бизнес, успех и обществен 
прогрес. (Мартин Селигман, Ед Дийнър, Дениъл Канеман). 
Още от Аристотел (384-322 г. пр. Хр.) и Епикур (324-270 г. пр. 
Хр.), Щастието като философска категория е една от основни-
те категории на Етиката. „Висшето благо е щастието, а ви-
сшето зло – нещастието. Не отказът от щастие, а отказът от 
едно щастие заради друго те прави щастлив. Само с помощта 
на разума…ще стигнеш до щастието, което търсиш. Душев-
ната наслада се простира еднакво върху миналото и върху 
бъдещето, а сетивната – само върху настоящето. Страхът е 
могъщо препятствие по пътя към щастието. Най-страшната 
от злините – смъртта, не ни засяга, защото, докато нас ни 
има, смъртта я няма, а когато смъртта дойде, тогава нас ни 
няма. Философията освобождава човека от страха : от страха 
пред боговете, пред смъртта, пред безчовечните природни 
закони, пред господарите на обществото. Душевният мир и 
липсата на оплаквания са удоволствия в спокойствието; на-
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сладите и радостта обаче са дразнители, които подтикват 
душата да действа. Щастието не е само отрицание на нещас-
тието“. Ето това всичко е Епикур. Той изцерява изплашената 
човешка душа. Това отличава епикурейците от всички онези, 
които равнопоставят щастието и липсата на болка, щастието 
и душевния покой. (1, 2) 

„Проблемът за щастието на цели народи е толкова ком-
плексен и труден за разгадаване, че е породил идеята за 
задгробния живот. А като се знае сложната и противоречива 
човешка натура (която в моменти на щастие понякога е не-
щастна и обратното) излиза, че идеята за всеобщо човешко 
щастие навред по земята ще си остане завинаги на косми-
ческо разстояние от нас. И в такъв случай нашата утеха ще 
бъде, че щастието не е нищо друго освен пътят към него „(3)

Днес професорът по позитивна психология Михай Чик-
сентмихай, създател на понятието „Поток на щастието“ 
дава определение за него : „Състоянието на поток, е със-
тоянието, в което човек е напълно погълнат от това което 
прави, изпитва пълен контрол над ситуацията, безгранични 
възможности и пълна удолетвореност“. Това индивидуално 
състояние може да бъде силно повлияно от групово пред-
ставяне или от общия емоционален климат. Според него, ос-
вен състоянието на „поток“ има и общо осем състояния на 
емоционално съществуване : активизация, поток, контрол, 
отпускане, скука, апатия, притеснение и тревога. (4) 

Според мен, Човекът е избирателно отворена, саморе-
гулираща се, многокомпонентна, комплексно организирана, 
вероятностна, пространственно-времева ритмична система, 
в която се осъществява интензивен поток вещества със стук-
турна (асиметрична) информация и свързаната с нея реакти-
воспособност, енергия и информация. За живите системи е 
характерна способността им да подбират и създават ценна 
за тях информация без енергийни загуби. Колкото по-ценна 
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информация се създава в системата, колкото по-високи са 
критериите за нейния подбор, толкова по-високо е тази сис-
тема по стълбата на биологичната и психичната еволюция. 
Еволюцията е растеж на ценността на информацията, съз-
давана от и в системата . Вида(основно биохимичен- като 
структуирана молекулна маса и електрически- като акцио-
нен електропотенциал) и количеството на енергията и ин-
формацията (като динамичен енерго-информационен по-
ток с много разклонения) ритмично циркулират в органи-
зма, като е налице йерархия, чийто първото информационно 
стъпало е локалната концентрационна разлика в съответни-
те енергии(способността на дадена система да променя 
състоянието на средата). Второто стъпало е в молекулните 
механизми за реализация на сложните биологични и психич-
ни процеси, свързания с прехода от неживо към живо пренос 
на сигнална информация по принципа на комплементарност-
та и пространствената структура на биомолекулите, валиден 
за всички нива в живите системи : ДНК-РНК; РНК-белтък; ен-
зим-субстрат; антиген-антитяло; хормон-рецептор; невро-
медиатор-рецептор; рецептор - вторичен посредник - въ-
треклетъчни процеси. Третото стъпало - мозък, а чрез него и 
четвъртото стъпало - социум, свързва молекулното сигнално 
ниво на отражение на материята с психическото състояние и 
поведение на личността на база потребностно – информаци-
онна теория. Това еднозначно определя реализирането на 
Щастието, като право пропорционална функция на макси-
мално развити психика и съзнание. Петото стъпало е много-
мерното, квантово–енергийно и холограмно-информацион-
но ниво на отражение на свойствата на материята на физи-
ческия вакуум върху свойствата на биологичната материя и 
нейните психически прояви, която чрез постепено увелича-
ване на информативността си и намаляване на енергийност-
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та си еволюира, съгласно системния принцип “всичко зависи 
от всичко”(“каквото долу, това и горе”)(5)

Според мен този „Динамичен eнерго-информационен 
поток на живота“ с много разклонения (едно от които е 
„Потокът на Щастието“ формулиран от Михай Чиксент-
михай), е ритмично циркулиращ в организма не под фор-
мата на кръг, а на отворена спирала. Тя е изградена по 
принципа на хармоничните пропорции - оптимален начин и 
инструмент за системна взаимосвързаност в природата при 
системообразуващ фактор – потребност от жизненост и кра-
сота, растеж и развитие на системите. Имено спиралната фор-
ма осигурява едновременно във вертикална и хоризонтална 
посока оптимален растеж и развитие на всяка една система 
. Именно за това движението на Потока от Енергия и Ин-
формация е ритмично движение по спирална траектория 
през материалните дисипативни спиново организирани 
протонно-електронни структури в активна реакционна 
среда. Първата компонента на този Поток е инициираното 
от био-психо-социалната актуална потребност на организма, 
енергоконсумиращо движение на Na+ навън от клетката, а 
К+ – навътре в клетката(например при неврона), при което 
вътрешната й страна става положително заредена, а външна-
та й - отрицателно заредена, като разликата достига до - 0,1 
волта, а върху част от биомембраната ритмично се създава 
деполяризационен участък - движеща се постъпателно и 
скокообразно електрохимична автовълна – акционен ин-
формационен потенциал(втората му компонента), пре-
дизвикващ отделянето на съответни биохимични медиатори 
в синапсисите(третата му компонента)(89). 

Активната реакционна среда се характеризира като сис-
тема с две енергийни нива – високо и ниско, което е пред-
поставка и за нейната активност и неустойчивост, например 
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в сруктурата на физичния вакуум. При разпространение в нея 
на автовълнов процес, на предния фронт на вълните, еле-
ментите от средата преминават от високо енергийното ниво 
на ниско енергийно ниво. Отделящата се при това енергия се 
изразходва за пускане на аналогични преходи на участъци-
те от средата, разположени непосредствено пред фронта на 
автовълната. Такива активни среди са невроните, главният и 
гръбначният мозък, гладките мускули, сърцето, диференци-
ращи се клетки и др. В нееднородни активни среди вълните 
при разпространението си могат да се накъсват, при което 
да се получават въртящи се вихри (ревебератори), концен-
трични вълни, спирални вълни(около препядствие), характе-
ризиращи се с техният топологичен заряд - по часовниковата 
стрелка (десни) или против часовниковата стрелка(леви). Тъй 
като всяка структура носи и запазва определена информа-
ция, то и тези вълни са акумолатори и преносители на ин-
формация. Електроните във веществото, въртящи се около 
атомните ядра и едновремено около оста си, могат да пре-
минават от орбита на орбита, като при това се излъчват елек-
тромагнитни вълни и торсионни вълни(породени от собст-
веното въртене на електрона). Те представляват „памет“ 
за миналото въртене на частицата. При това импулсът на 
собственото въртене – спинът, може да се „откъсне“ от части-
цата. Този свободен спин, това откъснато от веществото 
въртене, е информацията, която носят вълните на сво-
бодните спинове в пространството под формата на тор-
сионно поле. Всичко, което се върти, както и пространството 
което е усукано, създават торсионно поле. Торсионното поле 
се получава от въртенето на всички елементарни частички, 
в това число електрони и атоми, но не и на молекули. Тор-
сионните вълни са неизбежен компонент на електромаг-
нитното поле. Торсионните полета се пораждат и когато се 
изкривява структурата на физическия вакуум или за сметка 
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на особена геометрия на пространството(ефект на формата). 
Съществуват статични и вълнови торсионни полета. В резул-
тат от въздействието на торсионно поле върху друг обект, той 
ще измени само спиновото си състояние. В резултат на това 
информационно въздействие, се изменя спиновото струк-
турно състояние на обекта, което не изисква енергия, но в 
резултат на което може да се отдели или погълне енергия 
поради преустройване на структурата – по-устойчивата изис-
ква повече енергия, а по-неустойчивата – по-малко. Така ин-
формационното въздействие, което само по себе си не носи 
енергия, въздействайки на системата върху нейната точка на 
бифуркация, тоест на точката на неустойчиво равновесие, 
може много силно да измени енергийното състояние на сис-
темата, не носейки при това никаква енергия. Торсионните 
полета притежават памет. Силите които усукват торсионните 
полета на дясно и способстват за съхранение на информа-
цията са позитивни, а силите които разсукват торсионните 
полета и въртят на ляво са негативни, вредни, защото из-
триват или изкривяват информацията . Става ясно, че при 
движението на акционният потенциал по спирална тра-
ектория, възникващите от това ефект на формата и 
инерциални сили, пораждат „торсионно поле” (от torsion 
= усукване), което не е свързано с пренос на енергия, а само 
на информация. Докато пренасянето информацията като 
електрохимична вълна е с определена скорост и в определен 
субстрат(вкл. анатомичен) и обем, то споделянето на инфор-
мация чрез торсионните полета е мигновено, независимо от 
разстояния и вид на субстрата поради квантовата им свърза-
ност и нелокалност(от квантово вплитане на пораждащи-
те ги частички) при взаимодействието им . Връзката между 
ъгловата скорост на въртене с усукването, е равна на произ-
ведението от линейната скорост и полето на усукване, пре-
дизвикващо поле на инерционните сили, които се проявяват 
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единствено в ускоряващи се отправни системи . Когато ъгло-
вата скорост на въртене е постоянна, то усукването е равно 
на отношението между единица и разстоянието от някоя точ-
ка на диска или спиралата до остта на въртене. Когато в инер-
циална отправна система инерциалните сили станат нула, то 
се оказва, че пораждащите ги полета на инерцията в инерци-
алните отправни системи са различни от нула. Усукването е 
нулево, когато ъгловата скорост на въртене, която е относи-
телна величина, е равна на нула. Инерциалното поле може 
да бъде нулирано с помощта на преобразуване на ъгловите 
координати(6 броя), при които ъгловата честота на въртене 
е нула. Днес чрез изследванията на Торсионните полета 
и Теорията на физичния вакуум се доказва, „че в света не 
става нищо друго, освен изменение на кривината и усук-
ването на пространството”. Присъствието на първични 
торсионни полета в пространството води до неустойчивост 
в сруктурата на физичния вакуум, която предизвиква ражда-
не на елементарни частици от него – най-простите предста-
вители на материалния свят. При това, раждането на обекти 
от вакуума, е съществено нелокален процес, тъй като в него 
участват безкрайно отдалечени точки от пространството(85, 
86, 87, 88). 

Изследването на Потока на щастието като ана-
лог на „Спираловиден динамичен енерго-информационен 
поток на живота“ и психо-социално многопластово яв-
ление, обективно изисква като методологичен инстру-
мент да се използва био-психо-социалният системен под-
ход, характеризиращ се със създаване на моделна система 
от понятия (модули от структурни елементи) и двупосочни 
функционални връзки между тях, обединяващи ги в ця-
лостна функционална система, със системообразуващ фак-
тор – в случая емоционалното състояние и съответното 
му психофизиологично проявление в Организма и Личност-
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та характеризиращи щастието. Такава Моделна система 
според мен е : 

І Модул: Човешки Мозък <-->Психофизиология<--
>Психофармакология < ====> 

ІІ Модул : Съзнание <--> Емоции <--> Инстинкти <-->Вяра 
<--> Споделеност <--> Щастие < ====> 

ІІІ Модул : Личност <--> Средства(психологични и психо-
фармакологични – в т. ч. и собствени разработки) за управ-
ляване на „динамичния енерго-информационен поток на 
живота и щастието“ в организма и обществото“. 

Информацията (фиксиран резултат от избор пре-
доставящ конкретно знание, което може да се използва 
за промяна в средата), използвана при разглеждането на 
тази Моделна система с цел мултиплициране, е целево под-
брана освен от нови източници, но и от вече публикуваните 
наши книги: 
1. Пировски Л. Т., Пировски Н. Л., Психофармакология на лю-
бовта, в кн. „Магия бяла в лунна нощ”, 168 стр, ”Бон”, Бла-
гоевград, 2008, ISBN 978-954-8118-87-3 
2. Пировски Л., Пировски Н., Й. Стайкова-Пировска, Искам-
мога-трябва - холистичен модел на здравето, 343 стр., 
”Бон”, Благоевград, 2015, ISBN 978-954-395-126-0
3. Пировски Л. Т., Фитопсихофармакология на човешкото 
поведение, 160 стр., ”Бон”, Благоев-град, 2015, ISBN 978-
954-395-123-9
4. Пировски Л. Т., Пировски Н. Л., Биорегулация на старее-
нето, 206 стр., ”Бон”, Благоевград, 2015, ISBN 978-954-395-
124-6
5. Пировски Л., Кирилова Цв., Иновации и Евристика, 125 
стр „Бон“, Благоевград, 2016 г., , ISBN 978-954-395-124-6
6. Пировски Л. Т., Пировски Н. Л., Власт и отрови, 188 стр., 
„Бон“, Благоевград, 2017г., ISBN 978-954-395-166-6
7. Пировски Л. Т., Ритъмът на живота, 166 стр. „Бон“, Бла-
гоевград, 2019г., ISBN 978-954-395-166-6
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3. Човешкият Мозък – дом на Щас-
тието. Психофизиология. Психофар-
макология. 

Човешкият мозък е изграден от 80-100 милиарда невро-
ни, които се състоят от клетъчно тяло с разклонени израстъ-
ци – дендрити и аксон, и от поддържащи клетки – глия. 

Определен тип неврони наречени мрежови, решетъчни 
или грид-клетки(grid cells) в по-старата част на мозъка, об-
разуват шестоъгълна пространствена структура(мрежа) и се 
активират в зависимост от движенията на живия организъм в 
една въображаема пространствена решетка, отразяваща не-
говата позиция и ориентация (за откриването на този механи-
зъм е присъдена Нобелова награда през 2014г.). На базата на 
това е създадена от Джеф Хокинс от компанията „Numenta“ 
нова теория за функционирането на мозъка(Thousand Brains 
Theory). Според нея, в мозъка във всяка подобна структура 
в неокортекса от групи от стотици неврони, комбинирани в 
многопластови вертикални колони(аз бих ги нарекъл моду-
ли), се формират модели на средата. Цялото множество от 
такива модели съществува паралелно в неокортекса, като 
далечните връзки между невроните правят възможно син-
хронизирането им. Така основната работа на неокортекса 
не е иерархично формиране на единен модел на заобика-
лящия свят, а сложни мрежови взаимодействия между 
множество „малки“ модели, които работят едновремен-
но, формирайки илюзията за цялостно възприемане на 
света(6). Като възможен елемент към описаната мрежова 
невронна конструкция, може да се добави и новото откри-
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тие (Trygve Bakken, Nature Neuroscience, 2019) на нов тип чо-
вешки неврон – „шипковиден неврон“ – с дендриди (раз-
клонения които приемат сигналите от други неврони) много 
компактни, с много разклонения за разнообразни връзки (аз 
като хипотеза бих добавил - за „омрежване“ с другите не-
врони за получаването на Модулна невронно-синаптична 
мрежа), а в края на аксоните им – големи“луковици“, кои-
то освобождават химически сигнали към другите неврони. 
Тези „шипковидни неврони“ съставляват около 10% от пър-
вия слой на неокортекса – най-наскоро еволюиралата част 
от кората, която е свързана с очите и слуха. “Шипковидните 
неврони“ се свързват с възбуждащи неврони наречени пира-
мидални клетки, свързани и с нивото на интелигентност на 
човека, които съставляват две трети от всички неврони в ко-
рата. „Шипковидните неврони“ действат като инхибиторни 
неврони, тоест ограничават активността на други неврони. 

друг тип особено важни и уникални неврони са Огле-
далните неврони(около 20 % от всичките) и Огледалните 
невронни вериги открити през 1992 г. - 2004 г. от Джакомо 
Ризолати. Те са разпръснати в префонталната мозъчна кора 
– пре-моторната зона, която отговаря за движенията, и в об-
ласти свързани с езиковите функции и с пространствените 
възприятия. Те се намират и в центровете за болка, за емоци-
онална Емпатия и в островната кора(insula), тоест в области 
свързани с нашата способност да разбираме чуждите емо-
ции, намерения и словесни изрази. Тези Огледални неврон-
ни вериги се активират когато ние имитираме (включително 
чувство или състояние), само наблюдаваме или мисловно си 
представяме, някакво действие, движение, както и при слу-
шане на текст, който ги описва. Огледалните неврони огле-
дално отразяват пренос на някаква мозъчна дейност, която 
се основава на сетивно възприятие (звук, образ) за движе-
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ние, като отразява чуждите движения като свои, без да осъ-
ществява самите движения. Те са причината да чувстваме 
състрадание, да споделяме емоции и да изпитваме Емпатия, 
да предусещаме намерения и различни психични състояния, 
тоест те правят симулация на виртуална реалност в мозъка и 
конструират намеренията, което е важно за всички социални 
взаимоотношения(7, 8, 9). 

Според доктор Джо Диспенза мозъкът не различава фи-
зическите преживявания от душевните и може би в основата 
на това са невронните вериги(мрежи) създадени от повтаря-
щи се преживявания. (10). Според мен това са точно Огле-
далните невронни вериги. 

Според мен, освен че заедно с мозъчните центрове 
на емоциите и болката в главния мозък тези огледални 
неврони и огледални невронни вериги са биологичната ос-
нова на Емпатията, те са и биологичната основа на Спо-
делеността и Щастието като емоционално състояние . 

Така описаната нова теория за функционирането на 
мозъка(Thousand Brains Theory), а според моята хипотеза 
структуирана като Модулна невронна мрежа, логично се 
вписва в Универсалната устройствена стратегия на би-
ологичните системи, изградени със „слоеста архитекту-
ра“ . „Слоестата архитектура“ е ключова устройствена стра-
тегия за осигуряване на устойчивост и функционалност. Тя е 
проста, необходима, мощна и изключително полезна и гъв-
кава включително и чрез добавянето на нови слоеве по целе-
съобразност. При нея в слоевете, процесите на обработка на 
информацията вървят в паралел, едновремено, за разлика от 
„нивата“, в които процесите са последователни, серийни. “ 
Слоестата архитектура“, която е вездесъща в биологичните 
системи, се е развила и е придобила способност да се преда-
ва на следващото поколение, защото способността й да по-
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ражда изменения в рамките на набор от ограничения, е била 
устойчива на фона на конкуренцията и е била селектирана от 
подбора – „слоеве или смърт“ (11). 

Като моя хипотеза бих казал, че Новата теория за 
функционирането на мозъка(Thousand Brains Theory) полу-
чава по-универсална, по-завършена структурна и функ-
ционална основа, ако Модулната невронно-синаптична 
мрежа е включена в „Слоести архитектурни мозъчни 
комплекси“ „пронизвайки“ многобройните им слоеве, в 
които процесите на обработка и използване на информа-
цията за формиране на решение вървят по аналогичните 
спирални енерго-информационни (биохимични и електри-
чески) пътища – разклонения на „Динамичния енерго-
информационен поток на живота и на щастието“. Спи-
ралната форма позволява разположение едноврменно във 
вертикална и в хоризонтална посока и запазване в „прос-
транство-времето“ на информационните и емоционални 
следи (енграми) в целия материален обем на разширява-
щата се невронно-синаптична спирална мрежа - не само 
последователно по хода й, но и в невронни структури на 
витлата й, разположени една над друга- невронни мно-
гопластови наклонени вертикални модули, които „прониз-
ват“ нея и Слоестите архитектурни мозъчни комплекси. 
Във всеки невронен модул се формират модели на среда-
та, тъй като процесите на обработка на информацията 
в тях вървят в паралел, едновремено. Тоест движението 
на акционният електропотенциал, предизвикващ отделя-
нето на съответни биохимични медиатори, е ритмично 
движение по спирална траектория през материалните 
спиново организирани дисипативни протонно-електрон-
ни структури в активна реакционна среда, като възник-
ващите при това инерциални сили, пораждат „торсионно 
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поле”. Цялото множество от такива модели съществува 
паралелно в неокортекса, като далечните връзки между 
невроните(включително и чрез торсионните полета, кои-
то мигновено пренасят информацията без пренос на енер-
гия и независимо от разстоянията) правят възможно син-
хронизирането им. . Образно това може да се представи 
като „разширяващ се конус“, стените и обема на който са 
„оребрени“ от невронни модулни структури. Началната му 
физична(биологична)точка е раждането на човека, а край-
ната му физична(биологична) точка е физическата смърт 
на човека, което обаче не съвпада със социалният му край. 
Напротив – колкото е по широк този „енерго-информаци-
онен и социален конус“, толкова неговото съществуване 
и значение във времето стават по-значими, тъй като об-
хващат и си взаимодействат с по-широки и актуално съ-
ществуващи социални структури. И в това е истинското 
безсмъртие прозряно още от Епикур с думите му: „Само 
с помощта на разума…ще стигнеш до щастието, което 
търсиш. Душевната наслада се простира еднакво върху 
миналото и върху бъдещето, а сетивната – само върху на-
стоящето“. Параметрите на този „конус“ са определени 
от „Златните сечения“, които са числови инварианти на 
числата на Фибоначи и са израз на Хармонията (оптима-
лен начин и инструмент за системна взаимосвързаност в 
природата при системообразуващ фактор – потребност 
от жизненост и красота, растеж и развитие на системи-
те). Това всъщност е реализация и илюстрация на холог-
рафският принцип, при който във всяка част от цялото се 
съхранява цялата информация за цялото. Така аналогични-
те „Динамични енерго-информационни потоци на живота 
и на щастието“, които са с много разклонения, ритмично 
циркулират в организма и в обществото не под формата 
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на кръг, а на отворена спирала изградена по принципа на 
хармоничните пропорции. Движението (предизвиквано от 
потребностите и подкрепяно от катехоламините и аце-
тилхолина) на тези „Потоци на живота и на щастието“ 
през „Спиралната модулна невронно-синаптична мрежа, 
включена в Слоестите архитектурни мозъчни комплекси“, 
както и миговете на покой в Потока, които са като „бро-
еница от дълбоки вирове с ендогени опиоиди- ендорфини и 
екефалини, Серотонин и ГАМК“, са Механизмът, по който 
се реализира Щастието!

Стъпквайки върху създадения от нас по-рано „Динами-
чен Холистичен Модел на Здравето“ (12) и разширявайки го 
с изложената по-горе наша хипотеза за „Слоестите архите-
ктурни мозъчни комплекси“, предлагаме онагледяващата 
Схема на аналогичните „Динамични енерго-информаци-
онни потоци на живота и на щастието“ : Чрез интегра-
ция след диференциация на знанията, по принципите на 
Синергетиката за моделиране на реални системи и чрез 
биопсихосоциален системен подход, ние създадохме и ло-
гично обосновахме нова обобщаваща Мегасистема, она-
гледена чрез Схемата на „Динамичен холистичен модел 
на здравето“, който реално е аналог на „Динамичните 
енерго-информационни потоци на живота и на щасти-
ето“, като съвместихме и свързахме в едно отделните 
гносеологични системи: I - съвремена психологична, пси-
хофизиологична и биоенергийноинформационна с II - древ-
но-китайска и толтекска енергийноинформационна и с III 
- диалектико-материалистичната системи. 

Запазва се основната задача на моделирането да 
приближи и съвмести (имитира) модела към реалната 
система – биосоциален живот на човека: 
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Легенда към схемата на „Модел на здравето“ и „Пото-
ците на живота и на щастието“, онагледяващата нова-
та обобщаваща Мегасистема, чрез схемата на припокри-
ващите се структурни елементи от отделните гносео-
логични системи и връзките между тях съгласно херме-
тичния принцип на хармоничните пропорции(„златното 
сечение“), правилата в У-шу (пораждане, подчинение, раз-
граждане, антиподчинение), правилото в У-син („Бу-се“- 
тонизиране-успокоение), и законите на диалектиката 
(за единство и борба на противоположностите, за пре-
минаване на количествените изменения в качествени и 
за отрицание на отрицанието): 

Гносеологични 
системи:

I II III

т. 1. „искам”; 
„какво?”;

инстинкт 
„его-изъм”;

холерик „дърво”; спирала „6-8“

т. 2 „мога”; 
„как?”;

сангвиник 
„огън”;

спирала

т. 3 „трябва”; 
„Защо?”;

инстинкт 
„ал-труизъм”;

флегматик 
„земя”;

спирала „6-7” 
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т. 4 „биоритми” 
„пространство-

време”; 

„къде?” „кога?”; меланхолик 
„метал”; 

спирала

т. 5 „Биоинди-
вид” „Аз”;

(„другото-Аз”-
„сянката”- К. Г. 

Юнг);

„Кой?”; „вода” спирала

т. 6 (т. „ци-хай”- VC 6) – местоположението на проекция 
на равноотдалечена неосъзната биологична потребност 
на организма или център на биологичната(„хранителна”) 
енергия на отворената термодинамична система „орга-
низъм”, чието удовлетворяване носи удоволствие чрез че-
тирите мозъчни неврохимични системи за самостимула-
ция чрез удоволствията. 

т. 61 и 63 – две от възможните местоположения 
на проекцията на точка ”тан-чжун”-VC 17 - „духовна-
та енергия“, получени от припокриващите се проекции 
на точки „ци-хай”-VC6-„хранителната енергия“; ”ин-
тан”-PC3 и ”шан-ген”-PC4-„космическата енергия“; „ху-
ей-ин“-VC1-„наследствената енергия“ и „мин-мън“-VG4-
„жизнената енергия“, които интерферират в точка 
”тан-чжун”, и които са израз на конкретната осъзната 
актуална потребност(когато е овеществена тя става 
мотив за действие) наричана още Доминанта на Ухтом-
ски. Тези точки са оптималното разположение на проек-
циите на ”Събирателната точка на биопсихосоциална 
енергия”(според толтеките разположена на нивото на 
плешките върху централния меридиан) за конкретната 
осъзната актуална потребност, чието удовлетворяване 
чрез преодоляване на „диалектическите противоречия” 
води до състояние на щастие. При придвижване на тези 
точки наляво или надясно, нагоре или надолу от фокусира-
ните им чрез „Златното сечение” места в резултат от 
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дисбаланс във взаимодействията между съзнание и т. н. 
несъзнавано(лично и колективно - свързано с архетипове-
те - отражения на инстинктивните реакции), и между ЯН 
и ИН, се нарушава оптимума на пътя(ДАО) на спиралното, 
съобразно диалектичните закони, движение на енергийно-
информационните взаимодействия на дясно или на ляво, 
фиксиран също чрез „Златното сечение”, и се стига до па-
тология и болест – т. н. „изместване на събирателната 
точка на биопсихосоциалната енергия”, особено при психо-
соматичните заболявания и синдроми. 

т. 62, 64, 65 и 41; т. 62, 66, 67 и 41 са местоположенията на 
инфлексни точки - холограмни проекции на точките от 1 
до 5 върху разнопосочните непресичащи се вектори, харак-
теризиращи рязка промяна в посоката(„революция” – про-
цес на качествени изменения в резултат на интерферен-
ция между холограмните проекции, водещи до възникване 
и победа на новото над старото), а точка 41 е местополо-
жението на холограмната проекция на биологично актив-
ната точка между ануса и скротума или влагалището(т. 
„хуей-ин”- VC1 „наследствената енергия”). 

„6-63-62-66-67-41-5-8”—„Аз искам, мога, трябва, да на-
правя за себе си и за нас . . . ”- спираловидно-възходяща, 
съобразно законите на диалектиката, синергетиката, 
принципът на хармоничните „златни” пропорции и биопси-
хосоциален системен подход, еволюционна(т. е. процес на 
натрупване на количествени изменения между инфлексни-
те точки)векторна система на развитието „Да”, чийто 
структурни елементи са холограмните проекции на т. 1 
до 8 върху траекторията на вектора(меридиана, канала). 
Тя характеризира едновремено взаимодействията между 
елементие си и действия на човека по здравословен посте-
пенно развиващ се път–ДАО („и път, и естествения ход 
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на явленията, и казвам, и мога, и начинът по който става 
всичко” - Лао Дзъ), както и дясно торсионното енергийно-
информационно състояние на организма в резултат от 
тези взаимодействия и действия. Точка 63 е по-близо до т. 
1, тоест няма болестотворен вътрешен конфликт в ли-
чността между “искам, но не мога”, “искам, но се страху-
вам” и “не бива, не мога, но искам”. Елемента „дърво” сим-
волизира разсъмването, пролетта, раждането, растежа, 
прехода от пасивната сила”ин” към активната -„ян”. В 
синхрон с него е и спазването на последователността във 
взаимодействията между четирите основни принципа 
на ”невролингвистичното програмиране за изследване и 
структуиране на субективния опит”- НЛП, което позволя-
ва начинът и последователността на енергийно-инфор-
мационните (с преобладаване на положителните емоции) 
взаимодействия като функция от динамичната йерархич-
на класификация на всяка конкретна осъзната потреб-
ност, да активират и да се подкрепят предимно от I и II 
от мозъчните системи за самостимулация чрез удоволст-
вията, първата от която свързана със симпатиковия дял 
на вегетативната нервна система - катехоламиновата 
(нораденалин, адреналин, допамин) обуславя, подкрепя и 
придружава действието, а втората - на опиоидните пеп-
тиди (енкефалини, ендорфини), с по-бавен и по-продължи-
телен модулаторен ефект, поражда задоволство от по-
стигната цел. При това стресът е сравнително кратък, 
само във адаптационната фаза „тревога”, при която кон-
турът на хомеостатичната реакция се отваря от енер-
гийния недостиг и се затваря при задоволяването на този 
недостиг. 

„6-61-62-64-65-41-4-7”—„Трябва, може, да поиска 
някой(аз или друг) да се направи нещо за него (за тях) . . . ” 
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- спираловидно-възходяща, съобразно законите на диалек-
тиката, синергетиката, принципът на хармоничните 
„златни” пропорции и биопсихосоциален системен подход, 
еволюционна(т. е. процес на натрупване на количествени 
изменения между инфлексните точки) векторна система 
на развитието „Не”, чийто структурни елементи са холо-
грамните проекции на т. 1 до т. 7 върху траекторията на 
вектора(меридиана, канала) Тя характеризира едновреме-
но взаимодействията между елементите си и действия 
на човека по постепенно развиващ се път, както и ляво 
торсионното енергийно-информационно състояние на 
организма в резултат от тези взаимодействия и дейст-
вия. При него т. 61 като функция от конкретната осъзна-
та потребност, е по-близо до т. 3, тоест при определени 
условия е налице болестотворен вътрешен конфликт в 
личността между “искам, но не мога”, “искам, но се стра-
хувам” и “не бива, не мога, но искам”, или конфликтите 
са между инстинктите, характера, ориентацията на Аз-
ът, позицията на съзнанието му и несъзнаваното(лично 
и колективно - свързано с архетиповете - отражения на 
инстинктивните реакции, или на неврофизиологичен 
език - неосъзната трансформацията и рекомбинацията 
на следова информация – енграми, от по-раншен натру-
пан опит, и нейната емоционално оценъчна ориентация, 
които се задействат и направляват от доминиращата 
потребност, с цел търсене на средства за нейното удов-
летворяване), заложени в личността чрез възпитанието. 
Елемента „земя” символизира втората половина на деня, 
на лятото и на зрелостта. На елемента съответстват 
размисли, тъга, спокойствие, методичност, характер-
ни за човек вече живял, но още устремен и с надежди за 
бъдещето. Последователността във взаимодействията 
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между четирите основни принципа на ”невролингвистич-
ното програмиране за изследване и структуиране на су-
бективния опит”- НЛП, е от зад на пред, което позволява 
начинът и последователността характеризиращи тези 
енергийно-информационни (с преобладаване на отрица-
телните емоции) взаимодействия, все пак да активират 
и да се подкрепят предимно от III(серотониновата-5НТР-
отслабваща действието на негативните въздействия) 
и IV(холинергичната-ацетилхолин отключваща емоци-
оналните реакции, свързана с парасимпатиковия дял на 
вегетативната нервна система) мозъчните системи за 
самостимулация чрез удоволствията. При това стресът 
като неспецифична нервно-ендокринна реакция е продъл-
жителен и е във фазите “резистентност” и “изтощава-
не”, което води до вероятност за дезадаптация(болест). 

Освен това трябва да се има пред вид основното пра-
вило в „У-син” – „Всеки елемент контролира следващия, 
като му въздейства благотворно, изграждащо, укрепва-
що, активиращо, но ако се наруши жизнената дейност на 
който и да е елемент, патологията се генерализира на 
следващия елемент” (взаимовплетеността на психични-
те системи. !), от което следва посочената последова-
телност на точките в двете спираловидни векторни сис-
теми: „6-63-62-66 -67-41-5-8” и „6-61-62-64 -65-41-4-7”

Описаният спираловидно-възходящ графичен израз 
на двете векторни системи на развитието, характери-
зиращо се като процес на новообразуване, е резултат от 
комплексното действие на всеобщите закони на диалек-
тиката: законът за единство и борба на противополож-
ностите, законът за преминаване на количествените 
изменения в качествени и законът за отрицание на отри-
цанието. Самите вектори не са предварително начерта-
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ни, а се образуват от разположението на холограмните 
проекции на реализираните вероятности за конкретния 
човек в пространство-времето, като функция на него-
вия избор между алтернативни мотиви и се активират 
от действията му във всеки конкретен случай и момент. 
Този личен избор се влияе от информацията натрупана и 
натрупваща се в архетиповете. Траекториите им при ус-
ловно здрав човек, се определят от хармоничното пропор-
ционално съотношение с коефицет на пропорционалност 
1, 309 + или - 0, 065 (”S–числа на Фибоначчи”- числови инва-
рианти на златните S-сечения на всяка самоорганизираща 
се система) между физиологичните амплитудно-времеви 
параметри от електрокардиограма, реовазограма, спиро-
грама и артериално налягане, характеризиращи компле-
кса на жизнено важните системи на организма: сърдечна, 
съдова, респираторна и вегетативна нервна система. 
Тези дисипативни спираловидни енергийно-информацион-
ни векторни системи (меридиани, канали - общо 25 броя, 
с над 700 БАТ по тях) на действието и състоянието, са 
пространствено-времеви структури изградени от холо-
грамните проекции на реализираните вероятности, ня-
мат общи допирни точки с изключение на инфлексната т. 
6., но имат многобройни функционални връзки по между 
си(„хипервръзки”), създадени са при голяма термодинамич-
на неравновестност и са „автовълнова среда” от свърза-
ни и взаимодействащи по между си елементи на различни 
нива – електронните кооперативи във функционалните 
системи на Анохин; биоенергезираните клетъчните мем-
брани (по Скулачев В. П. или по системите „У-СИН” и „ЦИ-
ГУН”); ензим-субстратните комплекси и рецептори; три-
измерната мрежа от синапси в мозъка и в периферната 
нервна система(соматична и вегетативна); либидото(по 
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Юнг - общата психична енергия – съвкупността от сили-
те, които пулсират и свързват всички форми и дейности 
на психичните системи, в абсолютната реалност на всич-
ко психично); или психичните процеси водещи до постига-
нето на резултат - задоволяване на актуалната потреб-
ност (по Симонов П. В - специфичната витална, духовна и 
социална сила на живите организми, осигуряваща тяхна-
та връзка с външната среда за самосъхранение и самора-
звитие). При това енергийно-информационните процеси и 
материалните носители участващи в тях (тоест движе-
нието на структуирана молекулна маса и акционен елек-
тропотенциал пораждащи и торсионни полета) ритмич-
но пулсират по време, количество, интензитет и посока 
от т. 8. към т. 7. през т. 6. и обратно през целия живот 
и по многобройните витла на спиралите, и ако динамика-
та им не е нарушена, и траекториите на векторите са 
хармонични, човек е условно здрав. (Без да е търсена съз-
нателно, налице е аналогията със структурата и функци-
ите на ДНК!). При развитие на адаптационния синдром се 
променя тази динамика и хармония (по седем начина: чрез 
изменения в количеството на елементите си, в качество-
то на елементите си, в отношеннията между елементи-
те си, или в едно от четирите възможни съчетания между 
тези признаци), което дава възможност моделът да се из-
ползва за прогнозиране и управляване (например чрез игло-
терапия) на преморбидни състояния и ранни патологични 
изменения в организма или в отделни негови подсистеми, 
и особено чрез съзнателен избор на нова конкретна акту-
ална потребност(Доминанта), която да се разположи от 
т. 61 в т. 63 и смяната на единия векор с другия. 

Ето защо от основно значение за функционирането 
на Холистичният модел на здравето, на Потока на жи-
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вота, и на Потока на щастието, е свободният осъзнат 
избор на човека, базиран на неговите знания и ценност-
на система, което всъщност е и истинската му свобода! 
Това е една от целите на тази книга. 

т . 7. - Биологичен („социален”) вид „Те”, продължение 
на т. 5 на следващо ниво на спиралата и е свързана с т. 3 
„трябва”. 

т. 8. - Биологичен („социален”) вид „Ние”, ”Нас”, про-
дължение на т. 5 на следващо ниво на спиралата и е свър-
зана с т. 1. „искам”. 

„1→3”; „3→5”; „5→2”; „2→4”; „4→1” – нездравословни 
вектори на енергийно-информационните взаимодейст-
вия (изместване на т. 61 62 63 до крайни позиции) като 
функция от динамичната йерархична класификация на 
конкретните максимални потребности в комбинация с 
минималните възможности за задължителното им удов-
летворяване (патологичен дистрес). 

Обемната фигура „6 - 61 - 62 - 63” – потребностно-ин-
формацинно-енергийна дисипативна обемна структу-
ра–„събирателна резонансна камера” в нейния физичен, 
биологичен, анатомо-физиологичен, психологичен и социо-
логичен аспект. Наклонената равнина в нея„61 - 63” е съот-
ветната площ на точка ”тан-чжун” (количество на духов-
ната енергия), тоест - холограмната проекция на горния 
„дан-тян”(връзката през тялото във времето между „Аз-
ът”, респективно „другото-Аз” - „сянката като архетипна 
фигура и част от индивида”- К. Г. Юнг, и околната среда), 
а обемът й е наличната жизнена енергия: „основна ци”- 
свързана с регулация на развитието (онтогенеза), пред-
ставляваща генетичния план на организма; „първоначал-
на ци”- свързана с регулация на възстановяването и функ-
ционирането на структурите в организма; „небесната 
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ци”- енергийната обмяна и „земната ци” – пластичната 
обмяна, които според съвремените знания са свързани с 
метаболизма, изработват се вътре в организма чрез био-
химични процеси и са „вътрешната или истинска ци” („хи-
первръзка” - като функция от разликата между електри-
ческия и химическия pH трансмембранен потенциал), обу-
славяща електрическата, информационна и регулаторна 
активност на тъканите. При деформация на Фигурата „6 
- 61 - 62 - 63” в резултат на изместване на точки 61 и/или 
63 от фокусираните им чрез „Златното сечение” места, 
или промяна на ъгъла на наклона (площта) на равнината 
61 – 63 (позицията на „Събирателната точка” и входящия 
ъгъл на „енергийните нишки” при толтеките), тази „въ-
трешната ци” е в недостиг, тоест създават се условия 
за понижено парциално налягане на кислорода в кръвта 
(кислороден недостиг), повишена киселинност на кръвта 
(млечна киселина) и изместване на равновесието АДФ –> 
АТФ наляво, при което енергийният стресов хомеостат 
съгласно кибернетичния модел на стресовата реакция 
се включва. Точно в този момент е необходима допълни-
телната външна енергизация на мембраните на живата 
клетка (например чрез електроактивирана вода), която 
рефрактира през ензимните й системи и биохимичните и 
физиологични реакции, в подобряване и активиране на жи-
вота на организма. При това 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. 

При превръщането на Схемата в 4-измерен прос-
транствено-времеви-модел, в който разгледаната схе-
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ма е хоризонталното му сечение, а Аз-ът е едновремено 
субект, обект и средство за въздействие(„водата храни 
дървото” т. е. от интровертност към екстравертност, 
от неосъзната потребност към осъзнато “искам” базира-
но на знания и духовност), може да се получи очертаната 
и характеризирана от нас дисипативната холографска 
енергийно-информационна биоритмична автовълнова 
система - „Динамичен холистичен модел на здравето 
на човека в пространството и времето”, която като 
аналог реално съвпада с „Динамичните енерго-инфор-
ма-ционнин потоци на живота и на щастието“. В тази 
система всеки повтарящ се цикъл по съдържанието си се 
отличава от предходния, но се възпроизвежда по същите 
закономерности- спираловидни пространствено-времеви 
структури изградени от проекциите на реализираните 
вероятности с обща инфлексната точка и многобройни 
функционални връзки по между си. Това води до еднаквост 
в изграждането на спиралните структури на всички нива . 
Движението на тези „Динамични енерго-информационни 
потоци на живота и на щастието“ през тези спирални 
структури, и миговете на покой, които са като „броени-
ца от дълбоки вирове“ в него, са всъщност Механизмът, 
по който се реализира щастието!

Така „работят“ доминантата на Ухтомски и Условният 
рефлекс, които се допълват образувайки единен интеграти-
вен комплекс – структурно-функционална организационна 
единица на поведението. Синтеза в „Слоест архитектурен 
мозъчен комплекс“ между механизмите на Доминантата и 
тези на формирането на Условния рефлекс, дава двата фак-
тора необходими и достатъчни за целенасоченото поведе-
ние : първият - неговият активен, творческо-изследователски 
характер(от доминантата) и вторият – точното съответствие 



35

на обективната реалност(от утвърденият тясно специализи-
ран условен рефлекс) . Способността на Доминантата е да 
се включва от много широк кръг стимули (осъзнати, подсъз-
нателни, инстинктивни). При това хипокампа, реагиращ и на 
сигнали с ниска степен на вероятност, спомага за положи-
телната й подкрепа. Взаимодействията в мозъка в подобни 
„Слоести архитектурни мозъчни комплекси“ между предни-
те отдели на новата кора, хипокампа, амигдалния комплекс 
и хипоталамуса, свързани и с принципа на Доминантата на 
Ухтомски, са необходимите и достатъчни взаимовръзки за 
организация на човешкото поведение в координатната сис-
тема: “потребности – вероятност за тяхното удовлетворя-
ване” и имат важно адаптивно значение за организмите. 
При това трябва да се отчита, че не силата на възбуждение 
във възбудното огнище, го прави доминантно. Възбудният 
център става доминантен чрез способността си да сумира 
и натрупва възбуждане от импулси от случайни дразните-
ли (в т. ч. и подпрагови) с различна модалност, свързани с 
енграмите(паметови следи) във времето от удолетворява-
нето на потребностите, подкрепяно от мозъчните системи 
за самостимулация чрез удоволствия. Освен това е доста-
тъчно еднократно или двукратно съчетаване на аферентното 
дразнение с прекратяването на доминантата, за да се обра-
зува здрава времена нервна връзка ((13). Прекратяването 
на мотивационната доминанта води до бързо формиране 
на здрава времена връзка между центъра където е създа-
дено доминанто огнище и центъра към който е адресиран 
раздразнителя, тоест доминантата е неврофизиологичният 
механизъм чрез който се образуват бързо здрави временни 
връзки. Сумиращите свойства на доминантата ярко се проя-
вяват в поведението и творческата дейност на човека. Твор-
ческите личности, като правило, имат дивергентно мислене 
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– те търсят решаването на проблема по всички възможни 
направления, разглеждайки колкото може повече варианти. 
Те могат да образуват връзки между елементи в различни 
системи, нямащи на пръв поглед нищо общо, като отново 
предишният натрупан опит и мотивацията (в т. ч. емоционал-
ното напрежение) играят лимитираща роля. При това интуи-
цията винаги „работи” за удолетворяване на потребностите, 
устойчиво доминиращи в иерархията на мотивите на даде-
ната личност. Ако механизма на Доминантата повишава въз-
можността за адаптиране на субекта чрез рекомбинации на 
запазените в паметта следи и разширяване на асортимента 
на възприеманите външни сигнали, осъществявайки предва-
рителен неосъзнат подбор на база доминираща мотивация, 
то вторичният съзнателен отбор е свързан с функционална-
та специализация на двете полукълба на главния мозък 
действащи в „диалог”- лявото (индукция; планира, анали-
зира 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, ацетилхо-
лин; по-голяма чувствителност към невролептиците) и дяс-
ното (дедукция; осигурява цялостно синтезирано, аналогово 
описание на света; дейността му се базира повече на мина-
лото време; съдържа повече серотонин и норадреналин; по-
голяма чувствителност към алкохола). Асиметрията е необхо-
димо условие за реализация на процесите на висшата нерв-
на 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 глав-
ния мозък, чиято дейност е оптимална при съвместната дей-
ност на двете му полукълба. При това отговорните в даден 
момент за дадена дейност от дадена мозъчна зона неврони, 
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синхронизират електрическите потециали на дейността си в 
определен ритъм. Различните ритми отразяват различните 
направления на информационния поток(14). Тези динамич-
ни взаимоотношения потвърждават моята хипотеза за Сло-
естите архитектурни мозъчни Комплекси. (15, 16, 17, 18). 

Мотивационното влияние на хипоталамуса върху нова-
та кора на мозъка има асиметричен характер, проявяващ се 
както в активация предимно на лявото полукълбо, така и в 
засилване на взаимовръзките в електрическите процеси в 
него. Амигдалният комплекс в мозъка играе решаваща роля 
в осъществяване (чрез опашатото си ядро) на превключва-
щата функция на емоциите върху поведението, в избора на 
мотивация съответстваща не само на потребността, но и на 
външните условия за нейното удовлетворяване в дадена си-
туация и в даден момент. Прогнозирането на вероятностите 
за удовлетворяване на потребностите (подкрепващи веро-
ятности) се реализира от “информационните” структури на 
мозъка – хипокамп и фронталните отдели на новата кора. 
При това хипокампа, реагира на сигнали за малко вероятни 
събития и е ключова структура за реализация на компенса-
торните функции на емоциите при недостиг на информа-
ция, при които възникването на емоционално напрежение 
се съпровожда с различни от спокойното състояние форми 
на поведение. Например, колкото по силна е тревогата, тол-
кова по често субектът отговаря на неутралния стимул като 
аверсивен. Компенсаторната функция на положителните 
емоции (например при Любовта и Щастието), се реализи-
ра чрез влиянието върху потребността. В трудна ситуация с 
ниска вероятност за достигане на целта, даже неголям успех 
(нарастване на вероятността) ражда положителна емоция, 
която усилва потребността . Фронталните отдели на новата 
кора, ориентира поведението към сигнали за събития с голя-
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ма вероятност. Тя има две функции – да извлече от паметта 
необходимата информация и да организира целесъобраз-
но поведение чрез взаимодействия с премоторната кора и 
базалните ганглии. При човека, при мислено представяне 
на емоционално неутрални събития, предимно се активира 
дорзолатералната префонтална кора и задната слепоочна 
област, докато при емоционално обагрените сцени, по- ак-
тивни са медиалната префронтална кора и предната слепо-
очна област. Интензивността на емоционалното напреже-
ние, без значение дали е от положителни или отрицателни 
емоции, се свързва с активността на теменно слепоочните 
отдели на дясното полукълбо. . Знакът на емоциите (+ или 
-) зависи от съотношенията между активностите на ля-
вата (ЛФК) и дясната (ДФК) фронтална кора. При ЛФК > 
ДФК са налице положителни емоции. При ЛФК < ДФК са на-
лице отрицателните емоции. При това дясното полукълбо е 
по-чувствително към емоционално-отрицателните стимули, 
и е по-свързано с мотивационната сфера на личността, а ля-
вото – към емоционално положителните и е по-свързано с 
когнитивната (информационната) сфера на личността. Тъй 
като съгласно Потребностно-информационната теория, 
положителна емоция възниква когато наличната информа-
ция е повече от прогностично необходимата, а отрицател-
ната - когато необходимата е повече от наличната, вижда се 
че ДФК предимно е свързана с прагматичната информация, 
необходима за удовлетворяване на потребностите, тоест на-
трупана от предишен опит и съхранявана в паметта, а ЛФК – с 
информацията, налична в дадения момент и скоро придоби-
та. 

Дясното и лявото мозъчно полукълбо различно се впис-
ват в координатите на времето. Дейността на дясното пре-
димно е свързана с насоченост към минали събития, докато 
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лявото се ориентира към бъдещето и се задейства всеки път 
когато трябва анализ на нова ситуация и търсене на опти-
мални за тази ситуация решения. Една от най-важните функ-
ции на предните отдели на новата кора е прогнозирането на 
предстоящите събития. При това лявото полукълбо определя 
много вероятните събития и формира закономерността в по-
явяването на сигнали, а дясното – оценя неопределеността 
на средата и прогнозира малко вероятните събития. Образът 
на предмета и неговия вроден или придобит зрителен обоб-
щен символ, които са в основата на предметното мислене, се 
формира в дясното полукълбо, а неговото звуково обозначе-
ние, словестен, понятиен, механизъм – в лявото полукълбо. 
Музиката активира дясното полукълбо, задачите изискващи 
запомняне – дълбоките слепоочни образувания. Първичната 
обработка на емоционално оцветените зрителни впечатле-
ния е свързана също с дясната слепоочна кора, откъдето въз-
будните импулси се разпространяват през амигдаловидния 
комплекс в предната фронтална част. Способността за разби-
ране на езика е свързана с връзката между моторно-говор-
ните зони в лявотото полукълбо и другите области от кората. 
Предните отдели от кората на лявото полукълбо на мозъка 
и предната словестна област на Брок, отсяващи само моти-
вационно-значимата информация, имат водещо значение в 
процеса на осъзнаване . Развитото въображение е свързано 
с активността на фронталната, тилната и теменната област на 
дясното полукълбо. С дейността на дясната слухова слепооч-
на област от кората е свързано възникването на звукови рит-
мични образи в мозъка на поетите, а появяването на думи 
и рими свидетелства за въвличане в творческия процес и на 
лявото полукълбо. Функционаланата асиметрия на мозъка се 
проявява и в преимуществено отразяване на емоционално-
то състояние на човека в мимиката на лявата половина на 
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лицето, което свидетелства за преобладаваща активност на 
дясното полукълбо. Функционалната асиметрия на двете 
мозъчни полукълба и тяхното взаимодействие, днес се 
приемат за невробиологичната основа на взаимодейст-
вието между осъзнатите и неосъзнатите компоненти на 
личността. 

Днешните знания за психофизиологията и анатоми-
ята на мозъка доказват, че потребностите, мотивации-
те и емоциите имат различен морфологичен субстрат, и 
че хипоталамусът е ключовата структура за реализация 
само на най-древната подкрепяща функция на емоциите 
при решаване на универсалната рефлекторна поведенче-
ска задача: приближаване или избягване. Взаимодействия-
та в мозъка между предните отдели на новата кора, хипо-
кампа, амигдалния комплекс и хипоталамуса, свързани и с 
принципа на Доминантата на Ухтомски, са необходимите 
и достатъчните взаимовръзки за организация на поведени-
ето в координатната система: “потребности – емоции(в 
т. ч. и щастие) – вероятност за тяхното удовлетворява-
не” и имат важно адаптивно значение за организмите. 

друг възможен елемент от описаната модулна неврон-
на мрежа според нас е известната Ретикуларна(мрежеста) 
Формация в мозъка. Биорегулацията на нервната система е 
ориентирана към ефекторните апарати и по точно ефектор-
ните клетки, съставящи около 1% от общото число на клетки-
те. Към тях се отнасят главно клетките от мускулен, жлезист и 
кортикален тип. Тяхната биорегулация се осъществява в не-
произволна и произволни форми. Морфофизиологичната ос-
нова на непроизволната регулация се състои от рефлекторни 
кръгове на многобройни нива, намиращи се под активира-
щия контрол на тяхната централна структура – Ретикулар-
ната формация (РФ). Непроизволната регулация е насочена 
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към формиране на текущ тонус на ефекторните апарати, на 
чийто фон се реализират командите на произволната регула-
ция, представена от интегриращата структура от мозъчната 
кора и нейните изпълнителни органи – двигателната зона и 
проводящите пирамидални и екстрапирамидални пътища. 
При това, биорегулацията на ефекторните апарати е постро-
ена на реципрочен принцип във вид на едновремено въз-
действие върху ефекторната клетка на два сигнала, единият 
от който оказва възбуждащо въздействие проявяващо се във 
вид на деполяризация на постсинаптичната биомембрана, 
а другият – подтискащо въздействие чрез функцията на хи-
перполяризация. Реализацията на реципрочният принцип на 
биорегулацията на ниво ефекторна клетка е във вид на вза-
имодействие между две нейни реципрочни многостъпални 
ензимни вериги : холинергична(соматична) и адренергична 
за ефекторни клетки от соматичен тип; и холинергична(пара-
симпатикусова) и адренергична за ефекторни клетки от па-
расимпатикусов тип. При това в холинергичната ензимна 
верига пусков стимул са йоните на натрия, активиращи гуа-
нилатциклазната система, а в адренергичната ензимна сис-
тема – йоните на калция, активиращи аденилатциклазната 
система. 

На организмово ниво биорегулацията на функционал-
ните системи(в т. ч. и нервна система) и техните ефекторни 
апарати се осъществява също по реципрочен принцип, то-
ест чрез действия върху ефекторните клетки на сигнали от 
холинергичната и адренергичната системи. Този принцип на 
биорегулация определя морфологичната структура на ця-
лата нервна система във вид на двойна реципрочна инер-
вация на органите с нейните холинергични и адренергични 
нерви по периферията й, и с холинергичните (парасимпати-
кус) и адренергичните(симпа-тикус) зони в Ретикуларната 
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формация. При напречен разрез на продълговатия мозък в 
горната му част се откриват ядра на черепномозъчни нерви 
и сиво мозъчно вещество със своеобразна форма – невро-
ни с къси израстъци, които правят многобройни синапси и 
изграждат мрежа(от тук и названието ретикуларна, мре-
жовида, формация), простираща се по цялото протежение 
на мозъчния ствол – от продълговатия до междинния мо-
зък. Според съвремените знания ретикуларната формация 
сруктурно е организирана като групи ядра от специфични 
неврони, локализирани в стволовата част на мозъка, в хи-
поталамуса, в таламуса и в целия гръбначен мозък. В сред-
ния 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 ре-
ципрочна инервация и биорегулация, в РФ се оформят три 
диференцирани зони, различаващи се не само по специ-
фиката на своите неврони с техните различни прагове на 
възбудимост при стимулация от аферентни сигнали, но и 
по тяхното функционално предназначение – холинергична 
(соматична) зона, холинергична(парасимпатикусова) зона и 
адренергична(симпатикусова) зона. Така структурата на РФ 
е от две взаимносвързани през инервацията на ефекторните 
клетки зони – холинергична(с основен медиатор ацетилхо-
лин) 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 сравнител-
но дълго съхраняване на възбудния енергиен потенциал на 
входящия стимулиращ нервен импулс, което се извършва по 
механизма на самовъзбуждащ се генератор. Имено благода-
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рение на мрежестата невронна структура, РФ се явява от 
една страна като акумулатор на външната енергия, а от друга 
– като биоенергиен разпределителен възел, чиято натрупана 
енергия чрез активиращи информационни сигнали се израз-
ходва за поддържане на динамичния тонус на органите. Така 
в структурата на РФ се обозначават две части – стимулира-
ща - с нейните центростремителни аферентни, кортикални и 
хормонални сигнали и активираща - с изходящи от нея цен-
тробежни активиращи сигнали по еферентните нервни про-
водници към ефекторните органи. Ретикуло-кортикалните 
възходящи нервни влакна улесняват или подтискат коровата 
дейност. Низходящите ретикуло-спинални нервни влакна от-
правят улесняващи или подтискащи импулси към гръбначния 
мозък. Съществуват и ретиково-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. Характер-
но е и, че всички аферентни нервни влакна на всички видове 
сетивност при достигането на мозъчния ствол търпят раздво-
яване, 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. (19, 20) Функциите на Ре-
тикуларната формация най-общо са свързани с динамичните 
съотношения „мозъчна кора – подкорие” и тяхното единство 
при нервно-ендокринно-трофичната регулация осигурява 
уравновесяване на организма със средата. Функционалното 
предназначение на РФ е във формирането на динамичния 
тонус на ефекторните апарати адекватно на конкретния мо-
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мент във времето. Това е и една от страните на адаптацион-
ния механизъм на организма, изразяваща се в непроизвол-
ната форма на биорегулация. При това поддържането на из-
ходния тонус на ефекторите се осигурява в широк динамичен 
диапазон на промени в силата на външните дразнения. Тоест, 
съгласно принципът на двойна реципрочна инервация и би-
орегулация, РФ чрез своите активиращи сигнали прави така, 
че при слаби външни и вътрешни дразнители (стимулира се 
адренергична зона в РФ с основен медиатор адреналин, а 
също и норадреналин и допамин, т. н. катехоламини, усилва 
се фоновият еферентен сигнал в адренергичния канал, а в ре-
ципрочната инервация на ефекторните апарати става измест-
ване 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 адек-
ватен отговор от изпълнителните органи), РФ обезпечава 
преимуществено функционирането на тонизиращата систе-
ма с нейните високочувствителни рецептори и ефекторните 
апарати с техните слаби енергийни потенциали, важно при 
емоционална възбуда и стресова ситуация . И обратно – при 
силни аферентни потоци дразнители по бързите аферентни 
нервни влакна(стимулира се преимуществено холинергична 
зона от РФ с основен медиатор ацетилхолин, който стимули-
ра възбудните и трофичните процеси, а в реципрочната инер-
вация на ефекторните апарати става изместване в посока на 
засилване на холинергичната компонетта и преустройство на 
равновесието водещо до понижаване на праговата чувстви-
телност на рецепторите в соматичната и парасимпатикусова-
та ефекторна област), РФ непроизволно осъществява прев-
ключване на режима на работа на функционалните системи. 
Окончателното формиране на зоните в Ретикуларната фор-
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мация при човека завършва към 18-20 годишна възраст. То-
гава енергийният потенциал на холинергичната(парасимпат
икусова) зона достига своя максимум. Между 20 и 35 годиш-
на възраст е налице относителна стабилност в енергийните 
потенциали на действие между зоните в РФ, като постепено 
започва намаляването им в адренер-гичната(симпатикусова) 
зона. При процеса на стареенето, след 50–те години, е на-
лице съществена морфологична трансформация в адренер-
гичната нервна система, свързана със смъртта почти на 50% 
от адренергичните неврони, докато при холинергичните не-
врони морфологичните промени не са така рязки. Това опре-
деля, 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. Изложената 
до тук морфо-физиологична основа на непроизволната регу-
лация състояща се от рефлекторни кръгове на многобройни 
нива, намиращи се под активиращия контрол Ретикуларна-
та формация (РФ) дава основание според мен, да приемем 
хипотезата, че при човека Ретикуларната Формация е 
ключово звено във формирането както на емоционално-
то състояние щастие, така и в съответното му психо-
физиологично (психосоматично) проявление в организма 
и личността. 

Освен невроните, нервата система съдържа и неврогли-
али клетки (астроцити, олигодедроцити и микроглиали 
клетки) до 10 пъти повече от невроните. При живия мозък 
всички мозъчни клетки „плуват“ в течна физиологична 
между- клетъчна среда, което позволява тяхното донякъде 
променяне на формата, придвижване и лесно създаване 
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на нови синапични връзки по между им. . Невроглиалните 
клетки имат специфични функции. Например от нивото на 
Калций в Астроцитите зависи предаването на сигналите и 
образуването на връзки между невроните. Ако чрез постоя-
нен електрически ток се въздейства върху мозъка, то става 
изхвърляне на синхронизирани калциеви вълни от астроци-
тите, които намаляват симптомите на депресия, повишават 
пластичността на невроните и образуването на нови неврон-
ни връзки в процеса на обучение или при формирането на 
спомени. Тоест освен че Астроцитите могат да станат основ-
на терапевтична мишена при психоневрологичните болести, 
но според мен те са и основен елемент при формирането 
на състоянието на щастие (21). 

Интересни и с не напълно изяснени функции са Олиго-
дендроцитите, състоящи се от много микротръбички, ни-
кога не образуващи синапси и образуващи миелина около 
аксоните в Ц. Н. С. Особено важната роля на невроглията 
(чрез видоизменените й клетки наречени Швановски, разпо-
ложени в слой върху неврона образуван от спирално зави-
тите им клетъчни мембрани), е в образуването на миелино-
вата тъкан (80% липиди, в т. ч. и холестерол, и 20% белтък), 
изграждаща обвивката на нервните влакна. Главното значе-
ние на миелина е в това, че той обезпечава ефективното про-
веждане на сигнала по нерва на голямо разстояние, като така 
се създават условия за точна интеграция на информацията 
идваща от отдалечени една от друга области, което е необхо-
димо за еволюцията на висшите нервни функции. Те от своя 
страна зависят и от синаптичните взаимодействия между не-
вроните вътре в тези области. (22) 

Връзката между края на аксона и таргетната клетка е Си-
напсът. Той се състои от задебелен израстък на аксона (си-
наптична колба), синаптично пространство и постсинаптич-
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на мембрана на следващата нервна клетка. Всеки неврон се 
свързва с до 15 000 други неврона. При 80 – 100 милиарда 
нервни клетки, се получава една динамична триизмерна 
мрежа от 1014 до 1015 синапса образуващи „Слоест архитек-
турен мозъчен комплекс“ . Нервните клетки предават ин-
формацията под формата на електрически импулси, които 
създават електрическо напрежение между вътрешността на 
клетъчното тяло и неговото обкръжение. Междинната грани-
ца, която позволява възникването на тази разлика в заряда, 
достигащ до – 70mV, е клетъчната биомембрана от водно-
фосфолипидни структури в течно-кристална фаза с нисък вис-
козитет. Всяка мембранна система изпълняваща енергитич-
на функция превръща химическата или светлинна енергия в 
електрическа- трансмембранна разлика на електрическите 
потенциали или осмотична енергия от концентрационната 
разлика на разтворените вещества от двете страни на мем-
браната. (23) Чрез не еднакво разпределение на Н+, Ca2+, Na+, 
K+ и Cl- от двете страни на мембраната, в резултат на активен 
енергоконсумиращ транспорт на Na+ навън от клетката, а К+ 
– навътре в клетката, се създава промяна в напрежението на 
мембраната до нейното пълно деполяризиране, по принципа 
“всичко или нищо”, характерен за физиологичните реакции 
на човека и животните. Тогава вътрешната й страна е по-
ложително заредена, а външната отрицателно заредена. 
Тази деполяризация се означава като акционен потенциал 
(АП) и представлява най-малката електрическа единица 
за информация в мозъка. Деполяризацията възниква в опре-
делен участък от мембраната и се разпространява последо-
вателно по цялата дължина на нервните влакна (при човека 
със скорост до 120 м/сек.). С достигането на АП до синапса, 
в синаптичното пространство се освобождават различни хи-
мически субстанции - (невротрансмитери, невромедиатори 
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или невромодулатори), които дифундират от пресинаптич-
ната към постсинаптичната мембрана, където по рецепторни 
механизми, предизвикват отново акционен потенциал. При 
това предаването на информация дори и под формата на 
химична невротрансмисия изисква само бинарно кодирано 
(възбудно или подтискащо) съобщение оформено от фактора 
време. Декодирането на възбудната или инхибиторната за-
повед се осъществява най-често от постсинаптичния рецеп-
тор вместо от трансмитера. Трансмитерите са материалния 
субстрат на информационния обмен в мозъка, като техният 
ефект зависи не само от вида на трансмитера, но и от него-
вото количество. Съгласно Рецепторната теория, трансмите-
рите осъществяват действието си върху определени места за 
свързване – рецептори-- протеини, фиксирани в клетъчната 
мембрана, които от едната си страна са вдадени в екстраце-
луларното пространство(т. е. в синаптичното пространство), 
а от другата са свързани с вътрешността на клетката. От ки-
бернетична гледна точка, рецепторите представляват 
саморегулиращи се отворени биосистеми, които разпоз-
нават, преобразуват, усилват и предават на съответ-
ните компетентни клетки информацията получена от 
молекули(лиганди) от вътрешната или външната среда на 
организма. Специфичните лиганди пасват(взаимодействат) 
към специфичните рецептори подобно на ключ към ключал-
ка (принцип на комплементарността), при което настъпват 
конформационни промени в самите рецептори. В синапсите, 
рецептори за определен трансмитер се локализират и на пос-
тсинаптичната, и на пресинаптичната мембрана. За да може 
постсинаптичната мембрана да приема нов сигнал от нов 
АП и ново количество освободен трансмитер, “отработения” 
трансмитер се поема (захваща) обратно от пресинаптичния 
неврон или от обкръжаващата глия. Вътре в неврона или в 
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синаптичното пространство, трансмитерът се метаболизира 
до неактивни субстанции с помощта на разграждащи ензи-
ми. Днес вместо за клетъчни или нервни пътища в мозъка, 
се говори за специфична невронална система с медиатори 
глутамат, аспартат, гама аминомаслена киселина (ГАМК) или 
глицин и за неспецифична невронална система към която се 
отнасят норадренергичната, допаминергичната, серотони-
нергичната и пептидергичната системи. 

Психофармакологичните средства и холистичните 
методи въздействат на синапсите освен в мозъка, и в раз-
личните органи и системи в организма в зависимост от тяхна-
та инервация от Периферната (излизаща от Ц. н. С.) нервна 
система. Тя се дели на соматична(за скелетната мускулатура 
и двигателните функции) и вегетативна--автономна (за рас-
тежа на организма) с нейните два раздела от симпатикови 
и парасимпатикови нерви, образуващи по хода си ганглии. 
Симпатиковите и парасимпатиковите нерви са функционал-
ни антагонисти, и органите които са свързани едновременно 
и с двата раздела, при разделното дразнене на нервите, реа-
гират противопложно. Предаването на нервните импулси, за 
центробежните нерви чрез невротрансмитерите в синапсите 
в Ц. Н. С., периферните ганглии и от нерва към органа, е чрез 
ацетилхолин, норадреналин и адреналин, докато за Ц. Н. С. 
освен тях се включват и серотонин, допамин, гама амино-
маслена киселина и др. (24) 
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4. Съзнание <--> Емоции <--> 
Инстинкти <-->Вяра <--> 
Споделеност<--> Щастие 

4. 1 Съзнание <--> Щастие

Според „Пространствено-времевата теория“ на Мичио 
Каку (25) : „Съзнанието е процес на създаване на модел на 
света с помощта на множество обратни връзки в различни 
параметри като температура, пространство, време и отно-
шението към другите за постигането на определена цел(като 
намиране на брачен партгьор, храна или подслон. “ „Човеш-
кото съзнание е специфична форма на съзнание, която съз-
дава модел на света и след това го симулира във времето, 
като преценява миналото, за да предскаже бъдещето. Това 
изисква преглед и преценяване на множество обратни връз-
ки за вземане на решение за постигане на една или друга 
цел. “ „Самосъзнаването е създаване на модел на света и си-
мулиране на бъдеще, в които присъстваме самите ние. “

В книгата си „Съзнанието като инстинкт“ Майкъл С. Га-
занига (26) казва, че : „Съзнанието е резултат на процес вгра-
ден в слоестата архитектура … която е вездесъща в биологич-
ните системи, защото способността й да поражда изменения 
в рамките на набор от ограничения е била устойчива на фона 
на конкуренцията и е била селектирана от подбора – слоеве 
или смърт. Най-просто казано…съзнанието е инстинкт, който 
много организми, не само хората, го притежават в готов вид 
още с появата си. “ 
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Според нас тези определения не са отговор на въпроси-
те „Що е съзнание? И как е възникнало то? И къде е базирано 
?“, а по скоро дават определения на феномена „постоянно 
изпреварващо мислене“ на база изчисления и многофакто-
рен анализ! А това, както знаем, се извършва по-успешно и 
по- бързо от компютрите и Изкуствения Интелект. 

Според нас, от гледна точка на Синергетиката(съвремена 
теория за сомоорганизация на системите), Човешкото съзна-
ние е: Осъзнато, езиково детерминирано, двупосочно „Аз↔ 
неАз”, динамично, адаптационно (приспособяване предим-
но на околната среда към човека чрез труда, опосредствено 
от оръдията на труда) психично явление (т. е. психични про-
цеси, свойства и състояния, свързани с материални структу-
ри), което чрез образуване на понятия и образи, и опериране 
с тях по определени правила, включващи осъзнат свободен 
избор, създава и поддържа по холографски принцип, хар-
монични енерго-информационни (на молекулно, клетъчно, 
тъканно, церебрално и социално ниво) и емоционални (на 
поведенческо и социално ниво) взаимовръзки между отво-
рени неравновесни самоорганизиращи се, самообновяващи 
се и самозапазващи се материални структури, свързани във 
функционална система от системообразуващ фактор - удо-
летворяване на актуални човешки потребности (биологични, 
социални и идеални, в т. ч. и Щастие), които са базирани на 
седемте фундаментални инстинкти в човека : за самосъхра-
нение; за продължаване на рода; алтруистичен; изследова-
телски; за доминиране; за свобода; и накрая - за запазване 
на достойнство - съвкупност от моралните качества на Аз-ът 
и уважение на тези качества в самия себе си. 

Накратко : Човешкото съзнание е психично явление, ко-
ето чрез образуване на понятия и образи, и опериране с тях 
по определени правила, включващи свободен осъзнат избор, 
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създава и поддържа холографски енерго-информационни и 
емоционални взаимовръзки между отворени неравновесни 
материални структури, свързани във функционална система 
от системообразуващ фактор - удолетворяване на актуални 
човешки потребности(в т. ч. и щастие) . (27)

За разлика от биологичният неосъзнат живот, характе-
ризиращ се като автоколебателен, динамичен, адаптацио-
нен (на организма към околната среда) процес на създаване 
и поддържане на енерго-информационни взаимовръзки (в 
т. ч. и хармонични) между отворени неравновесни самоор-
ганизиращи се и самообно-вяващи се структури свързани в 
система чрез актуалните им потребности и тяхното удолет-
воряване. 

И за разлика от физико-химичните природни про-
цеси характеризиращи се с енерго-информационни със-
тояния на „равновесие-неравновесие”, „структуираност-
аморфност(хаос)”, „хармония-шум”, подчиняващи се на за-
коните на термодинамиката за затворени системи и закона 
за действие на масите описващ химична кинетика. 

При анализа на определенията за Човешко съзнание се 
открояват няколко взаимосвързани понятия – модел, систе-
ма, психично явление, които са и в основата на“ динамич-
ния енерго-информационен поток на живота и щастието. “ 
и неговото съзнателно управление от Човешката Личност. 
Това налага тяхното кратко описание тук (5) :

Днес с развитието на КИБЕРНЕТИКАТА и СИНЕРГЕТИКА-
ТА (съвремена теория за самоорганизация на системите) це-
лево се изучава и използва самоорганизацията на сложните 
отворени системи, процесите на предаване, съхраняване и 
преработване на информацията, и в резултат – целенасоче-
ното управляване на тези системи. Именно тези процеси на 
целесъобразно саморегулиране, осигуряват съществуването 



53

и гъвкавото приспособяване към променливите условия на 
живите същества и на създаваните технически системи. При 
това основните понятия, които ги характеризират, са : отво-
реност, енергия, информация, управление и структурите по-
лучавани от тяхното взаимодействие. 

Така СИСТЕМАТА се определя като съвкупност от взаи-
модействащи си елементарни структури и/или процеси, обе-
динени в едно цяло от изпълняването на някакви общи функ-
ции, различни от функциите на отделните компоненти. 

В зависимост от новите функции, които се проявяват, от-
ворените системите могат да бъдат разграничени на прос-
ти, сложни, комплексни и хаотични системи. 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 под-
система 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. 

Система, която е изградена на принципа на насочено 
въздействие, което осигурява протичането или запазване-
то на даден процес (в това число и физиологичен) или по-
казател 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 на-
рича саморегулираща се система. В нейната основа са обра-
тните 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. Въ-
трешните обратни връзки могат да бъдат както положител-
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ни, така и отрицателни. Обратна връзка означава влияние на 
изходящия сигнал върху работните параметри на системата. 
Регулаторно-управляващите механизми на системата срав-
няват 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 изпълни-
телни (ефекторни) механизми за коригиране на отклонени-
ето. Такива коригиращи сигнали се изпращат непрекъснато, 
докато действителната стойност на регулируемата величи-
на съвпадне или се доближи до зададената й референтна 
стойност. Когато коригиращият ефект намалява влиянието 
на смущаващото входящо въздействие върху регулируема-
та величина, е налице обратна отрицателна връзка. Когато 
коригиращият ефект усилва влиянието на смущаващото вхо-
дящо 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 био-
системи 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 про-
цеси, на растежа и развитието. Тоест биологичната самоор-
ганизация на всички нива започва въз основа на механизма 
на положителната обратна връзка, върху който след това се 
наслагват (принцип на суперпозицията) регулаторните огра-
ничения на отрицателните обратни връзки, като при това 
управляването на биосистемата е от активен (в това число и 
ритмичен, цикличен) характер. Термодинамичният аспект 
при изучаването на затворените системите, използва в 
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качеството на критерий (мяра) топлинната им енергия с ней-
ната организационна непродреденост – ентропия, в проти-
воположност на организационната подреденост и ритмич-
ност при отворените и ограничено отворените системи. Този 
аспект, съгласно втория закон на термодинамиката, при ме-
ханичната, електрическата и химическата енергии показва, 
че при превръщането на енергиите една в друга необратимо 
се натрупва единствено топлинна енергия, тоест увеличава 
се ентропията и се намалява негентропията. 

Единствено при многостадийните химични и биохи-
мични процеси от ендотермичен (с поглъщане на топлина) 
и екзотермичен (с отделяне на топлина) тип, при които ста-
ва превръщане на топлинната енергия в химична и физич-
на 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 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 биоси-
стема в съответствие с нейното състояние, тоест те са само-
регулиращи се системи. 

Целта на живите биосистеми е оптимизация на пове-
дението им в дадените условия, водещо до увеличаване 
на структурната и енергийна неравновестност до устойчиво 
неравновесие със средата и при запазване на хомеостазата 
вътре в организма, тоест преобладаването на негентропия-
та над ентропията, което е и основната форма на целесъо-
бразната саморегулация в процесите на управление в жива-
та природа. Универсалният и оптимален принцип за това са 
ХАРМОНИЧНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ в природата. 
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живата природа е хармонично асиметрична. Тя е по-
строена от подвижни органични молекули съдържащи аси-
метричните атоми на Въглерода (С). Природните органични 
съединения основно са асиметрични, но самите живи систе-
ми включват в себе си симетрични и асиметрични елемен-
ти. 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 ве-
щества . 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 целе-
съобразност), растеж и развитие на системата. Изхождайки 
от това, според мен Животът може да се определи като 
начин на съществуване и взаимодействие на хармонич-
но-асиметрични, само-възпроизвеждащи се автовълно-
ви пространственно-времеви дисипативни структури и 
ритмични процеси, способни да обменят с околната сре-
да вещества, енергия и информация. (5)

Изхождайки от определението, признаците на самоор-
ганизираща се система и основните понятия, които я харак-
теризират (откритост, структурна организация, информация 
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и управление), според мен е валидно следното съвремено 
определение на Хармонията като системен универсален и 
оптимален начин и инструмент за взаимосвързаност в при-
родата, при системообразуващ фактор – потребност от жиз-
неност и красота, растеж и развитие на системите в нея :

„ХАРМОнИЯ – съчетана съгласуваност и ритъм в про-
порциите (съгласно числовите инварианти на S – числата на 
Фибоначи - „златно сечение”) и структурно и функционално 
допълване както между частите на системата, така и при тях-
ното целесъобразно взаимодействие, оптимално водещи до 
жизненост и красота (мяра за целесъобразност), растеж и 
развитие на системата (намаляване на ентропията и увели-
чаване на подредеността - негентропията) ”(5). 

От това определение на Хармонията следва, че тя 
е фундаментално условие за наличието на щастие в чо-
вешката личност и основен принцип в съзнателното из-
граждане и управляване на “Динамичния енерго-инфор-
мационен поток на живота и на щастието.“ 

Освен това, Хармоничните взаимоотношения между 
психичните явления и човешкото тяло с неговата анато-
мия и физиология, функциониращи като хармонично-аси-
метрична колебателна система, са еволюционно изгра-
дени и жизнено необходими. При тяхното нарушаване се 
стига до психосоматични заболявания свързани с реали-
зиране на НЕЩАСТИЕ. Една от отличителните страни на 
психосоматичните заболявания е, че в основата им лежат 
органични изменения в органите, възникнали по схемата: 

„психични промени → вегетативни нарушения → струк-
турни изменения „

Психосоматичните заболявания са заболявания на: 
дихателната система (синдроми на невротично дишане; 
бронхиална астма); храносмилателната система (дифузен 
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спазъм на хранопровода; ахалазия; раздразнен стомах; яз-
вена болест; аерофагия; психогенно повръщане; метеори-
зъм; раздразнен колон; хроничен улцерозен колит); психич-
ни разстройства на храненето (анорексия невроза; булимия 
невроза; други хранителни разстройства); сърдечносъдови 
заболявания (функционални психокардиологични разстрой-
ства; исхемична болест на сърцето; хипертонична болест); 
неопластични заболявания; ендокринни болести (захарен 
диабет; тиреотоксикоза; хипотиреоидизъм); кожни болести 
(уртикария; пруритус; атопичен дерматит; псориазис; ли-
шей- 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; дис-
менорея; предменструален синдром; хирермензис грави-
дарум; пуерперална депресия; хронични тазови болки; ин-
фертилитет; менопауза); психосоматика в хирургията (в кли-
ничната хирургия; при болните на интензивно лечение; при 
травма; при болка; при термична травма; при злокачестве-
ните заболявания); в стоматологията (психогенни страдания; 
пародонтоза; парафункции); психосоматични разстройства в 
детската възраст (по съответните системи). 

Ако приемем, че виталността, ширината на съзнанието, 
т. е. способността на системата да взаимодейства максимал-
но и целенасочено на различни нива с околния свят, тоест 
да преобразува материята от потенциалност в реалност, е 
полезния за системата резултат (тоест Щастие), който е и сис-
темообразуващия фактор, става ясна връзката между Функ-
ционалните системи на Анохин и Потребностно-информа-
ционната теория на Симонов с психичните и психосоматич-
ните явления характерни за човека. 
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Психичните явления са психични системи. Съществе-
ното в „системния принцип” приложен към психологията, е 
че всяко психично явление се разбира като система, пред-
ставляваща организирано единство от компоненти (състав-
ки, звена), които на свой ред също са системи, които се под-
чиняват и на други фундаментални принципи в структурата 
и организацията на психиката: 1. принципът „стабилизация 
– актуализация”; 2. „йерархичния принцип”- изграждане от 
по-простото към по-сложното, при което предшестващото 
става компонент на следващото (възходящ ред), като дезор-
ганизацията на психиката се осъществява в обратен, низхо-
дящ йерархичен ред; 3. принципа „организация – дезоргани-
зация” на психичните системи; 4. 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 тях-
ната стабилизираност и актуализируемост. Житейският опит 
затвърдява значимото от дейността на психичните процеси, 
създавайки по този начин стабилни психични свойства, кои-
то при текущата адаптация се актуализират отново в психич-
ни процеси. 

І. Психични процеси: Психичните процеси получават и 
преработват информацията. Те имат начало, протичане и 
завършек. 

Основни психични процеси са: Сетивността, съставена от 
усещанията и възприятията; Мисленето, обработващо сетив-
ната информация чрез възходящите звена отчленяване на 
признаците, сравняване на признаците, абстрахиране от не-
съществените и конкретизиране на съществените признаци 
и обощение; Въображението. – мисловен процес, работещ в 
условията непълна или липсваща информация; в тези усло-
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вия въображението изработва предполагаем модел на пред-
стоящо бъдеще – от предполагаеми причини създава пред-
полагаеми бъдещи следствия (предварително възприемане, 
антиципация); 4. Преживяванията (емоции и чувства), са две 
основни разновидности: 1. Възникващи преди и по време на 
удовлетворяване на потребностите – интерес, желание, на-
дежда и вяра. 2. Възникващи след удовлетворяване на по-
требностите с две полярни разновидности : „удоволствие и 
неудоволствие”, които според условията се конкретизират 
в други полярности : „радост – тъга”, „обич – омраза”, „спо-
койствие – 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: Кон-
центрация; Устойчивост; Обхват; Превключваемост; Разпре-
деляемост. 2. Памет. Като психичен процес тя се състои от 
три звена: Фиксация; Ретенция; Репродукция. 3. Воля - този 
психичен процес характеризира активността на съзнанието 
при неговата организираща дейност, и диференцираща пси-
хичните процеси на неволеви и волеви. Често не се прави 
разлика между воля и желание. Волята не е желанието, а уп-
равлението 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, те-
оретични или практически, трайни или преходни.; 2. Систе-
мата на способностите – общи и специални, познавателни и 
действени; Сред общите способности е интелектът, глобална 
познавателна способност. Всъщност, като способности мо-
жем да разглеждаме всички стабилизирани психични проце-
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си, превърнали се в свойства на личността: При мисленето 
различаваме способност за разбиране и способност за до-
казателство. При вниманието – способност за концентрация, 
устойчивост, обхват, превключваемост, разпределяемост.  
При паметта – способност за фиксация, ретенция и репродук-
ция. 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 спо-
собности, напр. способност за спокойствие, способност за 
търпение. 4. Аксиатика (от гр. аxia – ценност) – най-висшата 
личностна система, осъществяваща възприемането, разби-
рането, преживяването, използването и защитата на значи-
мостта на обектите и събитията. Значимостта е основната 
характеристика на ценностите. В ежедневния говор вместо 
значимост се говори за стойност, вместо за ценности за стой-
ностни обекти или събития. Използват се и други несисте-
матизирани 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 несго-
ди, 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 последовател-
но осъществяващи се и формиращи се оценъчни съждения, 
оценки, мнения, убеждения, интереси, идеали, жизнени по-
зиции, психична защита. Най-висшето равнище на акистиката 
е манталитетът – ценностния стил на мислене на човека 
при взаимоотношенията му с обществото или с неговите чле-
нове. При манталитета полярните свойства се означават като 
добродетели и пороци, например отзивчивостта – неотзив-
чивостта; трудолюбие – безделие; искреност – неискреност; 
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вежливост – грубост; увереност – внушаемост и др. Много 
манталитетни свойства се разбират като свойства на харак-
тера. 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 значи-
ми интереси, и мислене, съобразено с интересите на други-
те. 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 ценност-
ни свойства на личността, съставящи аксиатиката, определят 
мотивацията за дейността, имаща също две полярни разно-
видности : за придобиване и за защита. 

ІІІ. Психични състояния - те използват информацията. 
Те са актуалната, в сегашния момент, организация на психи-
ката, осигуряваща конкретното удовлетворяване на потреб-
ностите и според постигнатата или непостигнатата удовлет-
вореност имат полярни разновидности, напр. състояние на 
Спокойствие и Щастие и Състояние на тревога. В съот-
ветствие с променливите условия психичните състояния по-
стоянно се организират и постоянно се дезорганизират, след 
като изпълнят своето адаптивно предназначение. Тук разби-
раме дезорганизацията като нормално разпадане на ненуж-
ното състояние. Принципът „организация – дезорганизация” 
на психичните системи, особено на психичните състояния е 
един от най-фундаменталните психологични принципи. Фун-
даменталният механизъм при организиране на психичните 
състояния е взаимо-вплетеността на психичните системи. 

От изложеното става ясно, че Човешкото съзнание 
е оптималният инструмент за оцеляването, здравето и 
щастието на живия организъм (индивид, вид, популация, 
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общество). Но щастието е и био-психо-социално мно-
гопластово динамично явление, обхващащо както инди-
видите, така и техните групи, организации и общности в 
двупосочни, дългосрочни и устойчиви измерения, свързани 
освен с удоволствията (позитивни преживявания на био-
психично ниво), но и с ангажираност (доброволна вклю-
ченост в професионална, житейска или хоби- дейност), 
осмисленост (био-психо-духовна споделеност и социална 
полезност на живота), работа и отношения между хора-
та, здраве и продължителност на живота, бизнес, успех 
и обществен прогрес. Точно затова за щастието е зако-
номерно необходима Хармонична и Съзнателна цялостна 
индивидуална система от енергия, информация и струк-
тури, организирани в “ Динамичния енерго-информацио-
нен поток на живота и щастието. “
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4. 2. Емоции <--> Инстинкти <-->
Вяра <--> Споделеност<--> 
Щастие (28, 29)

Днес в понятието “емоция” се включват два взаимос-
вързани процеса : субективно преживяване отразяващо от-
ношението на дадена индивидуална личност към обкръжа-
ващия свят и към самия себе си (“емоционално състояние”), 
и паралелно възникващи съответни изменения в различни-
те нива на соматичната и висцерална сфера (“емоционално 
проявление”). 

Според друго определение“емоцията” представлява 
оценка на възможността за удовлетворяване на някаква акту-
ална биологична или социална потребност на индивида, из-
вършвана въз основа на фило-, и онто-генетичния му опит. 

Сложната материална структура на функционалните сис-
теми в организма и социума, интегрирана от мозъка на чове-
ка и висшите животни, притежава собствена анатомия, нев-
рохимия, неврофармакология, неврофизиология свързани 
с емоциите. В материалния субстрат на тези функционални 
системи, възникването и структурата на емоциите експери-
ментално се обосновава в рамките на Потребностно – ин-
формационната теория за висшата нервна дейност. Според 
нея, най-общо правилото за възникване на емоция (и на 
щастие, тъй като то е емоционалното състояние и съ-
ответното му психофизиологично проявление в Органи-
зма и Личността при удолетворяването на актуалните 
им потребности - витални, социални, духовни) е по след-
ната формула: 
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E = f – П(Ин-Ис) 

където Е –емоция, нейната сила, качество, знак; П-сила и 
качество на актуалната потребност в най-широкия смисъл 
(витални, социални, духовни). Потребността е специфичната 
(същностна, фактическа) витална, духовна и социална сила 
на живите организми, осигуряваща тяхната връзка с външна-
та среда за самосъхранение и саморазвитие. Потребността е 
причина и източник на активност на живите системи в обкръ-
жаващия свят. Тя се трансформира в мотивация, превръщай-
ки се в “овеществена потребност”; (Ин-Ис)-оценка на вероят-
ността (възможността) за удовлетворяване на потребностите 
въз основа на филогенетическия и по-рано придобит инди-
видуален опит; Ин – информация за средствата и времето по 
прогноза, необходими за удовлетворяване на потребността; 
Ис – информация за средствата и времето с които субекта 
разполага в дадения момент. Терминът “информация” е упо-
требен в неговото прагматично значение, което се определя 
с изменението на вероятността за достигане на целта – f т. е. 
цялата съвкупност от средства за достигане на целта: знания, 
навици, ресурси и др. личен и наследствен опит, интелект. 

Тази “Формула на емоциите”, а според нас и на щасти-
ето, експериментално е проверена от Price и Barrele, (1984г) 
в психологичен вариант, а по късно и в авиокосмическата, 
управленческата и педагогическата практика. Тя е влязла и в 
учебниците – напр. : Godefroid J., Les chemins de la psyhologie, 
Liege- Bruxellss: Pierre Mardaga, 1988г. Тъй като вероятността 
за удовлетворяване на потребностите в голяма степен зави-
си от дейността на субекта, именно характера на действия-
та му може да служи като класифициращ принцип за про-
явите на фундаменталните емоции. Взаимодействието на 
субекта с обекта удовлетворяващ потребността, може да 
бъде или контактно, което субекта може да прекрати или да 
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продължи, или дистанционно. Емоциите съответстващи на 
посочените типове взаимодействия са отразени в следната  
Таблица 1:

Големи-
на на 
потреб-
ността
П

Оценка на 
вероят-
ността за 
удовлетво-
ряване Ин 
– Ис

Контактно 
взаимо-
действие с 
обекта

Дистанционни взаимодействия и състояния

Завладяване, 
притежаване 
на обекта

Защита, 
запазване 
на обекта

Преодолява-
не, борба за 
обекта

нара-
ства

превишава 
наличната 
прогноза

наслажде-
ние удо-
волствие

Възторг
Щастие
Радост

Безстрашие
Смелост
Увереност

Тържество
Въодушевле-
ние
Бодрост

не е 
голяма висока Безразли-

чие Спокойствие Отпускане 
изтощаване

Невъзмути-
мост

нара-
ства намалява

Неудо-
волствие 
отвраще-
ние стра-
дание

Безпокойство, 
печал, мъка, 
отчаяние

Заострено 
внимание, 
тревога, 
страх, ужас

Нетърпение, 
Негодувание, 
Гняв, ярост
необузданост

В случай на едновременна актуализация на две или по-
вече потребности, те могат да породят сложни емоционални 
акорди (чувства). Например – завистта, която се преживява 
като чувство за несправедливост в живота, и която е смес от 
враждебност, отвращение и презрение, принизяващи Аз-а. 
Тя е обратната страна на страха. По този начин чрез експери-
ментално проверената Формула на емоциите, математиче-
ски се дават взаимовръзките (отношенията) между потреб-
ностите, възможността и действията за удовлетворяването 
им, и емоциите, които позитивно или негативно ги подкре-
пят. 

Емоциите са интимно свързани и с инстинктите. Те са 
общият фундамент, който Природата е поставила в основа-
та на Аз-ът. Те са базовите, еволюционно избрани и генетич-
но фиксирани основни жизнени потребности. Това са преди 
всичко потребностите за самосъхранение и за продължение 
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на рода. Те се характеризират с понятието “искам” (като не-
осъзната потребност или като осъзнато желание). Основопо-
лагащото “искам” е естествено и правомерно. То е най-вели-
кият стимул за живот на организмите, а при човека - основата 
на Аз--а, неговият извор. Стремежът към адаптация е стре-
меж към реализация на “Аз искам”. Това е свръхпотребност. 
С “искам”, естествено взаимосвързано е и точно толкова им-
перативното “не искам”(също като неосъзната потребност 
или като осъзнато желание). С тези две свръхпотребности 
(свръхмотиви) човек се ражда. 

Успоредно с тях Еволюцията е създала и фиксирала в 
инстинктите важните за социума и също толкова мощни-
те алтруистични мотивации (потребности) : “не трябва” и 
“трябва”, чийто укрепване е чрез възпитанието, изграждащо 
основната ориентация на Аз-а към оценка, цели и методи и 
тяхното фиксиране в подсъзнанието му. 

Така природата на човека, източниците на неговия Аз, 
са биологично-целесъобразни, естествени и следователно 
морални и нравствени, а всичко което подтиска човешкото в 
човека е аморално, безнравствено. 

Човекът в съвременното общество, отдалечавайки се 
от биологично-целесъобразния начин на живот, изпитва 
все повече емоции (и потребности, особено от Щастие), а 
социалното му приспособяване налага все по-голямото им 
овладяване(подтискане). Възниква борба между разума и 
емоциите, която на съвременен език се нарича “владее-
не 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 (30) –като конфликтите: 
“искам, но не мога”, “искам, но се страхувам” и “не бива, не 
мога, но искам”. Всъщност конфликтите са: между инстинкти-
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те; между инстинктите и характера, ориентацията на Аз-ът, 
позицията на съзнанието му; между темперамента и харак-
тера; между характера и разума; между различните ориен-
тации (например от бащата и от майката) заложени в ли-
чността чрез възпитанието; между ориентацията и разума с 
неговите позиции и ценности; между желаното, но безнрав-
ствено или опасно - конфликт в самото съзнание на човека. 
”. Възможността на човека да овладява емоциите, желанията 
и импулсивността си чрез процесите на активно внимание и 
потискане на отговори, и да взема решения в полза не само 
на собствената си личност, но и в переспектива към другите, 
се нарича самоконтрол. При това решения избягващи загу-
бите, са по-мотивирани от такива осигуряващи печалби. И в 
двата случая психичната основа за тях е получаването на удо-
волствия или избягването на неудоволствия и вреди от съ-
ответното поведение, а нервнофизиологичните механизми 
за това са свързани с Доминанта на Ухтомски. 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 болестотвор-
ни и опасни . 

Фундаменталните инстинкти в човека са седем: за са-
мосъхранение; за продължаване на рода; алтруистичен; 
изследователски; за доминиране; за свобода; и накрая -за 
запазване на достойнство – съвокупност от моралните ка-
чества на Аз-ът и уважение на тези качества в самия себе 
си. Достойнството на човека определя неговото отношение 
(песимистично или оптимистично) към другите и към живо-
та изобщо. Запазването на достойнството е фундаментална 
потребност и за адаптацията, и за Щастието. То е съставна 
част и от другите инстинкти – за доминиране, за свобода и 
изследователския. 
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Реализацията на инстинктите предизвиква особено и не-
обикновено силно удовлетворение и удоволствие и Щастие, 
а тяхното подтискане или блокиране води до отрицателни 
преживявания обусловени от чувството на неудовлетворе-
ност и предизвиква психосоматичен риск и дезадаптация. 

Пример за първия случай е инстинкта за продължение 
на рода пораждащ либидото и емоционалното преживяване 
от неговото удовлетворение-оргазмът. Други подобни при-
мери са опиянението от усещането за свобода, радостта от 
достигнатата изследователка цел . 

Пример за втория случай при подтискане или блокира-
не на инстинкта за: самосъхранение е тревогата и страха; за 
продължение на рода-неудовлетвореност, агресивност, тъга; 
при алтруистичния – вина и мъка от съвестта; при изследо-
вателския – неудовлетвореност, агресивност, враждебност, 
презрение; при свободата – протест или депресия; при ин-
стинкта за запазване на достойнството – гняв, отвращение 
или депресия. 

Конкретното удовлетворяване на актуалните по-
требности - причина и цел на поведението, чийто вектор 
е в посока за управляване на“ Динамичния енерго-инфор-
мационен поток на живота и щастието“, в дадения мо-
мент се определя от Доминанта на Ухтомски, и се под-
крепя от „Мозъчните системи за самостимулация чрез 
удоволствия“, които са инструменти на Еволюцията и с 
чийто рецептори психофармакологичните средства вза-
имодействат. 

Те са: I – обуславяща, подкрепяща и придружаваща 
действието - катехоламинова - нораденалин, адреналин, 
допамин (синтезирани от тирозин чрез Mg2+-активирана 
аденозинтрифосфатаза и неспецифична ароматна L-амино-
киселинна декарбоксилаза, с кофактор вит. В6 и метаболизи-
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рани от катехол-амино-орто-орто-метилтрансфераза- КОМТ 
и моноаминооксидаза -МАО). 

II - на опиоидните пептиди - енкефалини, ендорфини. Тя 
с метаботропни рецептори и с по-бавен и по-продължителен 
модулаторен ефект, водещ до намаляване амплитудата на 
функционалните отклонения в нервнотрансмитерните систе-
ми и поражда задоволство от постигната цел. 

III - серотонинова – серотонин(5НТР) - отслабваща дейст-
вието на негативните въздействия. 5НТР се синтезира от 
триптофан чрез триптофан-5-монооксигенеза и Cu2+ послед-
вана от L-аминокиселинната декарбоксилаза и В6. Метабо-
лизирането на 80% от 5НТР е чрез МАО и КОМТ. Серотонин-
мелатониновата обмяна е специфична за Епифизата чрез 
хидроксииндол-0-метилтрансфераза (ХИОМТ), чиято актив-
ност се повишава на тъмно и от хиперицин, а се подтиска от 
светлината. Мелатонинът, подтиска гонадите (пряко и опо-
средствено чрез хипофизата), блокира половата активност, 
задържа еструса, забавя половото съзряване, предизвиква 
лека еуфория и сън. Дефицитът на серотонин и на рецепто-
рите му води до депресията и депресивните разстройства 
на настроението, активността, имунитета, мисленето, разсъ-
дъчната дейност, паметта, вниманието, съня, апетита, сексу-
алността и способността за изпитване на удоволствие, и до 
самоубийство. 

IV - холинергична - ацетилхолин. Той се синтезира от хо-
лин и оцетна киселина чрез холинацетилтрансфераза, и се 
разгражда от ацетилхолинестераза. Системата отключва и 
усилва емоционалните реакции; 

V - специфична, с подтискащ медиатор - Гамааминомас-
лена киселина(ГАМК) (синтезиран от гутаминова киселина 
чрез глутаминдекарбоксилаза) за нормален физиологичен 
покой на нервните структури, и с пре- и пост –синаптични ре-
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цептори. Тяхното активиране влияе на освобождаването на 
допамин, ацетилхолин и на самата ГАМК в различните мо-
зъчни структури. Модулира се и хормонната активност чрез 
отделянето от хипофизата на пролактина, растежния хормон, 
тиреотропния и гонадотропните хормони, АКТХ и вазопре-
син, и от хипоталамуса - α-MSH и кортикотропин-освобожда-
ващия хормон. ГАМК усилва произвеждането на адреналин 
от надбъбреците чрез въздействие върху хипоталамо-сим-
патоадреналиновата система и намалява съдържанието на 
катехоламините в мозъка. 

Инстинктите най-силно се проявяват в екстремални със-
тояния. 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: изсле-
дователския инстинкт – в холеричния темперамент; инстинк-
та за свобода – в сангвиничния; инстинкта за алтруизъм – във 
флегматичния. 

От доминиране на едни или други инстинкти се форми-
рат и основните черти на характера на различните хора, от 
чиято съвместимост (еднаквост или различие) зависи бли-
зостта, емпатията, “несамотността”, разбирането и оценява-
нето, способността за „споделеност“ между тях. Например, 
от доминирането на инстинктите за самосъхранение се фор-
мират егоизмът, тревожността, предпазливостта, консерва-
тизмът. От доминирането на инстинкта за продължение на 
рода – повишена сексуалност, обичта към децата и семей-
ствеността; от алтруистичния инстинкт – алтруизъм, отзивчи-
вост, търпимост; от изследователския инстинкт – любозна-
телността, склонността към търсене на новото, към промяна 
на местата; от инстинкта за доминиране – стремежът към 
лидерство, върховенство, състезателността, властността и 
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суетността; от инстинкта за свобода – любов към истината, 
бунтарството, антиконформизмът; от инстинкта за съхране-
ние на достойнството – гордостта, принципиалността. 

Интимната връзка на инстинктите с емоциите и чувства-
та (сплав на емоции с несъзнателни и съзнателни отношения 
към нещо или някой) се проявява във възникването във въ-
трешния конфликт в личността, описан по горе. Той причиня-
ва неудовлетвореност, която от своя страна ражда агресив-
но-протестна, а после и капитулативно-депресивна реакция. 
При тях протестира чувството за достойнство, а когато то ка-
питулира възниква депресията и психосоматичното унищо-
жаване на човека. Една от най-опасните, опустошаващи и 
убиващи емоции и чувства е страхът, превърнал се от ес-
тествена емоционална сигнална реакция (при стрес) в мо-
тивационна доминанта и състояние (при дисстрес). Обхва-
натият от такъв страх човек, вече не е личност. Неудовлет-
вореността, подтиснатото чувство за достойнство, не-
достатъчните сили, знания, свобода, социално положение, 
пречупени през инстинктите, раждат страха. 

Проблемът с емоциите, инстинктите и конфликти-
те, и ролята им в живота на човека, е база за неговото 
опознаване, а с това и за разбиране и повлияване на него-
вите чувства (Щастие, Любов, Страх и др.) и психосома-
тичните синдроми на адаптация или дезазаптация свър-
зани с тях, а и в крайна сметка за управляване на неговия 
„Динамичен енерго-информационен поток на живота и 
щастието. “

Предизвикването на страх в отделния човек, в общество-
то, в тълпата, стремежът е да се наложи и утвърди принужда-
ващата власт и на подсъзнателно ниво, често се е превръща-
ло в най-важната външна формална страна в между лично-
стното и международно общуване водещи до НЕЩАСТИЕ. В 
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продължение на хилядолетия чрез скриване на Знанието и 
чрез властови насилствени методи са се разрешавали или 
създавали политически, социални и икономически противо-
речия между народите. Ето защо не е вярно, че Знанието и 
Щастието са обратно пропорционални величини. Точно 
обратното – знанието е власт за съзнателно контро-
лиране и променяне на себе си и на околната среда към 
щастие. Трябва да знаеш какво е щастие и как да го по-
стигнеш, за да можеш да го направиш! А това означава 
лична свобода и социална революция – все неща, които са 
ужасяващи за властимащите! Сократ казва:“Аз знам, че 
нищо незнам!“ и това му струва главата. Иисус Христос 
отправя посланието : „Блажени чистите по сърце“ и го 
разпъват на кръст. (31) . 

Ето защо ще включим в знанието за управляване на 
„динамичния енерго-информационен поток на живота и 
на щастието“ и информация за психологията, психофизио-
логията и фармакологията на Вярата като човешко психич-
но явление (32) 

От незапомнени времена Вярата е била едно от най-
мощните психосоматични средства за постигането на ня-
каква цел – осъзната или подсъзнателна, за споделеност в 
спокойствието и щастието, за единение на Човеците. Тя 
е и добро и достъпно убежище за психиката на човека – без-
помощен пред силите на Природата, колебаещ се и самотен 
в борбата вътре в себе си между доброто и злото, търсещ 
подкрепа или прошка чрез вярата си. 

Вярата, комбинирана с емоцията Страх (страх най-вече 
от смъртта и това което следва след нея) и с другото човеш-
ко психично явление – надеждата, съзнателно превърнати 
в мотивационна доминанта за ръководене на човешкото 
поведение), е била и е, мощно оръжие на религиите (около 
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4200) като социални системи от вярвания, култури, мирогле-
ди, правила и начин на живот за контролиране и управле-
ние на човешкото съзнание и поведение за користни цели, 
например от шамани, вудо-магьосници, инквизиция, кръс-
тоносни походи, войнстващ ислям, съвременен тероризъм. 
Възприемането от човешкия ум на предполагаема исти-
на, каквото е вярата, в комбинация с другото човешко 
психично явление – надеждата, са вечният човешки ин-
струмент в търсенето на Доброто, на Здравето, на Сми-
съла на Живота, на Щастието, и за този осъзнат чисто 
човешки стремеж и борба за постигането на смислена и 
свободно избрана цел, и чрез това на Безсмъртие. За да 
може „Онзи, който има защо да живее, да понесе почти вся-
ко как”(Ницше). 

Така вярата и свързаната с нея надежда се превръщат в 
основни актуални потребности, в първична мотивация за По-
ведение, свързана със съществуването и реализирането на 
седемте човешки инстинкта и тясно свързаните с тях емоции 
и чувства. Незнанието за същността на психичните явле-
ния, поражда като потребност Вярата в предполагаема-
та и желана истина за изход от силните, продължител-
ни, трудно решими или неразрешими конфликти по пътя 
към Щастието. Така тя, като психично явление, се вгражда 
и като силен мотив в психическата системна структура на чо-
вешкото поведение. Това обективно налага изследването на 
психофизиологичната основа на вярата и изясняване на въз-
можностите за нейното управляване от човека чрез знание, 
чрез възприемането на вярата като средство за постигане на 
някаква цел за творене на добро, на психосоматично здраве, 
на любов и грижа за другите, на смелост в трудни времена, 
на щастие. Съвременното изучаване и управляване на вя-
рата, тоест превръщането й от добро и достъпно убежище 
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за психиката на човека чрез възприемането на предполага-
ема истина, в действено средство чрез осъзната убеденост и 
действия, ръководени от мисълта и волята на човека за пос-
тигането на опозната от него истина и цел в живота свърза-
на само с доброто, със щастието, се базира на изучаването 
на човека като сложна психосоматична саморегулираща се 
система, включена в мега-системата на човешкото обще-
ство. Тъй като вярата, като психично явление при което 
емоциите са важен фактор за нейното възприемане, из-
граждане и реализация, е интимно свързана в системна-
та структура на човешкото поведение, за което са из-
вестни психофизиологичните механизми и инструменти, 
то става ясно според нас, че Доминантата на Ухтомски 
и Условният Рефлекс свързани в интегративен комплекс, 
са психофизиологичните механизми за бързо образуване 
на здрави временни невронни връзки и при вярата, и са 
инструментите както за нейното за въздействие, така 
и за нейното управление. 

Човешкото поведение (33) е начин на съществуване 
на живия организъм, на Аз-ът, на реагирането му на външ-
ни стимули и напрежения, които възникват у самия него 
при когнитивния дисонанс предизвикан от едновременното 
поддържане в Аз-а на две различни, несъвместими, вярва-
ния, убеждения, идеи, мнения(34). Човешкото поведение е 
процес на активно взаимодействие между личността и соци-
алната среда, активна дейност, понякога изразявана и чрез 
„бездейственост”(психическа активност на личността, с па-
раметри свързани със силата и продължителността на про-
цеса вътрешно задържане) свързани с ценностните ориента-
ции на личността към различни обекти, цели и средства за 
тяхното реализиране, както и с наличието или отсъствието 
на вяра. 
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Функционалната единица на поведението е поведен-
ческият акт, който започва с нарушаване на равновесието 
вътре в организма и завършва с неговото възстановяване 
(свързан е с неосъзнат или осъзнат въпрос защо? е необхо-
димо нещо да се прави) . От физиолого-кибернетично гле-
дище в поведенческият акт като „единица” на дейността 
се разграничават пет основни стадии: 1. аферентен синтез 
– приемане и преработка на информацията, предшестваща 
вземането на решение, необходима за организиране на най-
адекватен при дадените условия приспособителен акт – кой, 
защо, какво, кога, как, къде, колко да се прави ? Психофизи-
ологичните му механизми според нас са Доминантата на Ух-
томски и условният рефлекс, които се допълват образувайки 
единен интегративен комплекс – функционална организаци-
онна единица на поведението. Синтеза между механизмите 
на Доминантата и тези на формирането на условния рефлекс 
дава двата фактора необходими и достатъчни за целенасоче-
ното поведение : първият - неговият активен, творческо-из-
следователски характер(от доминантата) и вторият – точното 
съответствие на обективната реалност(от утвърденият тясно 
специализиран условен рефлекс) . В състава на аферентния 
синтез влизат като компоненти: доминираща мотивация 
(пораждащи фактори – 1. 1. биологични, емоционални и 
социални актуални потребности (съгласно Потребностно-
информационната теория за висшата нервна дейност 
на Симонов П. В.), 1. 2. обстановъчна аференция(съгласно 
функционалните системи на П. К. Анохин), 1. 3. пускова 
аференция(кога, какво, как е необходимо да се прави) и 1. 4. 
памет (по-ранен индивидуален опит и енграми(следи) запа-
зени в паметта, при чиито трансформации и рекомбинации 
чрез нови времени невронални връзки се създава невро-
физиологичната основа на свръхсъзнанието – творческата 
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интуиция). 2. формиране на действието и на ”акцептор на 
действието”- апарат за предсказване и оценка на резулта-
тите от действието преди извършването му(кой, как, защо, 
колко?), съгласно функционалните системи на П. К. Анохин. 
3. резултати от действието свързани с обратната аференция 
(какво?). 4. обратна аференция между действието и ефекта 
от него - поведенческият акт става стройна система заед-
но с оценката на резултатите от действието в акцептора. 5. 
”разсъгласуване” между цел и получен резултат, при което 
емоционалният фактор „удолетвореност- неудолетвореност” 
е допълнителен стимул за търсене на нови, по-адекватни 
цели на програмата за аферентно действие. Биохимичният 
и фармакологичен механизъм за това са Мозъчните нев-
рохимични системи за самостимулация чрез удоволствия-
та - инструменти на еволюцията чрез “награда” за целесъ-
образен и полезен за оцеляването и развитието избор или 
чрез “наказващите”отрицателни психосоматични сигнални 
реакции, превърнали се от физиологични реакции(стрес) в 
мотивационни доминанти и състояния(дисстрес), водещи до 
психосоматичен риск и дезадаптация (29). 

При формирането на поведенческият акт, в това число 
според нас и при изграждането, възприемането и реализа-
цията на вярата, в резултат на съвместна дейност на хипо-
кампа и фронталната кора се отбират тези външни стимули 
или техните енграми, които преди това са се съпровождали 
с удолетворяване на дадената потребност. Чрез съпоставяне 
на мотивационното възбуждане с наличните стимули и с ен-
грамите извлечени от паметта (най-вече от слепоочния дял 
на мозъчната кора), в амигдалоидния комплекс в лимбичната 
система се формира емоционално „оцветяване” на тези сти-
мули и енграми, което води до определянето на доминира-
щата мотивация подлежаща на приоритетно удолетворява-
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не. Създалата се във фронталната кора програма за действия 
постъпва в базалните ганглии, където чрез взаимодействие с 
теменната кора се „вписва” в пространствените координати 
на предстоящото действие. От фронтно-стриатната система 
възбуждението през моторната кора отива към ефекторни-
те органи, реализиращи целенасоченото поведение, в т. ч. и 
при реализация на вярата. 

Схема на взаимодействията на мозъчните структури в 
процеса на организация на поведенческия акт, в това число 
според нас и при изграждането, възприемането и реализа-
цията на вярата при аферентния синтез – плътните линии 
са информационната аференция; пунктирите – мотиваци-
онните влияния; двойните – емоционално оцветената афе-
ренция. 
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Тази схема, макар и упростена спрямо реалната слож-
ност на събитията във висшите отдели на главния мозък, дава 
възможност да се „наложи” динамиката на механизмите на 
Доминантата и на условния Рефлекс върху морфологичната 
основа на специализираните мозъчни образувания, както и 
за психофармакологично (респективно рецепторно-медиа-
торно и/или енергийно-информационно) въздействие върху 
всеки един или няколко от изброените мозъчни образувания. 
Управляването на поведението и на вярата като адап-
тационни реакции, при всички случаи трябва да започва 
с пренасочване и намаляване устойчивостта и силата 
на повишената възбудимост в рефлекторните системи 
в мозъка от съществуващата Доминанта на Ухтомски, 
след което създаване на нова Доминанта, разположена 
най-напред на нивото на временна координация на функ-
циите – в периода на т. н. “еластичност на Ц. Н. С”. Ин-
стументът за това е холистичният био-психо-социален 
подход, включващ и психофармакологичните комплексни 
препарати за едновременно регулиране на задръжните и 
възбудните процеси в мозъка. Биохимичният и фармаколо-
гичен механизъм за това са Мозъчните неврохимични сис-
теми за самостимулация чрез удоволствията. Тоест емо-
циите са важен фактор при изграждането, възприемането и 
реализацията на вярата. От друга страна те лесно се подда-
ват на сугестогенни въздейстия. Тези две страни на емоци-
ите ги определят като много важен и достъпен инструмент 
за предизвикване и управляване на Изменени състояния на 
съзнанието(ИСС) като оптимални инструменти за изгражда-
нето, възприемането, реализацията и управлението на Вя-
рата, подкрепяни от Мозъчните системи за самостимулация 
чрез удоволствията, особено в комбинация с определени 
дози от целесъобразно подбрани препарати (например не-
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вролептици и транквилизатори) при пренасочване и намаля-
ване устойчивостта и силата на съществуващата доминанта) 
и фитопсихофармакологични препарати (например антиде-
пресанти, психостимуланти и психомиметици при създаване 
на нова доминанта) действащи предимно на ретикуларната 
формация, лимбичната система и хипоталамичната област . 
При това се използва, че мотивационното влияние на хипота-
ламуса върху новата кора на мозъка има асиметричен харак-
тер, проявяващ се както в активация(нежелана в случая) пре-
димно на лявото му полукълбо (по-чувствително от дясното 
към невролептиците, което в случая е желан ефект за подтис-
кането на лявото полукълбо при пренасочване и намаляване 
устойчивостта и силата на съществуващата доминанта като 
първи етап), така и в засилване на взаимовръзките между 
електрическите процеси в мозъка. 

Изменените състояния на съзнанието(ИСС) са психо-
физиологичен феномен, който представлява приспособи-
телно оправдан и качествено изменен начин на функцио-
ниране на редица относително автономни перцептивни 
и когнитивни модули в мозъка, като при това същест-
вено е подтисната дейността на лявото мозъчно полу-
кълбо . ИСС се групират като сугестогенни (възникващи при 
внушение и самовнушение, хипноза и автохипноза), фарма-
гогенни (индуцирани в резултат на използването на психоак-
тивни препарати), и „екзогенни” състояния (възникващи при 
екстремални външни условия, които включват механизмите 
на адаптация и дезадаптация). При ИСС, последователно при 
стесненото съзнание изместеният психически материал става 
по-достъпен за съзнателна преработка, а при последващото 
разширено съзнание става възможно подтискането, подчи-
нението на негативните доминанти на по-общи програми, 
тоест преоценка на съществуваща Доминанта, последва-
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на от създаването на нова Доминанта, свързана с вярата. В 
този процес много ефективни инструменти са и внушението 
и самовнушението. Внушението(сугестия) е метод за пряка 
връзка на несъзнаваната психическа активност със средата, 
форма на психическо отражение, при което предимно по 
пътя на несъзнаваната психическа активност се създава спе-
циална нагласа към разгъване на функционалните резерви 
на човешката психика, особено характерно за вярата. Внуше-
нието съдържа едновремено информативен и алгоритмич-
но-препрограмиращ аспект. Внушението е резултат от прео-
доляването на антисугестивните бариери в хода на сложния 
единен десугестивно-сугестивен процес. Много често внуше-
нието е оформено словесно, но то може да постъпи у нас и 
по несловесен път. Внушението може да съществува и при 
будно и при сънно състояние, и при съноподобни състояния. 
Внушението е чувствено въображение. Въображението е 
построяването в мозъка на нов информационен модел във 
формата на образ, представа или идея и Вяра в нея, чрез ре-
комбинации от съхраняваната в паметта информация. Във 
внушение обаче, се превръща не всяко въображение. Само 
емоционално наситеното въображение чувствено се възпри-
ема като реалност и затова получава силата на физиологично 
въздействие върху организма. При това емоциите могат да 
бъдат както положителни, така и отрицателни. При внуше-
нието, въвежданата информация не се възприема пасивно, а 
се пречупва през призмата на собствената индивидуалност и 
вяра. Подложеният на внушение субект винаги встъпва в ро-
лята на съавтор на внушението, като обогатява въвежданата 
информация със своето собствено въображение, зависещо 
от степента на емоционалност, жизнен опит, култура, вяра, 
потребности и физическо състояние. Като фактор за внуша-
емостта на субекта и за осъществяването на внушението е 
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необходима готовност за него – психологическа ориентация 
– специфично състояние на насоченост и готовност за удолет-
воряване на възникнала потребност в конкретна ситуация. 
Изключително значение за внушаемостта на субекта има и 
несъзнателното подражаване на социалната микросреда, 
използвано в религиите, изразяващо се в представи, емо-
ции, усещания и действия – така наречената конформност 
(например пасивност или паника на тълпата;мода и др.). По 
този начин внушението е производно на въображението, 
психологическата ориентация и конформността. Те образу-
ват психологическата структура на внушението. При изграж-
дането, възприемането, реализацията и управлението на Вя-
рата предизвикани чрез внушение, в мозъка информация за 
реалната ситуация не постъпва. Аферентната сигнализация, 
противоречаща на внушението е блокирана от процес на за-
държане. За това способства ярко изразена емоция, без която 
внушението е невъзможно Внушението заобикаля началния 
стадий на поведенческият акт „аферентен синтез”. Така се 
създават условия, когато информацията (в т. ч. и лъжливата 
или предполагаемата), предадена чрез словото, думата (на-
чин на кодиране на действителността и на предаване на ин-
формация, тоест важно е не само какво и кога се говори, но и 
как се говори, например при молитвата), не може да бъде 
опровергана. Тя се възприема като чувствена реалност. За по-
веденческият акт се формира „акцептор на действието”, съ-
държащ програма от реакции и нейния чувствен еквивалент, 
който после се потвърждава от санкциониращата обратната 
аференция, в т. ч. и мозъчните системи за самонаграждаване 
чрез удоволствия. През това време съзнанието на човека е 
напълно запазено и затова всички други поведенчески акто-
ве остават адекватни на реалната действителност. Запазва-
нето на съзнанието е характерна особеност на внушението 
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в будно състояние. Функционалната система (П. К. Анохин) 
организирана чрез внушението, работи в автономен режим. 
Тя функционално е разединена, изолирана, от останалите 
мозъчни образувания. Това става причина за физиологично 
и психично раздвояване, особено характерно за внушение-
то. Подтискането на постъпващата информация от реалната 
действителност, става причина за това, че материалът за ре-
ализация на внушението е само запаметения жизнен опит. 
На човек извън неговия жизнен опит (придобит или копиран 
от други) нищо не може да се внуши. Улесненото извлича-
не от паметта на информация при внушение, позволява да 
се спомнят и възпроизведат отдавна забравени ситуации и 
форми на поведение. 

Самовнушението е съзнателен процес на целеустре-
мено съзнателно управляване на своите действия. Прин-
ципна разлика във физиологическата природа на внушение-
то и самовнушението няма. Обединяващото звено между тях 
е чувственото въображение особено характерно за Вярата. 
Нещо повече – не може да има внушение без самовнуше-
ние и внушението може да стане мотив за самовнушението. 
Самовнушението също се постига посредством думите, т. н. 
вътрешно говорене, молитва. Осъзнаването на конкретната 
актуална потребност от личността и на преградите по пътя за 
удолетворяването й, чрез волята на човека като рефлекторна 
потребност от свобода, постигана чрез преодоляване на пре-
пятствията чрез вярата по този път, поражда и положителни 
емоции. Това много може да помогне в изграждането на пси-
хологическата структура на внушението и самовнушението. 
При това волята стабилизира поведението и Вярата, и спо-
собства за поставянето на важни, макар и трудни за постига-
ни цели. Този процес на целеполагане базиран на свободен 
информиран избор от човека, е най-ефективен при нормал-
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но съзнание, когато се обезпечава увеличаване на общата 
активност на човека и синхронизацията в работата на мозъ-
ка и различните му участъци, и се създават психосоматични 
условия за оптимална адаптация на човека към средата 
или на средата към човека чрез вярата в собствените му 
възможности. 

Съвременното изучаване, превръщане и управляване 
на вярата в действено средство чрез осъзната убеденост 
и действия, ръководени от мисълта, знанието и волята 
на човека за постигането на опозната от него истина и 
цел в живота, и на база на това – вяра в себе си, става 
обективна актуална човешка потребност, взаимовръзка 
между него като Личност и Обществото от себеподобни. 
Така Разумът чрез Знанието вече може да потвържда-
ва, да обяснява и да направлява вярата по „Динамичния 
енерго-информацио-нен поток на живота и щастието“ 
към вечната истина за творене на добро, за щастие, ко-
ето е Смисъла на човешкия живот в дуалистичната сис-
тема на Доброто и Злото, на Живота и Смъртта. 



85

5. Личност и Средства (психологич-
ни и фитопсихофармакологични - в 
т. ч. и собствени разработки) за уп-
равляване на „динамичния енерго-
информационен поток на живота и 
щастието. “

5. 1. Личност

Както изяснихме до тук, в човека, който е отворена мно-
гокомпонентна сложно организирана вероятностна прос-
транственно-времева система, успоредно и едновремено се 
осъществяват различни процеси свързани както с елементи-
те от вътрешната му среда(биологична и психична), така и с 
тези от обкръжаващата го среда. Енергията за това се полу-
чава в мембранните биоенергитични системи, превръщащи 
химическата или светлинна енергия в електрическа – тран-
смембранна разлика на електрическите потенциали или ос-
мотична енергия от концентрационната разлика на разтво-
рените вещества от двете страни на мембраната. Връзката 
между различните процеси се осъществява чрез актуалните 
потребности на организма. Вероятността (възможността) за 
удовлетворяване на потребностите в голяма степен зависи 
от дейността на субективната Личност на човека, въз ос-
нова на филогенетическия и по-рано придобит индивидуа-
лен опит. Общият фундамент, който Природата е поставила 
в основата на Аз-а, са инстинктите. И тъй като „дейността на 
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човека се определя от доминантните тенденции в структу-
рата на личността” (Е. Фромм, 1990), нервнофизиологичните 
механизми за това доминиране са свързани с феномена – до-
минанта на Ухтомски – времено господстваща рефлекторна 
система с първично огнище в един от отделите на мозъка, на-
сочваща работата на нервните центрове в дадения момент и 
определяща вектора на поведение като „психичен резултат 
от непрестанна и непримерима борба на противоположни 
сили(З. Фройд)”. Актуалната потребност (18) е специфичната 
(същностна, фактическа) витална, духовна и социална сила 
на живите организми, осигуряваща тяхната връзка с външна-
та среда за самосъхранение и саморазвитие. Потребността 
”облечена с емоциите” е причина и източник на активност на 
живите системи в обкръжаващия свят. Тя се трансформира 
в мотивация, превръщайки се в “овеществена потребност” 
и определя векторната насоченост на активността. Подобно 
понятие, но много по-тясно и под друго име – „либидо”, е 
в теорията на Фройд(1856-1939г.) за инстинктите като 
източници на енергия за психическия живот. 

Например гладът, е представител на „его-инстинктите”, 
чиято цел е съхранението на индивида, докато „обект-ин-
стинкта” за запазването на рода е свързан чрез любовта с 
обекта, като именно сексуалния нагон е силата която противо-
стои на произтичащите от разума ограничения на социалния 
живот върху индивидуалното поведение. Така „его-инстинк-
та” се противопоставя на „обект-инстинкта”. Именно „за да 
назове енергията на „обект-инстинкта”, Фройд въвежда тер-
мина „либидо”. При това чрез концепцията за „нарцисизма” 
Фройд стига до идеята, че самото „его” е първичният обект 
на либидото и следователно енергията на самосъхранението 
е едно от превъплащенията на либидото. По такъв начин ли-
бидото се оказва „еквивалентно на инстинктивната енергия 
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изобщо” (35). За да се стигне до такова „монистично” реше-
ние на проблема за психичната енергия, важна роля изигра-
ват формулираните от Фройд два фундаментални принципа 
на функциониране на психиката: принципът на удоволстви-
ето и принципът на реалността. За Фройд преследването на 
удоволствие съвпада със самата цел и същност на живота. Но 
импулсите насочени към удоволствие са колкото ненаситни, 
толкова и слепи, и тяхното стихийно задоволяване неизбеж-
но води до страдания и саморазрушения. Ето защо възниква 
съзнанието, което действайки в съгласие с принципа на ре-
алността, е призвано да намира компромиси, ограничавайки 
удоволствията. Това обаче носи страдания, тоест удоволстви-
ето и насладата са неотвратимо и неотделимо свързани със 
страданието. Насладата се изкупува със страдание, но изку-
плението не донася спасение от страданието. Изходът според 
Фройд, е неговото хладнокръвно приемане. Освен енергий-
ните ресурси който Аз-ът „заема” от самите инстинкти, има 
още една психическа инстанция, която разполага с енергия 
за да контролира импулсите към удоволствия – „Сръх-Азът 
– психическата сила която осъществява моралния контрол 
върху човешкото поведение чрез механизмите на съвестта 
– качествено нова форма на чувството за вина, появяваща 
се на определен етап от развитието на детето”. Първоначал-
но това чувство за вина е страх да не се изгуби любовта на 
възрастния закрилник, неговата благосклонност и сигурна 
защита, както и страх от наказанията, които той прилага. Яд-
рото на конфликта между детето и родителя е прословутия 
Едипов комплекс базиран на човешката сексуалност. Изобщо 
основния постулат в учението на Фройд е, че имено сексу-
алният нагон е силата, която противостои на произтичащите 
от разума ограничения на социалния живот върху индиви-
дуалното поведение. Съвестта се оказва постоянен страх на 
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Аза от безмилостно взискателният Свръх-Аз, а чувството за 
вина е най-непоносимото страдание, което съпътсва цивили-
зования човек. За да разграничи този „котел, пълен с кипяща 
възбуда”, този „хаос от Аза(съзнаваното) и СвръхАза (субек-
тивираната външна социална действителност, закрепена в 
определени норми, изисквания, традиции, морал)”, Фройд 
въвежда специално ново название – „То”(несъзнаваното). 
„Нагоните изпълват „То” с енергия, ала то не е организирано, 
няма цялостна воля, а само стремеж да удолетвори нагонни-
те потребности съгласно принципа на удоволствието”. „Така 
пришпорван от То, ограничаван от СвръхАза, отблъскван от 
реалността, Аз-ът се бори да приведе в хармония силите и 
въздействията в него и върху него, а когато Аз-ът е прину-
ден да види своята слабост, обзема го страх – реален страх 
от външния свят, страх от съвестта пред лицето на СвръхАза, 
невротичен страх от силните страсти на То”. Ето защо когато 
говори за целебните възможноси на психоанализата, Фройд 
заявява: „Тяхната цел е да укрепят Аза, да го направят по-не-
зависим от СвръхАза, да разширят полето на неговите въз-
приятия и да изградят организацията му така, че той да може 
да завоюва нови дялове от То. Там където е било То, трябва да 
стане Аз”. Така от лечебен метод в началото, психоанализата 
се превръща във всеобщ метод за изследване и разкриване 
на несъзнаваното в човека и неговата многостранна дейност 
в обществото – трудова, политическа, нравствена, художест-
вена. В развитието на психоаналитичното учение на Фройд 
са налице два етапа. При първия етап, ключовите идеи са за 
механизма на изтласкването(механизъм на първична защита 
в борбата между желания и разум, „при който Азът се отдръп-
ва назад от неприличния инстинктивен импулс, прегражда 
достъпа му до съзнанието и до прякото му разтоварване, но 
в същото време импулсът не губи нищо от своя енергетичен 
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заряд и пробива някъде като създава симптомите - невро-
тични или хистерични, които са в резултат от компромиса”) и 
за двата принципа на функциониране на психиката - принци-
път на удоволствието и принципът на реалността. При втория 
етап ключовите идеи са за структурата на личността предса-
вена от трите психични инстанции - Аз, Свръх-Аз и То, и двата 
първични инстинкти или влечения – Ерос (Духът на живота 
– преживяване не само на личните намерения и смисъла на 
половия акт за намаляване на напрежението, стремеж не 
само към съхраняване и възпроизводство на живота, но и 
към изграждане на все по-сложни форми на живот, на коп-
неж, на стремеж като част от либидото за да бъде то живо) 
и Танатос (Влечението към смъртта - крайният израз на стре-
межа за задоволяване на всяка потребност, към успокояване 
и покой). И при двата етапа Фройд се опитва да реши научно 
как си взаимодействат съзнаваното и несъзнаваното в пси-
хичния живот на човека и кои са енергийните източници на 
психичните процеси. „Оказва се, пише Фройд, че човешкото 
„Аз” не е стопанин в собствения си дом”. Поради това съзна-
ниението следва да се смъкне от илюзорния пиедестал на 
господар в човешкия живот. Човекът не е божи избранник. 
Той не само произхожда от животните, но и още носи в себе 
си своята животинска природа и непризнаването на това 
е жалко лицемерно бягство от самия себе си. Това е тежък 
удър по самолюбието на човека. Но Фройд не стига до схва-
щането, че благодарение на личностната й конструкция, 
в човешката психика се пораждат нов тип потребности 
или влечения, именно Личностни, а не просто природни 
или социални потребности и стремежи. Те се изразяват 
най-обобщено в стремежа към самоосъществяване на 
Личността, при които човек се наслаждава на свобод-
ната изява на своите способности и сили и предпочита 
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състоянието на възбуда вместо покой (Първата от мозъч-
ните системи за самостимулация чрез удоволствия – кате-
холаминовата - обуславяща, подкрепяща и придружаваща 
действието!) 

Едни от най-ранните последователи на Фройд – А. Ад-
лер (Австрия) и К. Г. Юнг (Швейцария) внасят свои корекции 
в учението му и създават свои школи. Докато за Фройд обяс-
няващо начало е приципът на удоволствието, Адлер в стре-
межа си да преодолее Фройдовия биологизъм и пансексу-
ализъм, заменя инстинктите и сексуалното влечение като из-
точник на психичната активност с чувството за малоценност и 
волята за власт за приспособяване към социалната общност. 
К. Г. Юнг се разграничава чрез многофакторен анализ на 
дигателите на психичното(в т. ч. вродената потребност 
на психиката от духовност и религиозност) и чрез концеп-
цията си за „колективното несъзнавано”, което се състои 
от наследствено предавани психични форми на изживя-
ване – инстинкти и архитипове, образувани още в пре-
дисторическото развитие на човечеството. За К. Г. Юнг 
(1875-1961г.) „либидото” е общата психична енергия – съв-
купността от силите, които пулсират и свързват всички форми 
и дейности на психичните системи, тоест интензивността на 
психичните процеси, тяхната психологическа стойност, коя-
то може да се определи само по психичните действия и по-
стижения, водещи до постигането на резултат(задоволяване 
на актуалната потребност!). Психичната сила и психичната 
енергия трябва непремено да бъдат различавани една от 
друга. Задействана, психичната енергия се проявява винаги 
в специфични феномени на психиката като нагон, желание, 
искане, афект, извършване на работа, нагласа и т. н. В този 
смисъл за Юнг структурата на психиката е динамична и е 
изградена от допълващи се компенсаторно, но противо-
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положни по свойствата си сфери – съзнание –„функцията 
или дейността, която поддържа връзката на психичните съ-
държания с Аза”, и т. нар. лично несъзнавано – специфични 
за индивидуалния Аз психични съдържания, и колективно 
несъзнавано – психични съдържания, които са отражение на 
типични начини на реакция на човечеството още от зараж-
дането му. Решаващата способност на несъзнаваното е, че то 
се проявява компенсаторно и че предоставя на съзнанието 
една, произхождаща от човешкия опит, типична, съответства-
ща на вътрешния свят реакция, като с това прави възможно 
адекватното поведение на човека, отговарящо на цялостната 
му психика. Така стуктуирана, психиката е саморегули-
раща се система, чийто равновесие е базирано на зако-
на за неизбежното разделяне на противоположности, 
съобразно който протича всичко психично. При това, не 
превръщането в някаква противоположност е достойната за 
постигане цел, а съхраняването на предишните цености за-
едно с признаването на тяхната противоположност (36). Юнг 
дефинира четири основни функции на съзнанието: ми-
слене, интуиция, чувство и усещане, като под психична 
функция, той разбира ”определена непроменяща се при 
различните обстоятелства психична дейност, напълно 
независима от съответните съдържания”. В конкретния 
човек има една конкретна доминираща(основна) функция, 
с която той се приспособява към реалността, и която опре-
деля неговия психологичен тип. Тя принадлежи изцяло на 
съзнанието, докато противоположната на нея т. н. малоцен-
на функция („сянката”) – изцяло на несъзнаваното. Между 
тях е мястото на т. н. помощна функция – относително ди-
ференцирана и ориентирана между осъзнатото и неосъзна-
тото. Такива основни противоположни двойки функции са 
„мислене – чувство” и „усещане – интуиция”. Поради вза-
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имното изключване на функциите в двойките, е невъзмож-
но едновремено да се поддържат няколко основни поведе-
ния, но човек е в състояние по пътя на осъзнаването да ги 
диференцира последователно до определена степен, което 
да му помогне в постигането на вътрешна цялост като 
Личност. Осъзнаването на типа функция и нагласа към ко-
ито човек принадлежи, съвпада многократно със срещата и 
познаването на неговата „сянка”, ”другото Аз”, ”alter-ego”– 
архетипна фигура, част от индивида, недиференцираната 
функция и най-малко развитата нагласа на човека, неговата 
„тъмна страна”, която човек отхвърля по морални, етични 
или други съображения и не я оставя да излезе отгоре, защо-
то е противоположна на принципите на съзнанието. „Живата, 
цялостната, фигура се нуждае от дълбока сянка, за да изглеж-
да пластична. Без сянка тя си остава една плоска измамна 
картина – например „сянката”- Мефистофел на Фауст”. Човек 
може да срещне „сянката” си във вътрешна, символична (на-
пример на сън) или външна, конкретна фигура. Най-често и 
разбираемо тя ни се показва като присъщо ни качество чрез 
емоциите, които са ни обсебили. Юнг различава две форми 
на сянката – „лична сянка”, която съдържа все още неоживе-
лите душевни черти на индивида, и „колективна сянка”, коя-
то принадлежи на колективното неосъзнавано и символизи-
ра обратната страна на властващия дух на времето, неговата 
скрита противоположнаст. И двете форми действат в човеш-
ката психика. Преработката на сянката съответства до голяма 
степен и на това което цели психоанализата на Фройд. Осъз-
наването и конфронтацията със сянката означава да ос-
ъзнаеш безпощадно критически собствената си същност, 
да се научиш да разграничаваш себе си от своята „сянка“, 
познавайки и приемайки нейната реалност като част от 
съществото си, за да успееш в конфронтацията с другите 
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двойки противоположности на психиката. С това имено 
започва онази обективна нагласа към собствената Лич-
ност, без която няма напредък по пътя към цялостта й. 
Процесът на индивидуация, разработен от Юнг като „метод 
и път за разширяване на личността към психична цялост в 
човека, е чрез постепенно доближаване към съдържанията 
и функциите, и признаване на тяхното въздействие върху 
Аза, което води до това, човек да разпознае себе си в онова 
което е по природа, а не в това, което би искъл да бъде”. 
Включването и обобщаването на всички заложени в психика-
та възможности, изхождайки от настоящето и насочено към 
изгражда-нето на психична цялост в човека, дава право на 
Юнг да нарече метода си насочен към бъдещето, обратно на 
ретроспективния метод на Фройд, при който се разкрива на 
причини от миналото. Превръщането в цялостна Личност 
е път на осмисляне, водещ към образуване на характер и 
с това към оформянето на мироглед. С образа, който ми-
слещият човек си създава за света, се променя и самият 
той. Архетипният изрисуван отпечатък на това, е така наре-
чения обединяващ символ (мандала), представляващ от-
делните системи на психиката, обединени в цялостната 
личност на едно по-високо равнище и е носител на тран-
сцендентната функция, тоест на успешното обединение 
на различните двойки противоположности в психиката. - 
“Обединяващият символ” се проявява, когато в процеса на 
душевното развитие вътрешно-психичното „се изпитва също 
толкова реално, също толкова въздействащо и също толкова 
психологически истинно, колкото и светът на външната реал-
ност. ” С проявяването на този символ, постоянно се възста-
новява равновесието между Аза и несъзнаваното. Мандала-
символите спадат към най-старите религиозни символи 
на човечеството и се срещат още в палеолита. Символът 
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на мандалата е автономен психически акт, отличаващ се с 
постоянно повтаряща се и повсеместно срещаща се еднак-
ва феноменология. Мандалите с хармоничната си структура 
„сякаш са отпечатъци на изначалния порядък на цялостната 
психика и са призовани да превръщат хаоса в космос. Защото 
тези рисунки не само изразяват накакъв порядък, но и създа-
ват такъв – тоест те са и средство за постигане на хармония 
и щастие. Всички те са отпечатъци на онзи среден път, кой-
то Изтокът нарича ДАО и който за западния човек се състои 
в задачата да намери обединение на противоположностите 
на вътрешната и външната реалност, да оформи осъзнато 
личността си със знанието за силите на първичната приро-
да и в смисъла на една структурна цялост”. Създадената от 
нас Схема на „динамичен холистичен модел на здравето“, 
който реално е аналогичен с „динамичните енерго-инфор-
мационни потоци на живота и на щастието“ е точно такъв 
Мандала – Символ (12). 

„Изграждането на целостта на Личността е задача през 
целия житейски път. 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 раждане-
то и смъртта са само междинни спирки и смисълът на живота 
вече не е в Аза . По отношение на партньора тя извежда на 
преден план в човека онази толерантност и доброта, стре-
меж към щастие, която е способен да даде само онзи, кой-
то е изследвал и осъзнато е преживял собствените си тъмни 
дълбини. А спрямо колектива нейната особена стойност се 
състои в това, че е в състояние да изправи срещу него онзи 
напълно отговорен човек, който от собствения си опит за сво-
ята психична цялост познава задължаващата обвързаност на 
всичко отделно с общото”. 
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Синергичен психотерапевтичен и психофизиологичен 
ефект с метода на Юнг има и методът на ”невролингвис-
тично програмиране за изследване и структуиране на су-
бективния опит”- нЛП (Joseph O!Connor and Ian McDermott, 
1996). В този си аспект той е и средство за програмиране 
на действията за постигане на щастие. Той представлява ге-
неративна психология и същевремено е и „психология на 
съвършенството”. При него, логично и съзнателно, на първо 
и най-важно място стои действието. В същността си предста-
влява изследване на структурата на субективния опит, начина 
по който мислим и чувстваме, след което изучава или ”моде-
лира” максималните резултати във всяка област на живота, 
а после отговорите се предават на другите хора. НЛП не раз-
глежда убежденията ни като верни или погрешни, а като по-
лезни и безполезни, свързани с действията и последствията 
от тях. Съществуват четири основни принципа(презумции) 
в нЛП: 1. Качественото взаимоотношение на взаимно до-
верие и отзивчивост между хората, известно като „рапорт”, 
приложен както към отношението ни към самите нас, така 
и към взаимоотношенията ни с другите; 2. Поставяне на на-
шата цел или изход, тоест познание за това което желаем, 
което представлява цялостен начин на мислене; 3. Сетивна 
острота, т. е. използване на нашите сетива за наблюдение, 
слушане, усещане на това, което действително се случва око-
ло нас, като обратна връзка за регулиране на поведението си 
по пътя към целта; 4. Гъвкавост на поведението. 

Според НЛП, ние изграждаме взаимоотношенията си на 
шест неврологични нива: 1. Ниво на средата (къде? и кога?), 
на което рапортът се изгражда от споделените обстоятел-
ства.; 2. Ниво на поведението (какво?) – нивото на нашите 
специфични действия и мисли; 3. Ниво на способността(как?) 
– ниво на умения, навици и стратегия в мисленето; 4. Ниво 
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на убежденията и ценностите (защо?) – ниво на нещата, 
които смятаме за истинни, които са важни за самите нас и 
които действат като разрешения или забрани; 5. Ниво на 
самоличността(кой?) – усещането за самия себе си, за сво-
ите убеждения и ценности, които определят вашата личност 
и мисията ви в живота; 6. Ниво на духовността – връзката на 
човека със заобикалящите го хора, и с това, което излиза из-
вън границите на самоличността по начин по който решите 
да го разглеждате - рапортът се описва като обединяване с 
човечеството, с вселената или с Бога. Съзнателното прилага-
не на изброените основни принципи и неврологични нива 
в НЛП, позволява оптималното и максимално ефективно 
поведение на всеки човек в Стремежа му към Щастие при 
всякаква ситуация . 
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5. 2. Средства (психофармакологич-
ни – в т. ч. и собствени разработки) 
за управляване на „динамичния 
енерго-информационен поток на 
живота и на щастието в организма и 
обществото“. 

Освен Личносните психологични Средства за управля-
ване на „Динамичния енерго-информационен поток на жи-
вота и щастието“, съществуват и редица психофармако-
логични единични и комплексни препарати и Фитопрепа-
рати за регулиране на задръжните и възбудните процеси в 
мозъка, а от там и повлияване на щастието (или нещасти-
ето) като емоционални състояния и съответните им психо-
физиологични проявления в „динамичния енерго-инфор-
мационен поток на живота и на щастието“ . Биохимичният 
и фармакологичен механизъм за това са „Мозъчните невро-
химични системи за самостимулация чрез удоволствията“ 
и свързаните с тях невротрансмитери, невромодулатори, 
неврохормони, ензими и структури в Ц. Н. С., в Периферната 
нервна система и в клетките. 

Особен интерес предизвиква квантово-енергийното и 
информационно (торсионно) ниво като най-дълбоко, най-
общо за взаимодействието между тях. То позволява научно 
разбиране, оценяване и регулиране на въздействията вър-
ху биологичните, в т. ч. психични процеси. Целесъобразна 
за това е холистичната медицина, тъй като тя разглежда ця-
лостно човека, стреми се към мобилизиране на вътрешните 
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възможности на организма чрез интегриране на физически, 
емоционални, умствени и духовни фактори, както и фактори 
от околната среда, за да изгради в него цялостно и хармо-
нично отношение към живота в системата: “духовно <==> 
умствено <==> емоционално <==> енергийно <==> физическо 
ниво”. 

Стратегията в поведението на организмите, в т. ч. и чо-
века, се определя от стремежа им да оцелеят, да се разви-
ват, да се адаптират към средата, а при човека- да адапти-
рат средата към своите потребности. Дарът на еволюцията 
се състои именно в това, че мозъкът фиксира като награда 
всичко онова което е било избрано от организма като полез-
но или задоволяващо негова актуална потребност. Ето защо 
удоволствието, насладата, щастието, са едни от многото ин-
струменти на еволюцията, механизми за оцеляване на ор-
ганизма и налагането му като индивид или биологичен вид. 
Отказът от удоволствията и насладите, от причините които ги 
пораждат и от следствията от тях като Щастие, е равнозна-
чен на отказ от самия живот. В този аспект красотата, физи-
ческата привлекателност и удоволствията, които пораждат 
привличането между хората са предпоставки за влюбване и 
свързаното с това Щастие, и се възприемат като норма, мяр-
ка за биологична целесъобразност и хармония между хората, 
и между организма и средата. Те са закрепени в процеса на 
еволюцията и прехвърлени като осъзната или инстинктивна 
оценка от човека на обектите от живата и неживата природа. 
Красотата и естетическото наслаждение породено от нея, са 
положителни емоции свързани с удовлетворяването на три 
потребности – от познания, от икономия на сили и енергия, и 
от оптимални технологии за постигане на целите. Усещането 
за красота възниква когато полученото е повече от неосъз-
нато прогнозираното като усреднена норма. Любовта и Щас-
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тието базирани споделеното взаимно “посвещаване и себе-
отдаване” точно за това е красива. При нея човекът израства 
зад предела собственото Аз. Най-точно това е изразено от 
ОРФЕЙ (ХІІІ век преди Хр.) : “отдай пламъка на сърцето си, за 
да светиш!”, а за да можеш - “познай себе си и ти ще познаеш 
вселената и боговете!”(28) . 

За човека и животните, като отворени биологични и 
социални системи, е в сила и Теорията за функционалните 
системи на П. К. Анохин. Те, като самоорганизиращи се и са-
морегулиращи се комплекси, динамично и избирателно обе-
диняват в целесъобразни функционални системи, централ-
ната нервна система (Ц.Н.С.) и периферните органи и тъка-
ни, както и множество невронални елементи в периферната 
(П.Н.С.) соматична и вегетативна нервна система, въз основа 
на енергийни, нервни и хормонални механизми. Теорията за 
функционалните системи се базира на водещата роля на по-
лезния за системата (и за организма, вида, социума) приспо-
собителен резултат, който играе ролята на системообразуващ 
фактор. Според тази теория, неадекватните фактори на сре-
дата обуславят формирането във висшите регулаторни цен-
трове не само изпреварваща стратегия на поведението, но и 
оценка на вероятните морфо-функционални и енергийни из-
менения в биосистемата. Точно тази оценка е важен фактор 
в избора на адаптационните реакции на биосистемата, която 
по такъв начен изпреварващо отразява и вероятната цена за 
тяхното реализиране. Постоянното инстинктивно, подсъзна-
телно, съзнателно или свръхсъзнателно съпоставяне на тези 
две прогнозни програми, определя избора на адаптивното 
поведение на биосистемата, в т. ч. и на човека в процеса на-
изграждане и реализация на щастието. В резултат, адаптаци-
онните реакции се създават и разполагат най-напред на ни-
вото на временна координация на функциите (“еластичност 
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на Ц.Н.С”.) и чак след това възникват обменни, енергийни и 
структурни изменения (“пластичност на Ц.Н.С. ”). Точно в мо-
мента на“еластичност “ на Ц.Н.С., чрез метода на подпомага-
не на Аз-а за съзнателна оценка от него на потребностите и 
емоциите му, съгласно Потребностно – информационата те-
ория за висшата нервна дейност (Симонов П.В.), е възможно 
прогнозирането и управлението на човешкото емоционално 
(в т. ч. и щастливо) поведение чрез психотерапевтични, пси-
хофармакологични, фитотерапевтични, физиотерапевтични, 
енергоинформационни и др. методи и средства на Холистич-
ната медицина, регулиращи чрез положителната или отри-
цателната подкрепа, функционалните системи в организма. 

От 1548г. понятието Психофармакон (“Psychophar-
macon, hoc est: medicina animae” - “Медицина за душата и 
интердисциплинарна наука за старо изкуство” преценява 
Психотропните препарати по техния спектър на действие по 
използваната квалификационна схема според клиничния им 
ефект: 1. Психолептици (подтискащи) – невролептици, анк-
сиолитици (транквилизатори, атаракти и хипнотици); 2. Пси-
хоаналептици (възбуждащи) – психостимулан-ти, ноотропни, 
антидепресанти (тимолептици); 3. Психодислептици (психо-
зомиметици) – халюциногенни (днес не са лекарства). 

Психофармакологичните методи са свързани с нами-
ране, синтез и изучаване на психофармакологично-активни-
те химически вещества, действащи на психичната дейност 
на човека на ниво синаптични образования, неврохормони 
и ензими в централната нервна система, и в крайна сметка 
променящи процеса на предаване на информация или тран-
сформиращи го, чрез въздействие на невродинамичните 
системи в мозъка. Психофармакологията като наука за дейст-
вието на химическите вещества върху функциите на мозъка, 
използва системно – структурния анализ в системния подход 
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за обогатяване на средствата за целенасоченото повлияване 
на мозъчните функции. 

Химичните агенти, които участват в предаването 
на интрацелуларните информационни сигнали в нерв-
ната система и са средствата реализиращи действи-
ето на „Мозъчните системи за самостимулация чрез 
удоволствия“, са невротрансмитери, невромедиатори 
и невромодулатори. Те променят или трансформират про-
цеса на предаване и използване на информацията от акци-
онен електропотенциал в химично-рецепторен, и обратно. 
Декодирането на възбудната или инхибиторната заповед се 
осъществява най-често от постсинаптичния рецептор вмес-
то от трансмитера . Освен това в главния мозък са открити 
и неврохормони – биологично-активни вещества, които се 
отделят в кръвта от Хипоталамуса и стимулират ендокрин-
ните жлези коорденирайки тяхната дейност. Те се изучават 
в невроендокринологията. Хипоталамусовите неврохормо-
ни действат на Хипофизата, която секретира широк спек-
тър от хормони, чрез които стимулира дейността на всички 
други жлези с вътрешна секреция. Хормоните участват и в 
осъществяването на сложните форми на поведение, и в уп-
равлението на имунната и сърдечно-съдовата системи. На-
пример хормона на стреса – Кортизол подтиска имунната 
система. При вирусна или бактериална инфекция, клетките 
на имуната система, наред с антимикробните агенти, про-
извеждат и белтъци – цитокини, които навлизайки в кръвта 
стимулират клетките в мозъка произвеждащи неврохормо-
ни, в това число и Кортиколиберин, койта през хипофизата 
стимулира производството на кортизол от кората на надбъ-
бречните жлези. Това избирателно подтиска имунния отго-
вор предотвратявайки надпраговата активация на имуната 
система, която може да увреди собствените тъкани, както е 
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при автоимунните болести. Така нервната, ендокринната и 
имунната система се интегрират в една обща функционал-
на нервноимунноендокринна система (по Анохин). Освен 
това Кортиколиберина провокира и развитието на депресив-
но състояние. Друг неврохорман – Окситоцинът отговаря за 
майчения инстинкт. Тези примери показват развитието и на 
Невроендокринологията на поведението (а от там и на 
щастието- бележката е моя) като съвремена наука. (37) . 
С нея е свързан и факта, че 95 % от всички решения които 
човек взема се диктуват от Хипоталамуса (най-древната 
част от мозъка свързана с инстинктите) и Лимбичната 
система(свързана с емоциите). При това действащите 
биологично-активни вещества освен Кортизола, са Ка-
техоламините (Допамин, Норадреналин, Адреналин), 
Окситоцин, Серотонин(5НТР) и Мелатонин, Опиоидни-
те пептиди (Енкефалини, Ендорфини), Ацетилхолин и 
Гамааминомаслена киселина(ГАМК), тоест всички които 
са във функционалната система на „Мозъчните системи 
за самостимулация чрез удоволствия“. (38). Живият орга-
низъм поддържа относително трайно ниво на селективна и 
динамична активация на мозъчните системи, които са вза-
имосвързани и са ангажирани в адаптацията и преживява-
нията му, предизвиквани от вътрешната и външната среда. 
Това едновремено стабилно и гъвкаво състояние се нарича 
настроение. То е свързано с броя, структурата и функциите 
на синапсите в мозъка, като около 95 % от тях са моноами-
нергични (тоест реагират на катехоламините), а само 5 % от 
всичките са норадренергични и серотонергични. При това 85 
% от норадренергичните неврони се намират в едно отно-
сително малко мозъчно ядро – локус церулеус, а останалите 
– в ядрата на латералната тегментална област. Традиционно 
допаминът се свързва със системата на възнаграждаване, 
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Серотонинът – със системата на потискане на поведението, а 
норадреналинът – със ситемата на активиране на поведени-
ето. Значима част от регулативните функции на тези три мо-
ноамина се припокриват в някаква степен. (39). Съществува 
Моноаминова хипотеза, според която дефицита на опреде-
лени невромедиатори и най-вече серотонин, но и норадре-
налин и допамин, е причината за характерните психически 
нарушения при Депресията – болест със всеобхватно вли-
яние върху щастието, здравето и живота на засегнати-
те от нея. Тя се проявява в понижаване на настроението, 
наличие на чувство за вина и безнадежност, загуба на инте-
реси и липса на удоволствия, понижаване на енергичността 
на поведението и в резултат – повишена уморяемост и сни-
жена активност, като е характерно, че целия този симптоком-
плекс се запазва в течение на не по-малко от две седмици. 
Днес съществуват и се използват редица антидепресивни 
лекарствени продукти(невролептици, инхибитори на моно-
аминооксидазата, трициклични антидепресанти, транквили-
затори и др.), но всички те започват ефективно да проявяват 
ефекта си след 14-21 дена приложение. Освен това днес е 
известно, че Серотонина не участва особено много във фор-
миране на настроението. Основният възбуждащ неспеци-
фичен медиатор в главния мозък на човека е аминокисе-
лината Глутамат (глутаминова киселина). Той предава 
сигнала в синаптичната цепка. В това участват NMDA-рецеп-
тори (йонотропни), AMPA-рецептори(йонотропни) и йонот-
ропни рецептори за Каинова киселина. За тях е характерно, 
че при тяхната стимулация К+ започва да излиза от клетките, 
а Са2+ и Na+ навлизат в клетките Основният потискащ (успо-
кояващ) медиатор в мозъка е Гама-аминомаслената ки-
селина (ГАМК; GABA), която се получава от същия Глутамат . 
Серотонинът, Допаминът, Норадреналинът и други хормони 
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изпълняват спомагателна модулираща функция. 
Всичко това обоснова създаването на нова Не-

вропластична теория от 2000 г., която да замени Мо-
ноаминовата хипотеза. Основния постулат на новата Не-
вропластична теория е, че формирането на емоционалния 
фон (и съответно всички негови патологични отклонения) не 
се определя от нивото на отделните невромедиатори, а се 
формира в резултат на съвместната дейност на различните 
отдели на мозъка. Взаимодействието на тези невронални 
комплекси се регулира от : дълговремената потенция (устой-
чиво засилване на синаптичното предаване между неврони-
те на информация); от синаптичната пластичност(изменения 
в силата на междуневронното предаване на информация) и 
от ексайтотоксичността (от увреждане и гибел на нервните 
окончания при свръхактивиране на глутаматните рецепто-
ри). Всичко това функционира, регулира и се поддържа от 
специални белтъци – Невротрофини (растежни фактори 
обезпечаващи развитието и жизнеспособността на мозъч-
ните клетки) и най-вече от Невротрофичния растежен 
фактор(BDNF) участващ в образуването на нови връзки 
между невроните. Неговия синтез се регулира от серото-
ниновите рецептори. Точно за това серотонин-активните ан-
тидепресанти са активни както при депресивни, така и при 
тревожни състояния и могат да бъдат помощни средства при 
реализиране на „Потока на Щастието“. През 2009 г. от C. J. 
Harmer, G. M. Goodwin, P. J. Cowen е изказана хипотезата за 
Когнитивен невропсихологичен модел, според който анти-
депресантите изобщо не влияят на настроението на човека, 
а чрез задействане на невротрофините и подтискане на ин-
терлевкините, антидепресантите възстановяват нормал-
ната работа на Лимбичната система и Префронтал-
ната кора, които имено отговарят за формирането на 
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емоции, за баланс между положителното и отрицател-
ното емоционално реагиране, за оценката и оценъчните 
изкривявания(грешки), както и за съотношението между 
емоционалните и когнитивните процеси. Този модел обяс-
нява как психотерапията и фармакотерапията действат и то 
по-добре заедно, разрешава се парадокса на забавеното 
действие с 14-21 дена на антидепресантите, както и защо те 
помагат на болните, а не действат на здравите и индивидуал-
ния отговор на един и същ препарат (40). 

Според нас, имено този холистичен невропсихологи-
чен модел отразява най-добре реализацията на психофи-
зиологичните проявления от движението на „динамичния 
енерго-информационен поток на живота и на щастието“ и 
възникване на емоциите и на щастието като емоционално-
то състояние и съответното му психофизиологично прояв-
ление в организма и личността при удолетворяването на 
актуалните им потребности - витални, социални, духовни. 

А това означава, че Здравето и Щастието са нормално-
то психофизиологично състояние на човека !

Серотонинът (5-хидрокситриптамин) е също отговорен 
за състоянието на здраве и щастие. Освен синтеза му в 
мозъка (5-10 % в Епифизата и серотонин ергическите не-
врони) и действието му в мозъка като невротрансмитер, 
той изпълняма и функцията на хормон когато достигне 
до кръвообъщението, участвайки в Калциевия метаболи-
зъм на костите, в регенерацията на черния дроб и в деле-
нието на клетките. За неговия синтез е абсолютно необхо-
дима слънчевата светлина. Почти 95 % от Серотонина се 
произвежда и съхранява в ентерохроматиновите клетки 
в червата и в тромбоцитите, а от там и влиянието му при 
негов дефицит (или дефицит на прекурсора му – триптофан 
– има го в бананите, горчицата и др.) - върху храносмилател-
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ните функции(забавени и с чести състояния на запек и карци-
нома, гастрити, язви, дисбактериоза), върху нарушаване на 
имунитета, върху нарушаване на биоритмите, за развитие на 
депресивни състояния, тревога, мигрена, за засилено жела-
ние за солени храни(Na+). В организма постояно циркулира 
до 10 мг. Серотонин. Серотонинът влияе за нормалната ра-
бота на клетките, които са отговорни за настроението, сексу-
алното желание и функции, съня, паметта и способността за 
учене, температурата, устойчивостта на болка, сърдечно-съ-
довата и ендокринна системи, мускулните съкращения и ня-
кои аспекти на социалното поведение. Излишъкът на Серо-
тонин в регулиращите структури на главния мозък подтиска 
функциите на половата система. (41, 42). 

Освен Серотонин в Епифизата се произвежда и Мелато-
нин. При това уникално широкото модифициращото дейст-
вие на мелатонина за движението на „динамичния енерго-
информационен поток на живота и щастието“ е следното: 

1. Увеличаване или подобряване на функцията: продъл-
жителност на живота, репродуктивна функция, устойчивост 
към стрес, физическа издръжливост, активност на Т-клетъч-
ния имунитет, активност на СОД и каталазата, дължина на те-
ломерите, ефективност на репарацията на ДНК, устойчивост 
към инфекции

2.  Намаляване или влошаване на функцията: праг на 
чувствителност на хипоталамуса към подтискане от естроге-
ни, ниво на пролактина в кръвта, телесната маса, нивото на 
холестерин, нивото на триглицериди, пролиферативната ак-
тивност 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, захар-
ния диабет ІІ тип, хипертоничната болест, риска от рак
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3. Мелатонинът модулира състоянието на вътреклетъч-
ните месънжери и/или йонните канали чрез мембранните 
рецептори взаимодействащи с G-белтъците. 

В Епифизата (Epiphysis cerebri или Corpus pineale) по-
следователно от триптофан се получават Серотонин (5-о-
кситриптамин), 5-метокситриптамин и N-ацетилсеротонин, 
от които с помощта на ензим специфичен за епифизата 
– хидроксииндол-0-метил-трансфераза (ХИОМТ) се по-
лучава липофилното съединение мелатонин (N- ацетил-5-
метокситриптамин). При силен над прагов стрес, предиз-
викал изобилен синтез на катехоламини, ХИОМТ може да 
катализира О-метилирането и на индола- 5-метокситрип-
тамин, от който чрез добавянето на още една метилова 
група се синтезира N, N-диметилтриптамин (дМТ). Нат-
рупване на Бета-карболините(продукти от редукцията на 
мелатонина образуващи се в Епифизата), които пречат на 
моноаминооксидазата(МАО) да разгради ДМТ, позволяват 
неговото количествено повишаване в мозъка и „психеде-
личното“ му въздействие (84). Мелатонинът флуорисцира 
максимално с дължина на вълната 338ммк, при оптимум на 
дължината на вълната на падащата светлина около 295ммк. 
Активността на ензима ХИОМТ се повишава на тъмно и син-
тезата на мелатонина в епифизата се засилва, а се подтиска 
от светлината, като това зависи от дължината на светлинна-
та вълна. 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 об-
хват и значително подобряват утилизацията й, при което се 
увеличава количеството серотонин (43). При повишаване ак-
тивността на ХИОМТ на тъмно, количеството мелатонин се 
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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. При 
млекопитаещите, светлинният сигнал достига до епифизата 
през ретикулума на окото, долен акцесорен оптичен тракт, 
преганглионарни симпатични влакна, горни шийни ганглии, 
nervi canarii, чийто окончания се допират с паренхиматозните 
клетки на Епифизата. Успоредно с мелатонина и серотонина, 
в Епифизата има сравнително голямо количество норадре-
налин, източник за който са терминалите на симпатическите 
нерви, където той се образува. На тъмно секрецията на но-
радреналин 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 стимулира об-
разуването на мелатонин чрез увеличаване активността на 
ензима ХИОМТ. Стресът също стимулира отделянето на ме-
латонин. Освен това в Епифизата има и адреногломерулот-
ропин – продукт от редукцията на мелатонина, фосфолипи-
дите и др. Изобщо Епифизата е невроендокринен трансдук-
тор, не само по отношение на светлинното въздействие през 
очите, но и на съответните дразнения постъпващи в мозъка 
от обонятелния анализатор (неговото дразнене води до ат-
рофия на епифизата), и от двигателната активност на орга-
низма (по голямата активност стимулира епифизата). Перио-
дичната дейност на Епифизата се отразява на функциите на 
ендокринната система, което е пряко свързано с денонощ-
ните биоритми и хомеостазата на организма, както и с “би-
ологичния му часовник” за вроден ендокринен ритъм. Тази 
своя функция, Епифизата изпълнява само при запазване сво-
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ята връзка със симпатикусовия отдел на нервната система 
през горния шиен симпатиков ганглий. Налице е динамично 
биохимично равновесие, като всяко негово трайно наруше-
ние 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 по-
следствия за невроендокринната система главно във връзка 
с репродуктивните функции и реакциите на стрес, а също и 
за имунната система, канцерогенезата и регулацията на де-
нонощните ритми. (44, 27). 

Реализацията на движението на „Динамичния енер-
го-информационен поток на живота и на щастието“ и 
възникване на емоциите и на щастието са неразривно 
свързани с Любовта и нейната система от прави и обратни 
психофизиологични връзки с всички функционални систе-
ми в организма, предимно чрез „Мозъчните системи за са-
мостимулация чрез удоволствия“, и техните невротрансми-
тери, невромедиатори и невромодулатори (28). 

За разлика от невротрансмитерите, които оперират с 
йонни и електрични про-цеси, невромодулаторите включват 
(подобно на хормоните) метаболитни про-мени в белтъчното 
фосфорилиране чрез сАМР, сGМР, инозитолтрифосфат, обус-
лавящи по-бавно настъпващ, но по продължителен ефект на 
невромодулатора. Например времето за синтез на преопи-
омеланокортина в аденохипофизните клетки е 15 минути, а 
превръщането му в β-ендорфин е със скорост Т ½ = 32 ми-нути 
до Т ½ = 16 минути след стрес. Те се получават чрез ензимно 
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фрагментира-не от генетично определени три прекурсори, в 
секторни гранули на невронни структури в мозъка, свързани 
със стресовите отговори на организма, най- вече на нивата 
отговорни за възприемането, провеждането и осъзнаването 
на болка-та, както и за регулацията на вегетативните функ-
ции, главно чрез n. vagus . 

Предаването на нервните импулси чрез невротрансми-
терите в синапсите в Ц.Н.С., периферните ганглии и от нер-
ва към органа, за центробежните нерви е чрез ацетилхолин, 
норадреналин и адреналин, докато за Ц.Н.С. освен тях се 
включват и серотонин, допамин, гама аминомаслена кисе-
лина и др. Синапсите, използващи ацетилхолин се наричат 
холинергични, а тези работещи с норадреналин и адреналин 
– адренергични. 

Източник на допамин, норадреналин и адреналин (на-
ричани общо катехоламини) са норадренергичните невро-
ни, адреналните и екстраадреналните хромафинни клетки, 
където се синтезират чрез координирана активност на ензи-
мен апарат, (Mg2+-активирана аденозинтрифосфатаза и др.), 
от тирозин, а съхранението им е в специализирани интраце-
луларни везикули. Интересна в конкретния случай взаимо-
връзка, за която ще стане дума по- надолу, е че предизви-
каното от тирозина активиране на синтезата на допамин в 
eminentia mediana, води до понижаване на секрецията на 
хипофизарния хормон пролактин. 

Местата където норадреналина прехвърля предаваната 
по норадренергичните неврони информация върху ефектор-
ната мембрана, са области в които тези две стуктури са най-
близко разположени. Тези зони за комуникация са изградени 
по различен начин в Ц.Н.С. и В.Н.С. В Ц.Н.С. - конвенционални 
аксо-дендритни мембранни специализации (синапси), а във 
В.Н.С. - тесни, средни или широки нервно-ефекторни контак-
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ти (neuroeffector junction)
Всички норадреналинови ефекторни клетки са снабдени 

със специализирани адренорецептори –α(α1 и α2) и β(β1 и 
β2), подразделени според активността на адреналина и но-
радреналина. Алфа (α) рецепторите медиират контракции 
в гладките мускули; бета (β) рецепторите медиират релак-
сация на гладките мускули и позитивен инотропизъм в сър-
цето. Макар и повсеместни, норадреналиновите неврони са 
концентрирани главно в подкоровите структури на средния и 
междинен мозък, които контролират емоционалната сфера, 
особено чувството за глад и ситост, и поддържане на телесна-
та температура т. е. “системата за възнаграждения” в мозъка. 
Към нея са и вентралната тегментална област и нуклеус кау-
датус, притежаваща гъста мрежа от допаминови рецептори . 

Определени източници на нервно възбуждение (хазарт, 
вълнуващи дейности, новости, хронична и прогресивна ма-
ния за възбуждащи игри и др.) предизвикват отделянето 
на катехоламиновите невротрансмитери: норадреналин, 
по-мощния адреналин, както и техният предшественик 
допамин, които са медиатори или модулатори в Система-
та за самостимулация на “положителното” подкрепяне 
–“награждаване” от поведението на човека и висшите жи-
вотни. Още повече, че топографско анатомичното разполо-
жение на катехоламиновите неврохимически системи в мо-
зъка, обхваща 92% от всички точки участващи в системата за 
самостимулация. По този начин катехоламиновите невро-
трансмитери са “посредници на инициативността, сти-
мул за действие” водещи до удоволствие(“положително 
подкрепяне”, Щастие) от това действие или поведение. 

Човекът, както и висшите животни, разполага с две 
мозъчни системи на удоволствието: първата предиз-
виква и придружава действието, а втората – поражда 
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задоволство от постигнатата цел. Според първата за 
да действаме не е достатъчно да имаме причини, трябва да 
имаме желание за действие и фактът че сме активни да ни 
създава удоволствие. Когато личността е лишена от това удо-
волствие (инструмент на еволюцията!), тя остава бездейна 
независимо от наличието на осъзнати или неосъзнати при-
чини за действие. Това разбиране на механизмите, е от ва-
жно приложно значение за осъществяването на промоция 
на здравето и Щастието на човека. В процеса на действие, 
чувството за задоволство се поддържа от катехолами-
новата медиаторна система. Нещо повече, чувството 
“Любов” е емоционален динамичен процес от последова-
телни фази: контакт, въвличане, интимност, изчерпва-
не, прекъсване. При “контакта” (придружен с харесване, 
т. е. оценка за красота и привличане, флирт, секс), Аз-ът ак-
тивно действа за да “завоюва”, да “вземе”, да “притежава” 
“типичното, безличното”, при което получава удоволствие 
по Формулата на емоциите от това действие на самодоказ-
ване – норадреналинът е моментно висок, системата за 
самостимулация се активира. 

При ”въвличането”(придружено с романтично влюбва-
не и секс) Аз-ът “сега” се стреми към временно премахване 
на “его-границата”, подтикван от мотивацията по Формулата 
на емоциите и Таблица1-“да спечели награда”, която е “сли-
ването на Аз-ът с друга индивидуалност, т. е. премахването 
на дистанцията и прекратяване на самотата му”. При това се 
изживяват чувства на възторг, Щастие, радост. Допаминът, 
чийто внезапен “прилив” и “ритмично отделяне” придру-
жават чувството”страст, ” и са в основата на “роман-
тичната любов, ” а оттам и норадреналинът, се поддържат 
във високи и продължителни концентрации; системата за 
самостимулация положително подкрепя поведението. Сега 
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са известни пет типа допаминови рецептори чрез които той 
осъществява действието си: І група – DRD1 и DRD5; ІІ група - 
DRD2, DRD3 и DRD4. Действието на първата група е чрез уве-
личаване на вътреклетъчната концентрация на Цикличния 
Аденозинмонофосфат – активира се клетъчната активност. 
Действието на втората група е чрез намаляване на вътрекле-
тъчната концентрация на Цикличния Аденозинмонофосфат 
– подтиска се клетъчната активност. Освен това има три пътя 
в мозъка, по които се осъществява влиянието на Допамина : 
І - мезолимбичен (по него се формират човешките емоции и 
желания); ІІ - мезокортикален(по който се осъществяват ког-
нитивните процеси и тези свързани с мотивацията, емоци-
ите и паметта); ІІІ – нигростриарен (по него се включва дви-
гателната активност, както и се понижава мускулното напре-
жение). Съществуват и схеми на Допаминови пътища, които 
се възбуждат от отрицателни стимули. Всичко това показва, 
че Допаминът не е невромедиатор на удоволствието, а е 
свързан с мотивацията, стратегията, избора и формира-
нето на целенасоченото поведение свързано със система-
та на „възнаграждение“, както и с обучение на човека от 
собствените му грешки и негативен опит, свързано със 
системата на „недостатъчно възнаграждение“ (45, 46, 
47). Освен това, тъй като Допаминът и Серотонинът са част 
от Системата в мозъка за възнаграждение и емоции, при ска-
ниране на мозъка след седем дневно уединение и за духовна 
религиозна практика(мълчаливо съзерцание, размишления 
и молитви), се е доказало, че транспорта на Допамина се е 
понижил с 5-8 %, а свързването на Серотонина – с 6,5 %, ко-
ето ги е направило по-достъпни за използване от мозъка. 
Това пък е помогнало да се проявят положителни емоции и 
духовни преживявания. (48)

При “интимността” чувствата на щастие се засилват, 
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съответно катехоламините са с трайно високи нива. Мо-
зъкът, обаче, има свойството да се адаптира към прекомер-
ното и продължително стимулиране от катехоламините (как-
то и към някои други психоактивни вещества), и “пропитата 
с допамин романтична любов и страст” свършват. Това във 
времето съвпада с периода на отглеждане на ново поколе-
ние (при човека на дете до 4-5 годишна възраст), когато то 
може да се отглежда вече от други възрастни индивиди, а 
майката и бащата по между си или с други партньори, отно-
во могат да продължат биологичното размножаване на вида. 
Във времето обаче след раждането, когато се отглежда но-
вото поколение нуждаещо се от спокойствие и много грижи 
и от двамата родители, се пораждат чувства на сближаване, 
обвързване, привързаност. От физиологична и биохимична 
гледна точка, те се предизвикват от октапептидният хормон 
– Окситоцин. Той произхожда от хипоталамуса и се депони-
ра в задния отдел на хипофизата. Окситоцинът, под формата 
на назален спрей (Syntocinon) или синтетиченият му аналог- 
Дезаминоокситоцин (Sandopart –букални таблетки за сму-
чене), заедно с естрогенните хормони и Са2+ (необходим за 
действието на актина и миозина в мускулите), предизвикват 
дозозависими съкращения на гладката мускулатура на не-
бременната и бременната матка, и на мускулните клетки на 
млечните жлези. Той засилва чувствеността на жените и ”ги 
довежда до истинска експлозия”(в. Билд-1998г.) Това дейст-
вие на окситоцина специално при млечните жлези е възмож-
но да се блокира от катехоламините. Подобно утеротонично 
действие имат известните лекарствени растителни дроги и 
препарати от тях : Secale cornutum (ергоалкалоиди), кора от 
Vilurnum opulus, надземната част от Polygonum hydropiper, 
Capsella bursa pastoris, Urtica dioica, и други. Докато новости-
те, нервното напрежение, чувството за физическо привлича-
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не са свързани с допамина, норадреналина и адреналина, то 
физическото докосване, масаж, галене, целувки, отключ-
ват производството на ендогенен окситоцин и така под-
държат близостта и привързаността с партньора. Имен-
но в предизвикването на отделяне на окситоцин и неговото 
сенсибилизиращо и контрахиращо действие върху матката, 
позволяващо по лесно достигане до оргазъм (а от там и отде-
ляне на яйцеклетки), е значението за жената на любовната 
игра преди полов акт. При мъжа, и при жената, тези действия 
се подкрепят положително от приятните тактилни и изобщо 
сетивни усещания – от петте сетива и на трите нива на съз-
нание, подсъзнание, свръхсъзнание, водещи до удоволствие 
от красивото, т. е. здраво, хармонично и целесъобразно раз-
вито човешко тяло, и феромоните излъчвани от него – био-
химична и потребностно-емоционална интуитивна или осъз-
ната оценка. 

Окситоцинът, както и Допаминът, и Адреналинът 
обаче, без баланс с другите психологични, социални и пси-
хофизиологични компоненти в личността и в отношени-
ята между хората, в т. ч. и Любовта, могат да доведат 
до типичната „зависимост и абстиненция“ на личност-
та, което съвсем не е положително явление, а е болест-
но състояние и нещастие. Когато човек е пристрастен към 
нещо, тоест има създадена зависимост от това нещо, мозъкът 
произвежда ударно поредната доза например, Допамин, за-
щото самото усещане за пристрастяване е всъщност пониже-
ната доза Допамин, но това има обратен ефект върху нивото 
на Допамин в дългосрочен план. Затова най-добрата защита 
срещу дефицита на Допамин е ежедневната активност, която 
носи постоянни малки или големи постижения. (49). 

Този пример показва превръщането на нервните им-
пулси в хормонални сигнали и ролята на Ц. Н. С. в регулира-
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нето на хормоналната секреция. От друга страна, хормо-
ните, явявайки се невромодулатори, пряко регулират в Ц. 
Н. С. функциите на много невротрансмитери. Интересен 
в това отношение във връзка с либидото, е и хипофизарни-
ят хормон – полипептид – пролактин. Той стимулира мамо-
генезата, секрецията на мляко, регулира дейността на яйч-
ниците и семенниците(чрез лутеотропните рецептори) и на 
над бъбречните жлези. Във физиологични условия неговата 
секреция не се влияе стимулиращо от серотонин, хистамин, 
гама аминомаслена киселина(ГАМК), ендорфини, бомбез-
ин и др., или подтискащо от норадреналин, ацетилхолин, 
ГАМК. Физиологичните стимули на секрецията на пролакти-
на са сънят, физическата активност, стресът, хипогликемията, 
дразнене на пъпката на млечната жлеза(при кърмене), вече 
осъщественият половият акт, естрогените, т. е. действия и 
състояния свързани с намалено полово либидо, което е оп-
равдано от биологична гледна точка при изброените дейст-
вия и състояния. Вижда се, че всички физиологични или ек-
зогенни фактори отслабващи секрецията или действието на 
допамина, повишават нивото на пролактина, при което се 
понижава либидото и потентността (еректилната функция) 
– обратна биокибернетична регулираща връзка. Към пре-
паратите предизвикващи хиперпродукция на пролактин са : 
невролептиците(хлорпромазин, бутирофенон, пимозид), ан-
тидепресантите (имипрамин, амитриптилин и др.), антихи-
пертензивните средства (α-метилдопа, резерпин). 

Обратно, агонистите (синергично действащи) на до-
памина (например производните на ергомина – алкалоиди 
от гъбата Claviceps purpurea-Мораво рогче по ръжта) и заси-
лената синтеза на допамин(например чрез витамин B6, явя-
ващ се ко-фактор в превръщането на L-Допа в допамин при 
наличието на достатъчно тирозин), инхибират секрецията на 
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пролактина (обратна биокибернетична регулираща връз-
ка). Към препаратите, инхибиращи секрецията на пролакти-
на и нормализиращи либидото и потентността са допами-
нергичните средства Бромокриптин(Parlodel - АТС : G02CB01 
и N04BC01) по 2, 5 мг. 2- 3 пъти дневно; Допергин или Лизе-
нил, Метероголин, Перголид – производни на ерголина. 

Ендорфините и енкефалините от хипофизата се използ-
ват в терапията на депресията и за овладяване на болковия 
синдром (съвместно с иглотерапията като метод от холистич-
ната медицина), а Бомбезина (невропептиден стомашно-чре-
вен хормон-невромодулатор със стимулиращ хипоталамусен 
ефект) може да се използва като аноректик при лечение на 
затлъстяването (с цел - здраве, хармоничност, простота, лю-
бов!), тъй като оказва ефект и в стомашно-чревния тракт -сти-
мулира стомашно-киселинната и панкреасната секреция и 
епинефритното отделяне от надбъбречните жлези; подтиска 
моторната активност на стомаха и червата. Става ясно, че 
нервната и ендокринната системи, взаимодействайки, обу-
славят двойна защита на адаптационните психосоматични 
и емоционални реакции на организма, което потвърждава, 
че здравето и щастието са нормалното психофизиологично 
състояние на човека ! При това за нервната система е харак-
терно програмиране на бързите процеси, а на ендокринната 
система – по-бавните. Филогенетичните най-древни хормо-
ни се произвеждат в нервните клетки и чрез рецепторния 
механизъм участват в предаването на сигнала във функцио-
налните системи на организма като електрически импулс, а 
нервните импулси в много случай се превръщат в хормонал-
ни сигнали чрез регулиране на секрецията им от ендокрин-
ните жлези. 

Връщайки се към разглеждането на емоционалния ди-
намичен и цикличен процес “Любов” във фазата на “ин-
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тимността”, то с развитието й във времето, се добавя и 
“посвещаването”, “отдаването”, “разширяването” на Аз-ът 
от индивидуална свобода, към обща и продължителна хар-
мония с другия, към “споделена свобода с другия (с други-
те)”. Доминира инстинкта за продължение на рода. Усещат 
се безстрашие, увереност, тържество, екстаз (по Формулата 
на емоциите и таблица 1). Това е механизмът на статичното 
удоволствие от “заслужената почивка” и удовлетвореност от 
постигнатата цел, характерни за втората мозъчна система за 
удоволствие, обусловена от отделянето на ендогенните не-
вромодулаторни опиоидни пептиди-енкефалини и ендор-
фини. 

Опиоидната система е изградена от централната 
и периферната част, които реализират противоположни 
ефекти: централната - аналгезия, еуфория и позитивно въз-
награждение, а периферната- хипералгезия, анерзивни ре-
акции от вътрешните органи, инервирани главно от n. vagus, 
т. е. като свързват болковата перцепция с мотивацията, те 
обезпечават оптималното адаптиране на организма. В това е 
биологичната същност на ендогенната опоидна система. 

Трите опиоидни системи са в тясна анатомична 
и функционална взаимовръзка с петте невротрансми-
терни системи–норадренергична, допаминергична, се-
ротонинергична, ГАМК и холинергична. Взаимоотноше-
нията между трансмитерите и опиоидните модулатори са 
двустранни. Опиоидите най-често инхибират освобождава-
нето на трансмитери, докато трансмитерите засилват или 
инхибират(в зависимост от концентрацията си) освобожда-
ването на модулатори. Ролята на ендогенните опиоиди е 
да намаляват амплитудата на допустимите отклонения във 
функцията на най- засегнатата от стресорните взаимодейст-
вия невротрансмитерна система. Освен това те предизвикват 
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състояние на блаженство, еуфория, и затова са известни още 
като „естествени наркотици“ или „хормони на щастието“. 
Така става ясно тяхното отделяне и действие точно във 
фазата на “спокойната и продължителна интимност” в 
любовта, както и при силно вярващите и молещи се хора, 
и при миговете на покой, които са като „броеница от дъл-
боки вирове“ по движението на „Динамичния енерго-ин-
формационен поток на живота и щастието“. Акупункту-
рата, спортното натоварване, клонидинът(Chlophazolin tabl. 
75-150 mg.), капсаицинът, метамизолът (Analgin) особено в 
комбинация с фосфодиестеразни инхибитори и адренергич-
ни средства, изопреналинът, Са2+, норадреналинът, серо-
тонинът и др. увеличават освобождаването на β-ендорфин. 
Инхибиращ ефект върху освобождаването на βендорфин 
имат допаминът, бромокриптинът, ГАМК. Инхибитори на ен-
зимите – енкефалинази, които разграждат енкефалините 
(бацитрацин, пуромицин, D-фенилаланин–ДФА като перо-
рални средства), водят до натрупването им, и до продъл-
жителна аналгезия при пациенти резистентни на наркотични 
аналгетици и акупунктура. Освен това ДФА има и противо-
възпалителен ефект поради антагонизъм с простагландини-
те на ниво ноцирецептор и вероятно антидеструктивни свой-
ства при артрита. Тези методи за увеличаване отделянето на 
β-ендорфин и намаляване на разграждането енкефалина 
биха могли да се използват целенасочено за увеличаване 
продължителността на фазата на” интимността “в любовта. 
Абстинентният синдром при отнемане на опиата или опио-
идите, може да се отслаби чрез прилагането α2-антагониста 
клонидин(хлофазолин), който подтиска освобождаването 
на катехоламини. Този ефект би могъл да се използва и за 
овладяване на “любовната мъка” – състояние подобно на 
абстинентен синдром във фазата “прекъсване” на любовния 
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процес. 
Функционалният адекватен фон на физиологичен по-

кой на нервните структури в Ц.Н.С. намиращи се в със-
тояние с преобладаване на процесите на потискане, е 
особено важен за финно (в това число на емоциите и чув-
ствата) регулиране отношението между възбудните и 
задръжните процеси в мозъка. Оптимизацията на това от-
ношение е важно за адаптационните и енергийни процеси 
на Ц.Н.С. и се характеризира като положителен ноотропен 
ефект. Гама аминомаслената киселина (ГАМК) (GABA) е не-
вротрансмитерна аминокиселина и е потискащ пресинап-
тичен медиатор, концентриран основно в сивото вещество 
на кората на мозъка, където се осъществяват основно висши-
те асоциативни, интегративни и емоционални функции, сен-
зорните функции, агресивното поведение, състоянието на 
тревожност, абстинентният синдорм. Около 25% до 50% от 
централните синапси използват ГАМК като техен невромоду-
латор. Постсинаптичното модулаторно действие на ГАМК 
е чрез постсинаптичните рецептори за нея (супрамолекулни 
протеинови комплекси включени в двойния липиден слой на 
мембраната в постсинаптичната клетка). Тяхното активиране 
модифицира допаминовия кръг, влияе на освобождаване-
то на допамин, ацетилхолин и на самата ГАМК в различните 
мозъчни структури. Модулира се хормонната активност чрез 
пряко или косвено предизвиквани промени в освобождава-
нето от хипофизата на пролактина, растежния хормон тире-
отропния и гонадотропните хормони, АКТХ и вазопресин, и 
от хипоталамуса – кортикотропиносвобождаващия хормон и 
α-MSH. Освен това ГАМК, като биологично активно съедине-
ние се “намесва” и във въглеводородния, и белтъчен обмен, 
и в другите катаболни процеси. В малки дози тя повишава 
проницаемостта мембраните по отношение на глюкозата, а в 
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големи дози действа противоположно. Тя усилва произвеж-
дането на адреналин от надбъбреците чрез въздействие вър-
ху хипоталамо-симпатоадреналиновата система и намалява 
съдържанието на катехоламините (допамин, норадреналин 
и адреналин) в различните образования на главния мозък. 

Към аминокиселините невромедиатори са и глицинът 
(предимно в гръбначния мозък – медиатор на пресинаптич-
ните инхибиторни импулси от локалната невронална връзка 
към мотоневрона), и глутаматът и аспартатът, които активи-
рат почти всички неврони и опосредстват възбудните проце-
си. 

Когато се разглежда въпросът за взаимодействията 
между различните медиаторни системи, от значение е и 
времетраенето на предизвиканите функционални откло-
нения в една или друга медиация. Продължителното въз-
действие с активиращи или потискащи дадена невротран-
смитерана система вещества, или действия (например в по-
сочените по горе фази на динамичния процес на любовта), 
предизвиква изменения с адаптивно-хомеостазен характер в 
реактивността на дадената система, и на другите медиаторни 
системи, с които тя е във взаимоотношения. Те са обуслове-
ни от промени в броя и афинитета на съответните рецептори 
или/и в производството и метаболизма на съответния меди-
атор, и са насочени към възстановяване на хомеостазата на 
клетъчно ниво, и на психично ниво (регулаторни биокибер-
нетични връзки – прави и обратни). 

Продължителното синтезиране или прилагане на оп-
иоиди води до непрекъснатото инхибиране отделянето на 
катехоламини, които са медиатори в системата за самос-
тимулация на “положителното” подкрепяне на човешките 
дейности и чувства, особено когато големината на потреб-
ностите нараства, а вероятността за удовлетворяването им 
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намалява(съгласно Формулата на емоциите във фаза на “из-
черпване” на любовта). Тя се характеризира с чувство на не-
удовлетвореност поради разминаването между “очаквано и 
получено”, водещо до разочарование, депресия, нещастие, 
до отчуждение, тревога, отвращение, ярост, взаимодейст-
ващи и с основните седем инстинкта, описани по горе. Тази 
дисстресова ситуация травмира психиката, като патогенност-
та й е в тясна зависимост от особеностите на личността, ней-
ната ценостна система и потребностно-емоционалната й, и 
инстинктивна ориентация. “Аз-ът” започва да се възприема 
като “разделен-от-другия” и започва да изгражда своя живот 
като “живот-отделно-от-другия”. Това е фазата на “прекъсва-
не” на любовта като процес. При нея опоидните пептиди 
рязко намаляват, а се засилва значението и количеството на 
норадреналина. Системата за положителното саморегулира-
не, като необходим адаптационен механизъм, се активира и 
Аз-ът се насочва да действа отново за нови “контакти”, в ко-
ито да “да завоюва”, да “взема”, първоначално “типичното”, 
“безличното”, преди чрез “отдаването си” да го превърне в 
“неповторимото”, в “общото и свободното”. На невромеди-
аторно ниво това се постига чрез отслабване (например от 
достатъчно серотонин) на негативно подкрепващите (“наказ-
ващи”) въздействия при едновременно засилване на поло-
жителното подкрепление (“награждаващи”) от допамина, а 
на мозъчно ниво—чрез еластичността на невродинамичните 
процеси в условията на кибернетично биоуправление с об-
ратна връзка, и с промяна в обмяната на веществата и из-
разходването на енергия в определени мозъчни структури, 
свързани с конкретните за всяка фаза на любовта нервно-
трансмитерни системи. 

Докато холинергичната система участва като от-
ключващ (тригерен) механизъм в емоционалните реакции, 
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катехоламинергичните и индоламинергичните (серотони-
нергичните) системи на мозъка са звената на структур-
но-функционалната организация на емоциите, и емоцио-
налната памет, които имат генетично закрепени анато-
мични връзки с други отдели на Ц. Н. С. Тяхното влияние 
се състои в положително или отрицателно емоционално 
възбуждане, което обуславя запаметяването на емоцио-
нално значимите събития (факторът f във Формулата 
на емоциите и Щастието). 

Формирането на емоционално-негативно състояние е 
свързано с преобладаване на норадренергичните механи-
зми, а емоционално-позитивните състояния със серотони-
нергичната система. Едновременното понижаване на съдър-
жанието на норадреналина и серотонина води до понижава-
не на реактивността към позитивно подкрепящите стимули, 
и повишаване към негативно подкрепящите. При намалява-
не съдържанието на норадреналина (т. е. относително пре-
обладаване на серотонина), поведението в нова обстановка 
е по-активно, намалено е емоционалното напрежение. При 
понижаване нивото на серотонина в мозъка, се появява по 
голяма страхливост. Серотонинът играе роля в емоционално 
позитивни поведенчески реакции свързани с безопастност-
та, а норадреналинът—при реакции свързани с търсене, бди-
телност и емоционално-позитивни поведенчески реакции, 
обуславящи целесъобразното поведение, особено при емо-
ционален стрес. 

Активността на различните медиаторни системи е тяс-
но взаимообвързана, като не е толкова важно нивото на 
отделен трансмитер в мозъка, колкото балансът по вид, ко-
личество и времеви момент, между различните биологич-
но активни вещества. В това е и мъдростта на еволюцията 
- чрез прави и обратни кибернетични връзки между всички 
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функционални системи в организма, и между тях и околната 
среда, както и чрез мотивация на различни нива на дейст-
вията на индивидите(Личностите), да осигури биохимичен, 
неврофизиологичен, емоционален и инстинктивен опти-
мум за продължаване съществуването и развитието на 
биологичния вид, за оцеляване и Щастие. Целта на живите 
био системи 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 нерав-
новестност и нейната устойчивост между тях и околната сре-
да, при едновремено запазване на динамичното равновесно 
относително постоянство вътре в клетката, организма, обще-
ството и устойчивост на функциите им. Неравновесие навън, 
едновремено с равновесие вътре, при асиметрична хармо-
нична пропорция между тези динамични противоречиви 
състояния! Количественото натрупване на тези динамични 
противоречия, води до качествените изменения в системите. 
Постояното единство и противопоставяне между тези коле-
бателни процеси в живата природа обуславя развитието на 
системите, спираловидно оформено от закона на диалекти-
ката за отрицание на отрицанието. Това е в пълно съгласие 
със законите на диалектиката; с представата за света, произ-
тичаща от теорията на физичния вакуум и торсионните поле-
та, обособяваща три свята на нашата реалност : на грубата 
материя, на финната материя и на висшата реалност и с хо-
лограмно—информационния принцип на работа на мозъка. 
(5)

В това е и Механизмът, по който се реализира „Ди-
намичния енерго-информационен поток на живота и 
щастието в пространството и времето“, онагледен 
чрез Схемата на описания от нас по-нагоре спираловид-
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но-възходящ графичен израз на двете векторни системи 
на развитието. 

Изхождайки от това, че според нас „Животът може да 
се определи като начин на съществуване и взаимодейст-
вие на хармонично-асиметрични, само-възпроизвеждащи 
се автовълнови пространственно-времеви дисипатив-
ни структури и ритмични процеси, способни да обменят 
с околната среда вещества, енергия и информация“ (5), 
става ясно, че при природните Биологично активни ве-
щества (БАВ) тези хармонично асиметрични молекулни 
структури са запазени и затова те са жизнено необходи-
ми за нормалното съществуване на всички живи органи-
зми, особено при Рецепторната теория за предаване на 
информация от околната среда навътре в живата клет-
ка– от микроорганизмите, през растителните организми до 
животните и човека. В това са и фармакологичните меха-
низми на лечебното и профилактичното действие на всички 
лекарства и БАВ за управляване на „Динамичния енерго-ин-
формационен поток на живота и щастието“, тъй като всяка 
молекула играеща ролята на «сигнална молекула» (хормон, 
лекарство, БАВ, токсин, вирус) носи определен вид инфор-
мация. Тази информация се приема от конкретен рецептор и 
се предава в клетката. При това конформационните (геомет-
рично-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. Именно 
в тази структурна информация е разликата и ценността на 
БАВ от природен произход, в сравнение със същите химиче-
ски съединения, но синтетично получени. В организмовият 
свят става “напластяване” на структури и структурни взаимо-



126

отношения, които се намират в специфична координация и 
субординация по между си. В тези сложни ритмични взаимо-
действия 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 про-
цеси. От молекулна гледна точка, организмът е подредена 
във времето и пространството система от взаимно и хармо-
нично 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 предпос-
тавки, 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). 

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 реак-
ции, а от концентрационен интервал, необходим за хомеос-
тазата (С. П. Торшин, Т. М. Удельнова, Б. Я. Ягодин, 1990г). 
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От особено значение е и наличието на синергизъм и антаго-
низъм както между тях, така и с макроелементите, по отно-
шение на постъпването и действието им в организма (А. А. 
Кист, 1973г.). 

Органичните вещества(предимно асиметрични) са пър-
вични метаболити (въглехидрати, липиди и липоиди, проте-
ини и ензими) и вторични метаболити (органични киселини, 
фенолни съединения, стероиди, алкалоиди, терпени и тер-
пеноиди, етерични масла, гликозиди, сапонини, иридоиди, 
смоли и балсами, серни съединения, витамини и други кла-
сове 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 по-
магат да се приспособят към изменящата се среда. Тези така 
наречени алелопатични свойства и вещества на растенията 
са особено важен фармакогностичен аспект. Тяхното извли-
чане, концентриране, анализиране и използване като препа-
рати за хора и животни би позволило създаването на про-
филактични 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 биоло-
гична активност, например противовирусна активност имат 
само някои групи флавоноиди, ксантони, алкалоиди, терпе-
ноиди и спиртове; противотумурна– някои алкалоиди, ци-
аниди, тритерпенови кетони, дитерпено-иди, полизахариди, 
фенолни съединения и др.; хипотензивна, спазмолитична, 
противоязвена, жлъчкогонна и бактерицидна активност са 
своиствени на полифенолните съединения. Други, обикно-
вено много обширни групи, например алкалоидите, имат 
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много широк и разнообразен спектър на действие. 
Разбирана като „наука за приложението на лечебните 

растения в терапията на болестите и в тяхната профи-
лактика”, Фитотерапията е и оптимален Метод за под-
държане на правите и обратни кибернетични регулиращи 
взаимовръзки между неравновесните материални струк-
тури свързани в колебателните функционални системи в 
организма от системообразуващ фактор - удолетворява-
не на актуални човешки потребности, а от там и на щас-
тие. 

Управляването на „Динамичния енерго-информацио-
нен поток на живота и щастието“, който е неразривно 
свързан с човешкото поведение, може индивидуално и за 
всеки даден момент да се извършва чрез подпомагане с 
Фитопсихофармакологичните Средства (в т. ч. и собст-
вени разработки) (29) : 

І. За групата на невролептиците (50), действащи пре-
димно 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 ефек-
ти като прекъсват връзката между челната кора и лимбична-
та система и блокиращо действие върху допаминергичната, 
серотониновата, холинер-гичната и адренергичната системи. 
Тези им действия ги правят подходящи за употреба при пре-
насочване и намаляване устойчивостта и силата на съществу-
ващата доминанта. Въпреки че невролептиците са най-ниско 
токсичните от психотропните медикаменти и към тях не се 
наблюдава пристрастяване, при тях има психични, невроло-
гични, невровегетативни и ендокринни странични действия 
и повишена чувствителност към светлината. 
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Силният седативен, общо-успокоителен, ефект, нари-
мер при Хлорпромазина (АТС: N05AA01), с увеличаване на 
денонощната доза се съпровожда с подтискане на условно-
рефлекторната дейност и преди всичко на двигателно-отбра-
нителните рефлекси, намаляване на спонтанната двигателна 
активност и разхлабване на скелетната мускулатура; настъп-
ва състояние на понижена реактивност на външни и вътреш-
ни стимули при запазено съзнание; влиянието върху емоци-
оналната сфера е в отслабване и премахване на бълнуването 
и халюцинациите, намаляване или премахване на страха, 
тревогата и напрежението при болни с психози и неврози и 
безсъница. Използването обаче на този синтетичен химичен 
препарат (както и други синтетични сънотворни, седативни 
или транквилизиращи средства) в една или друга степен на-
рушават структурата на съня, лишавайки го от естествената 
дълбочина и фазата на интензивното сънуване (за разлика 
от валериановите фитопрепарати (51). С това се нарушава и 
понижава преработването на дневната информация и въз-
становяващото действие на съня, което рефлектира върху 
психофизиологичните механизми на аферентния информа-
ционен синтез, а от там и върху човешкото поведение. Тези 
отрицателни ефекти до голяма степен могат да се избегнат 
чрез употребата на фитофармакологични препарати. 

Фитопрепарати – невролептици, действащи подобно на 
хлорпромазина са от следните растения : 

Валериана(Valerianа oficinalis L.) – в България днес 
се използват осем фитопрепарата от нея; 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 
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coeruleum L.; Stephania glabra Miers.; Лайка (Matricaria 
chamomilla L. (52) и др. 

Растителните невролептици действащи подобно на 
Резерпина(в по-високи дози той води до изчерпване на де-
пата на катехоламините и серотонина в ЦНС, понижава агре-
сивността, понижава тонуса на симпатикуса и го повишава 
при парасимпа-тикуса, но има нежелани странични действия 
свързани с подтискането на психиката, засилване на депре-
сията, усещане на слабост и е противопоказан при сърдечно-
съдови заболявания, язва и др.) са от растенията : 

Зимзелен малък(Vinca minor L.); Лечебна овчарка, Чо-
банка, Лопуш(Petasites albus L., Petasites hybridus L.); Ballota 
nigra L.; Обичниче кандилколистно(Thalictrum foetidum 
L., Thalictrum aquilegifolium L.); Ziziphus jujuba Mill.; Въл-
ча ябълка обикновена(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 и др. 

ІІ. Фармакологичните препарати от групата на анти-
депресантите по различни механизми повишават нивото 
на норепинефрин(норадреналин) и/или 5-НТ (серотонин) в 
мозъка(Citalopram ATC: N06AB04), което при депресии е по-
нижено. Серотонин-мелатониновата обмяна с прекурсори 
L-триптофан и 5-хидрокситриптофан(във„Choleon-5Ambros”-
многослойни таблетки с контроли-рано освобождаване, съ-
държащи и никотинамид и пиридоксин) е специфична за Епи-
физата чрез хидроксииндол-0-метилтрансфераза (ХИОМТ), 
чиято активност се повишава на тъмно и от хиперицин, а се 
подтиска от светлината. Дефицитът на серотонин и на рецеп-
торите му, води до депресията и депресивните разстройства 
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на човешкото поведение. Депресията се характеризира с 
липса на интерес към ежедневните дейности, липса на енер-
гия и способност за концентрация, чувство за безпомощност, 
безнадежност и тъга, безполезност и неадекватност, лош 
сън, понижена сексуална активност, значително покачване 
или загуба на тегло, умора, главоболие и други промени в 
самочувствието и поведението на човека. Депресията много 
често е в периода на обратна аференция между действието 
и ефекта от него и на ”разсъгласуване” между цел и полу-
чен резултат, при което емоционалният фактор „удолетворе-
ност-неудолетвореност” е както фактор за отрицателни пре-
живявания обусловени от чувството на неудовлетвореност 
от резултатите от дейността (поведението) на човека, така и 
допълнителен стимул за търсене на нови, по-адекватни цели 
на програмата за аферентно действие. Точно в този период 
е оптимално използването на антидепресантите. И те обаче 
имат редица нежелани действия, странични ефекти и проти-
вопоказания – атропино-подобни странични ефекти, карди-
отоксични ефекти, абстинентен синдром и др. Антидепре-
сантите не се понасят добре от здрави хора и не подобряват 
настроението им. С оглед на тяхното широко търсене поради 
непрекъснатите вътрешни конфликти в личността, особено 
важно е разработването на нови фитопрепарати с антиде-
пресивен ефект, но без или с по-малко нежелани странични 
ефекти. 

Често антидепресивният ефект е съчетан с анксиоли-
тична активност(Maprotiline ATC: N06AA21) или седативен 
ефект(Amitriptylin ATC: N06AA09). Антидепре-сивният ефект 
е свързан с влияние върху фронталната кора, амигдалоидни-
те ядра, хипоталамуса, средния и продълговат мозък. 

От фитопрепаратите от тази група са известни (в Бъл-
гария – 3 броя) капсули „Esbericum”, таблетки „Removit” и 
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дражетата със широк спектър на действие „Peflavit C”, съдър-
жащи екстракт от жълт кантарион(Hypericum perforatum L.)

ІІІ. За транквилизиращите(анксиолитични) препарати е 
характерно, че проявяват силен анксиолитичен стрес-протек-
тивен ефект, съчетан с ретроградна амнезия при Диазепам 
и Мидазолам(премахват тревогата, страха, вътрешната на-
прегнатост, 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 не-
съответствието между тях, стесняват потока от осъзнавана 
информация, като по този начин се получава емоционално 
нормализиращ ефект, тоест психическа адаптация. Бензоди-
азепините са агонисти на специфични рецептори, като при 
свързването им с тях, се засилва предизвиканото от Гамаа-
миномаслената киселина в мозъка разширяване на хлорните 
канали, предизвикващо хиперполяризация на невроналните 
мембрани. Освен това бензодиазепините засилват подтиска-
нето на допаминергичните неврони в substancia nigra в мозъ-
ка. В ниски дози диазепамът и хлордиазепоксидът улесняват, 
а във високи – подтискат сумационната способност на ЦНС. 
Този фармакологичен профил ги прави подходящи за употре-
ба при пренасочване и намаляване устойчивостта и силата на 
съществуващата доминанта. Бензодиазепините обаче имат 
редица нежелани реакции : намаляват концентрацията на 
вниманието и удължават реакционното време; предизвик-
ват сънливост и отпадналост; главоболие и запек; понижено 
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либидо; привикване; които налагат търсене на други подоб-
но действащи, но безвредни растителни средства особено за 
здрави хора. 

Фитопрепарати –анксиолитици, действащи подобно на 
диазепама са от следни-те растения :

Amorpha fruticfsa L.; Калуна(Calluna vulgaris L. = Erica 
vulgaris L.); Бутрак (Xanthium strumarium L.); Звездан 
рогат(Lotus corniculatus L.); Rhododendron dauricum; Бла-
тен тъжник(Filipendula ulmaria L. Maxim. = Spiraea ulmaria 
L.); Жълта детелина, целебна раменка(Anthyllis vulneraria L); 
Хмел(Humulus lupulus L.) Centranthus ruber, Valerianaceae 
(53); Клинавиче, орлови нокти, сладколистен клин, вълнос-
тоцветен клин(Astragalus glycyphyllos L., Astragalus dasyan-
thus Pall., Fabaceae(52, 54)

Към ергогенни растения за фитопрепарати с антистресов 
ефект, подобряващи възстановителните функции на съня и 
синхронизацията в работата на различните мозъчни участъ-
ци са и седативните растения със:

-- бета-адреноблокиращ ефект: Arnica mfntana L.; Бял бла-
тен 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.); Пи-
томна градинска коприва, гръцка коприва(Urtica urens); 
Луличка(Linaria vulgaris Mill. = Antirrhinum vulgaris L.); Лютива 
тлъстига(Sedum acre L.); и др. 

-- 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. 
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-- ароматични растения - адаптогени – нормализира-
щи 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. 

ІV. Групата на психостимулаторите наричани още пси-
хотоници, психоаналептици, психоенергетици, централни 
стимуланти (55) обхваща разнообразни химически съеди-
нения с общите свойства да отсраняват чувството на умора, 
да подобряват умствената и физическата работоспособност, 
да повишават настроението, но без да имат истински анти-
депресивни свойства. Повечето от психостимулантите подо-
бряват условно-рефлекторната дейност с преобладаване на 
възбудния процес. Това им действие ги прави удачни за из-
ползване при създаването на нова, определяща вектора на 
поведение целесъобразна доминанта. При по-големи дози 
обаче, се достига до подтискане на условните рефлекси по-
ради настъпване на задпределно потискане; двигателната 
активност се засилва, както и възбудимостта и готовността за 
реагиране. При употребата им сънят се разстройва и настъп-
ва понижение на апетита. Те само мобилизират резервните 
сили на организма, без да отстраняват необходимостта от по-
чивка. 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. (56)

Особено удачни за използване при създаването на нова, 
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определяща вектора на поведение целесъобразна доминан-
та са някои холиномиметици (растителните-галантамин и 
физостигмин; аминопиридин и прекурсори на ацетилхоли-
на-деанол), както и ноотропните средства и средствата 
на метаболитната терапия - „еуметаболизаторите- 
стимулиращи функцията и обмяната на нервната клетка”: 
аминалон; пирацетам; прамирацетам; пиритиоксин; мекло-
феноксат; Фитопрепарат”FAE”- собствен патент за изобре-
тение BG № 60639 В1 /1997; алкалоидът Винкамин от Vinka 
minor L., Apocinaceae; Винпоцетин (Кавинтон); Ницегролин; 
Оротова киселина; Никотинова киселина(vit. PP); Органични 
киселини; Рибофлавин(vit. B2); Токоферол(vit. E); Полинена-
ситени мастни киселини(vit. F).; и др. (57)

Ноотропите не променят пряко емоционалната активност 
на ЦНС, но оказват стимулиращо влияние върху трофичните 
и енергетичните процеси – основа на психичната адаптация 
и така косвено оптимизират емоционалната реактивност. Ня-
кои 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, об-
лекчават възстановителния период след функционалното на-
товарване, 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 мотива-
цията, най-вече чрез активиране на окислителното фосфори-
лиране в митохондриите и стимулиране синтезата на ядрена 
рибонуклеинова киселина, която има пряко отношение към 
синтезата на макромолекулите в неврона. Ефектът им се про-
явява след продължително (многомесечно) използване, кое-
то наред с посочените им фармакологични свойства, позво-
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лява използването им за оптимизирание през цялото време 
на психофизиологичния процес на пренасочване и намаля-
ване устойчивостта и силата на съществуващата доминан-
та и създаване на нова, определяща вектора на поведение 
целесъобразна доминанта съгласно ценностната система на 
конкретния индивид или общество. 

Растителни ноотропи : Жен шен(Panax ginseng C. A. 
Mey); Златен корен(Rhodiola rosea L.); Maackia amurensis = 
Cladrastis amurensis Rupr. Et Maxim.; Зимзелен(Vinka minor L., 
Apocinaceae). 

Растенията за фитопрепарати – стимулатори на централ-
ната нервна система, които облекчават предаването на им-
пулсите в междуневроните синапси и отслабват процесите 
на задържане в централната нервна система, или блокират 
действието на задръжните медиатори - глицин (в постсина-
птичните нервни окончания на гръбначния мозък, при което 
се повишава рефлекторната възбудимост на гръбначния мо-
зък водещо до тонизиране на скелетните мускули и на глад-
ките мускули на вътрешните органи и подобряване на тро-
фиката им), таурин, гамааминомаслена киселина-ГАМК, 
са : алкалоидо-съдържащите семена от Strychos nux-vomica 
L., Loganiacae; Securinega suffruticosa Pall.; Челядник (Echinops 
ritro L., Echinops sphaerocephalus L.)(58). 

Тонизиращи растения за фитопрепарати с бета-адренос-
тимулиращо кофеино-подобно действие :

Психостимулиращият ефект на кофеина се дължи на 
пряко възбуждащо действие върху кората на главния мозък и 
ретикуларната формация. Той е по-силен при слаб тип нервна 
система и състояние на изразена умора. Кофеинът, измест-
вайки конкурентно задръжния медиатор аденозин от пури-
новите (аденазинови)рецептори, възбужда ЦНС. Внезапното 
му спиране позволява на аденозина да свърже всичките си 
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рецептори и да предизвика задържане в ЦНС и абстиненция 
под формата на депресия, сънливост, умора, понижаване на 
артериалното налягане и др. 

Растенията са :Китайски чай(Camellia sinensis = Thea 
sinensis L.); Coffea arabica L.;

Theobroma cacao L.; Cola acuminata Schott. et Endl.; Ilex 
paraguariensis = Ilex Mate St. Hil.; Бодливолист джел = Кошли-
чато-бодлива зеленика(Ilex aquifolium, Aquifoliaceae)

Растения с адреномиметично, стимулиращо, действие, 
съдържащи норадре-налин и други катехоламини или 
ефедрин, : Тлъстига, Тученица(Portulaca oleracea L.); Ephedra 
equisetina Bunge; Ефедра (Ephedra distachya L.); Sida spinosa L.; 
Копитник европейски(Asarum europeum L.); Asarum Seiboldii 
Miq.; Majanthemum bifolium L., F. W. Schmidt; Магарешки бо-
дил, Гинер(Onopordum acanthium L.). 

Растения-аналептици притежаващи н-холиномиметичен 
ефект: Лобелия(Lobelia inflata L.); Багрилна жълтуга(Genista 
tinctoria L.); Thermopsis lanceolata R. BR.)

Растителни психостимулатори и адаптогени :
Адаптогените (59, 60) са високоефективни лекарстве-

ни средства, хранителни добавки и функционални напитки 
за здрави хора, повишаващи неспецифичната съпротивляем-
ост на организма и увеличаващи неговата устойчивост към 
различни неблагоприятни въздействия. Те са слабо токсични, 
с голяма терапевтична ширина и не предизвикват пристра-
стяване и привикване. Още след първите им приеми се подо-
брява самочувствието, повишават се умствените, физически-
те и сензорните възможности на организма, което рефлек-
тира 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 
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възбуждат жизнената дейност, средните по сила дразнения 
я засилват и подпомагат, а силните дразнения я подтискат”. 
В тази посока съпосочно работят информационната (от ор-
ганите 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 чув-
ството за умора е „биологичен сигнализатор за времено вло-
шаване на функционалното състояние на организма” (А. А. 
Ухтомский) изискващо възстановителни адаптационни про-
цеси 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 рас-
тителните биологично-активни вещества върху човешкия 
организъм може да бъде противоположно в зависимост от 
времето, срока и фазата на адаптация на организма при при-
лагането им (хронофитофармакология и хронофитоергоно-
мика). Освен това, от особено важно значение е спазването 
закономерностите при прилагане на растителните биологич-
но-активни вещества за синергизъм и антагонизъм както по 
между им, така и с лекарствената или като хранителна функ-
ционална добавка(напитка) форма, и пътя на въвеждане, то-
ест биофармацевтичните принципи (61). Растителните адап-
тогени модулират селективно функционирането на допами-
нергичесите 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 образува-нето 
на пептидните хормони. В резултат адаптацията се проявява 
на структурно клетъчно ниво. 

Адаптогените увеличават активността на почти всички 
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акупунктурни меридиани (особено на бъбреците и пикочния 
мехур, отразяващи състоянието на надбъбречните жлези и 
хомеостатичните възможности на организма) и на биоло-
гично-активните точки, представителни за хипоталамо-хи-
пофизарно-надбъбречната система, тоест те са стресори и 
афродизиаци, които напрягат адаптационните механизми 
при спокоен или нормално трениращ организъм (с намаля-
ващ ефект в редицата: Rhodiola rosea, Leuzea carthamoides, 
Schizandra chinensis, Panax ginseng), но при астенични състоя-
ния, претренираност или други функционални отклонения от 
нормата те ги нормализират, т. е. проявяват ефективно адап-
тационният си дозозависим ефект, като ефекта им по сила е 
в противоположна последователност. 

Растенията за адаптогенни фитопрепарати са:
Манджурска аралиа(Aralia mandshurica Rupr. Et 

Maxim.); Aralia Schmidtii; Жен шен (Panax ginseng C. A. Mey); 
Echinopanax elatum Nakai; Codonopsis pilosulae Naunfeldt.; 
Левзеа(Rhaponticum carthamoides Willd.); Китайски 
лимонник(Schisandra chnensis Turcz.); Бръшлян(Hedera helix 
L.); Hedera colchica C. Koch.; Rhododendron Adamsii Rehd.; 
Златовръх (Rhodiola rosea L.); Rhodiola algida Fisch. Et Mei.; 
Sterculia platanifolia L.;Елеутерокок(Eleutherococcus senticocus 
Rupr. еt Maxim); Невен(Calendula оfficinalis L. (62). 

Един друг поглед върху адаптогенните фитопрепарати и 
растенията за тях е даден от Гарбузов В. И. (63). Той ги раз-
глежда не само като адаптогенни за здрави хора, но и като 
реадаптогенни – възстановяващи дезадаптирания болен ор-
ганизъм. Те, на първо и най-важно място, трябва да тонизи-
рат и успокояват, действайки антидепресивно, смекчавайки 
тревожността, страха, тъгата, отчаяността(особено важно за 
поведението и Щастието на човека – б. на авт.). Те трябва да 
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премахват болката и спазмите, което от само себе си подо-
брява настроението на болния и му внушава надежда(много 
важно за поведението на човека – б. на авт.). Те, въздейст-
вайки като пикочогонни и слабителни средства, да очистват 
организма от отпадъци от обмяната на веществата и от то-
ксини. Те трябва да регулират, укрепват и възстановяват за-
щитните сили на организма, като по този начин го оздравя-
ват и подмладяват. 

Растенията за адаптогенни и реадаптогенни фи-
топрепарати Гарбузов В. И., разделя по иерархия в дейст-
вието като комбинация в четири групи от по седем рас-
тения всяка: 

І. Пача трева обикновена (Polygonum aviculare L.); Жълт 
кантарион(Hypericum perforatum L.); Невен(Calendula ffficinalis 
L.); Коприва обикновена(Urtica dioica); Глухарче(Taraxacum 
officinale Web.); Жиловлек голям(Plantago major L.) и Гол 
сладник(Glycyrrhiza glabra L.) . 

II. Бял оман(Inula helenium L.); Овчарска торбич-
ка обикновена(Capsella bursa-pastoris L.); Бял пелин и 
Див пелин(Artemisia absinthium L. et Artemisia vulgaris 
L.);Лайка(Matricaria chamomilla L.); Дива мащерка и Градин-
ска мащерка(Thymus serpyllum L. et Thymus vulgaris); Бял 
равнец(Achillea millefolium L.); Змийско мляко(Chlidonium 
majus L.) . 

III. Обикновен, червен, риган(Origanum vulgare L.); Ле-
чебна пищялка, Ангелика (Angelica archangelica L.); Горска 
ягода-листа (Fragaria vesca L.); Репей голям(Arctium lappa L.); 
Бял блатен смил (Gnaphalium uliginosum L.); Бутрак (Bidens 
tripartita L.); Хмел (Humulus lupulus L.). 

IV. Блатен аир (Acorus calamus L.); Кисел трън обикно-
вен (Berberis vulgaris L.); Жълт смил (Helichrysum arenarium 
Dc. = Gnaphalium arenarium L.); Червена боровинка – лис-
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та (Vaccinium vitis-idaea L.); Водна детелина (Menyanthes 
trifoliata L.); Бутурак, Планински очиболец (Potentilla erecta 
L.); Orthosiphon stamineus Bent., Labiateae. 

Растителните адаптогени и реадаптогени са много под-
ходящи за квалифицирано използване през целия период 
на пренасочване и намаляване устойчивостта и силата на 
съществуващата доминанта и създаване и затвърдяване на 
нова, определяща вектора на поведение към Щастие на чо-
века. 

Изучаването на традиционната медицина от страни-
те на Източна Азия с помощта на компютърен анализ (64) 
при различни заболявания, определя комплекс, съчетания 
от растения („ядро” в билковите рецепти), даващи специ-
фичното действие(според сумата от симптоми или синд-
роми) на предписанията при заболяванията, в случая на 
нервната система. . За китайската медицина този комплекс 
обхваща:Panax ginseng C. A. Mey; Poria cocos Wolf; Zizyphus 
jujuba Mill.; Rehmannia chinensis Libosch.;Angelica sinensis 
Diels; Scrophularia oldhamii Oliv.; Polygala tenuifolia Willd.; 
Schisandrd chinensis (Turcz.) Baill.; Ophiopogon japonicus (L. f.) 
Ker-Gawl. 

За корейската медицина този комплекс обхваща :
Areca catechu L.; Citrus auranthium L.; Glycyrrhiza glabra L.; 

Perilla frutescens (L.) 
За японската медицина този комплекс е от :
Astragalus membranaceus Bunge; Atractylodes japonica 

Koidz. Et Kitam.; Ligusticum acutilobu; Siebold et Zucc.; Paeonia 
lactiflora Pall.; Panax ginseng C. A. Mey.; Rehmannia chinensis 
Libosch. = Rehmannia glutinosa (Gaerth.) Libosch. 

V. Днес растенията съдържащи психоактивни - пси-
хомиметични вещества, които въздействат на цен-
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тралната нервна система, променят възприятията, 
настроението, чувствата, мислите и поведението на 
човека и могат да предизвикат наркотична зависимост, 
са добре проучени. Например : Психомиметичните сред-
ства - централните холинолитици действащи като антагони-
сти върху М-рецепторите на невротрансмитера ацетилхолин 
и предизвикващи делириум, използван от лечители, шамани 
и магьосници в древността – атропин, l-хиосциамин, ско-
поламин от татул, беладона, мандрагора; опиев мак (опи-
ум, хашиш, морфин); канабис (тетрахидроканабинол), 
променящи нивото на някои невротрансмитери в мозъка и 
преди всичко на допамина с което активират „възнаграж-
даващата система”; индоловите халюциногени свързани 
и със серотониновата обмяна, съдържащи съставки от типа 
на ЛСД (в мораво рогче-Claviceps purpurea, грамофонче-
Ipomoea purpurea; триптаминовите халюциногени (ДМТ-
диметилтриптамин) - ендогенен, произвеждан предимно 
в Епифизата(84) и екзогенен –от Acacia simplicifolia кора- 0, 
86%, Pilocarpus organensis 1, 06%, Diplopterys carberana-лис-
та и др., и псилоцин и псилоцибин – от пандемичната гъба 
Psylocibe cubensis – разновидност от Panaeolus и Stropharia 
cubensis); бетакарболините - хармин и хармалин от зър-
неш, седефче-Peganum harmala, които са ензимни инхибито-
ри и позволяват натрупването на ДМТ, поради което се ком-
бинират с него в амазонския чай „аяуаска”; ибогаин- индо-
лов алкалоид с халюциногенни и афродизииращи, активира-
щи феромоните свойства от кората на корените на два вида 
африкански дървета – Tabernanthe iboga и Tabernamontana; 
салвинорин А – дитерпен с 23 въглеродни атома и без азотен 
атом, агонист на капа-опиоидните рецептори, от листата на 
Salvia divinorum; и много други. (31) 

Изхождайки преди всичко от фармакологичните качества 
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на веществото може да се направи следната класификация 
на наркотичните зависимости: от типа на опиума и опиевите 
производни; от средства от барбитуров тип, транквилизато-
ри и ненаркотични аналгетици; от типа канабис; от алкохолен 
тип; от психостимуланти(амфетаминов, кокаинов и кхат тип); 
от халюциногенен тип; от никотинов тип (65). Използването 
на тези вещества е времено фармакологично „протезиране“ 
на щастието чрез невромедиаторите от „Мозъчните систе-
ми за самостимулация чрез удоволствия“, с чийто рецептори 
всяко от тези средства взаимодейства по отделно. При 
продължителното им използване, за да се получи търсени-
ят ефект, са необходими постоянно покачващи се дози и се 
нарушава нормалният баланс на невромедиаторите в мозъ-
ка. При това трябва изкуствено да се поддържа новото де-
балансирано състояние, тъй като то вече е необходимо на 
клетъчно и психично ниво. Според невропластична теория 
обаче, формирането на емоционалния фон в т. ч. и на Щас-
тието (и съответно всички негови патологични отклонения) 
не се определя от нивото на отделните невромедиатори, а 
се формира в резултат на съвместната дейност на различни-
те отдели на мозъка. Взаимодействието на тези невронални 
комплекси се регулира от : дълговремената потенция (устой-
чиво засилване на синаптичното предаване между неврони-
те на информация); от синаптичната пластичност(изменения 
в силата на междуневронното предаване на информация) и 
от ексайтотоксичността(от увреждане и гибел на нервните 
окончания при свръхактивиране на глутаматните рецепто-
ри). Постоянно нарушеният баланс е причината наркотич-
ните зависимости да водят до нещастие, вместо до щастие. 
Изходът е, чрез знание - съзнателно и активно изграждане 
на Личността и нейното социалното обкръжение, като вмес-
то по „био-психо-социален” системен подход, съгласно пре-
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обладаващата причинно-следствена зависимост, това да се 
обърне по „социално-психо-био системен подход”. 

VI. Отделна полифункционална група фитопсихофар-
макологични препарати са етеричните масла. Действието 
на етеричните масла от природен произход се характери-
зира с ниска токсичност и многостранно и едновременно 
повлияване на най-важните жизнени системи в организма. 
Както пряко – аромотерапевтично, така и косвено – санира-
що и подобряващо здравето, те могат да въздействат върху 
човешкото поведение, в. ч. и в посока щастие. . 

Според съвременната психоневрофизиология и физико-
химия, разпознаването и действието на над 20 000 въздуш-
но разтворими ароматни молекули носещи “ обонятелна 
“ информация и създаващи възбуждащи или отвращаващи 
спомени запазени дълбоко в паметта ни, е свързано с прос-
транствената стуктурна особенност на химическите молекули 
(цис, транс-изомери, енатиомери и др. : D-carvone – мирише 
на мента, а L- carvone – на кимион; D-лимонен – на порто-
кал, а L- лимонен - на лимон) и цялостната нервна стуктура 
възприемаща, предаваща и разпознаваща миризмите. Не-
вроните са свързани един с друг така че активността на все-
ки зависи от активността на останалите, което ги превръща 
в динамична система при интерпретирането на асоциатив-
ния отзвук на миризмата, такъв какъвто го възпроизвежда 
паметта. Това обяснява психофизиологическото действие на 
миризмите и е научната основа на ароматотерапията. Рзлич-
ните миризми оказват различно влияние върху емоциите на 
хората. Най-чувсвително е обонянието на децата до 15 годи-
ни и на възрастните над 60 години. Обонянието се засилва 
при бременност, кърмене, диабет, възпаление на бъбреци-
те, мигрена. Различните хора реагират по различен начин на 
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една и съща миризма, но въпреки това може да се говори за 
типични реакции на големи групи от хора свързани с възрас-
тта и пола. 

От цветята - теметужките и нарцисите настройват бол-
шинството от изследваните хора сантиментално. Миризмата 
(етеричното масло под формата на пари, аерозол-2% разтвор 
на етерично масло в носител) на жасмин, орхидея, роза, роз-
марин, исиот, люляк, салвия скларея и др. действа възбужда-
що, ободряващо, опияняващо, афродизииращо. 

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 – дву-
пръстен дитерпен съдържащ се в конкрета), има своеобраз-
на миризма напомняща едновременно амбра, лавандула и 
бергамот. Те имат силно еуфорично и наркозоподобно дейст-
вие при масаж или продължително вдишване на парите на 
маслото(1 час), като действието му продължава над 3 часа. 
На това се дължи антидепресивното им действие. С мускус-
ният аромат предизвикващ засилено отделяне на адреналин 
и стимулиране освобождаването на естрогени, салвиевото 
масло има еротично въздействие и положително действие 
при различни менструални смущения (аменорея), болки и 
предменструален синдром, както и при фригидност. Масло-
то е и успокояващо (седативно) средство и понижава кръв-
ното налягяне. 

Етеричното масло от роза, шибой, ягоди, портокали, ли-
мони, евкалипт, лайка, мента действа антидепресивно и по-
вишава производителността на труда. Вдъхването на розово-
то масло се придружава от повишаване на кожната темпера-
тура, забавяне на пулса, спадане на артериалното налягане. 

За релаксация на мускулно и нервно напрежение се из-
ползват етерични масла от лавандула, сандалово дърво, ке-
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дрово масло, маточина и градински чай. 
Някои етерични масла, които съдържат алифатни тер-

пени имат подчертано бактериостатично и бактерицидно 
действие, противовъзпалителен ефект, спазмолитично, ан-
тиалергично и антисеротониново невротропно действие (ро-
зово масло и др.). Етерични масла, съдържащи монотерпени 
са добри антисептици и дезинфектанти на горните дихател-
ни пътища или се използват за лечение на стомашно чрев-
ни заболявания, в стоматологията и др. (масло от мащерка, 
чубрица, мента, евкалипт и др.). Например етерично масло 
от тимолов тип (Monarda fistulosa, Origanum heracleoticum и 
др.) съдържа тимол и кавракрол, които действат бактерицид-
но в концентрация 125 до 250 мкг/мл. Те денатурират и ко-
агулират протеина на бактериалната клетъчна обвивка взаи-
модействайки с цитоплазмената мембрана и така променят 
пермеабилитета й за катиони (Н+ и К+). Разрушаването на 
йонния градиент води до воден дисбаланс и клетъчна смърт 
При този механизъм на действие резистентност при микроор-
ганизмите не се развива. Нефенолната фракция на етерични-
те масла (изоборнилацетат, линалилацетат, линалоол) няма 
антибактериална активност. Терпентиновото и камфоровото 
масла имат вазодилативен, хиперемичен ефект, а камфоро-
вото масло засилва сърдечната дейност. Етеричните масла, 
съдържащи сесквитерпени се прилагат при заболявания на 
горните дихателни пътища, стомаха и др. (масло от хвойна, 
лайка, и др.) Етерични масла, съдържащи фенолпропанови 
производни имат инсектицидни свойства и локален анес-
тетичен ефект (карамфилово масло, анетол и др.). 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. 
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Таблица на РАСТИТЕЛНИ ДРОГИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, СЪ-
ДЪРЖАЩИ (66) :

1. АЦИКЛИЧНИ МОНОТЕРПЕНИ: Oleum Rosae(Розово мас-
ло); Oleum Lavandulae(Лавандулово масло); Folium Mellisae 
Лист от маточина); Oleum Coriandri(Масло от кориандър); 
Pericarpium Citri(Лимонова кора); Oleum Citri(Лимоново мас-
ло)

2. ЕДНОПРЪСТЕННИ МОНОТЕРПЕНИ: Oleum Menthae 
piperitae(Ментово масло); Oleum Salvae Масло от градински 
чай (салвия); Oleum Rosmarini(Розмариново масло); Oleum 
Carvi (Масло от ким); Oleum Eucalypti(Евкалиптово масло); 
Rhizoma Iridis (Коренище от перу-ника)

3. ДВУПРЪСТЕННИ МОНОТЕРПЕНИ: Oleum Absinthii 
(Масло от пелин); Oleum Tanaceti (Масло от вратига); Oleum 
Terebinthinae (Терпентиново масло); Oleum Pini sylvestris 
(Масло от бял бор); Oleum Juniperi (Хвойново масло); Herba 
Hyssopi (Трева от исоп); Radiz et rhizoma Valerianae (Корен и 
коренище от дилянка); Camphora(Камфора) 

4. СЕСКВИТЕРПЕНИ- С15Н24 (С5Н8)3 : Oleum 
Chamomillae(Лайково масло); Anthodium [Flos] Cinae(Цвят 
от сантонинов пелин); Herba, Flos Millefolii(Трева от бял рав-
нец); Oleum Millefolii (Масло от бял равнец); Radix [Rhizoma 
et radix ] Inulae(Корен от бял оман); Gemma Betulae(Пъпка 
от бреза); Rhizoma Calami(Коренища от акорус); Rhizoma 
Zingiberis(Коренище от зингибер исиот, джинджифил); Strobili 
Lupuli. Lupulinum (Glandulae Lupuli)(Съцветия от хмел, Лупу-
лин жлези); Oleum Geranii macrorrhizi (Здравецево масло) 

5. АРОМАТНИ ТЕРПЕНИ ПРОИЗВОДНИ НА р-ЦИМЕН (р- 
ЦИМОЛ): Oleum Thymi vulgaris(Масло от градинска мащека); 
Oleum Serpylli(Масло от дива мащерка); Herba Origani (Трева 
от риган); Herba Saturejae hortensis (Градинска чубрица)

6. АРОМАТНИ ТЕРПЕНИ ПРОИЗВОДНИ НА ФЕНИЛПРОПА-
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НА: Oleum Anisi (Анасоново масло); Oleum Foeniculi (Масло 
от резене); Oleum Caryophylli(Карамфилово масло); Oleum 
Cinnamomi (Канелено масло); Fructus, Radiz Petroselini (Плод, 
Корен от магданоз); Herba Basilici - (Трева от босилек). 

Специфичните възможности за управлявяне на човешко-
то поведение в т. ч. към Щастие с аромотерапия са особено 
забележими при т. н. „изменени състояния на съзнанието” 
(ИСС), особено при разширеното съзнание. При него става 
увеличаване на общата активност на кората на главния мо-
зък и синхронизацията в работата на различните му участъ-
ци. Максималната синхронизация може да предизвика раз-
ширение на съзнанието даже на фона на подтисната кора, 
което прави възможно подтискането, подчинението на нега-
тивните доминанти на по-общи програми(при подтискане и 
заличаване на съществуващата доминанта в мозъка) и пре-
разпределяне и образуване на нови функционални връзки 
между невроните, водещи до уравновесяване на процесите 
на възбуждане и задържане в различните участъци на мозъ-
ка (при създаването на нова целесъобразна доминанта). 

Средствата за това в древността при религиозни и кул-
тови обряди са били „опушващите” растения, тлеещи върху 
дървесни въглени или изпаряващи се от специален съд смо-
ли, сокове и водни отвари от тях. (67). Вдишваните въздушни 
аерозоли, въпреки минималните(хомеопатични) дози БАВ 
попадащи през белия дроб в кръвообращението и мозъка, 
предизвикват повишаване чувствителността и възбуждането 
на мозъка и нервната система, чакрите и меридианите (от 
източната медицина). При това състояние се получава лесно 
достигане на пълно психофизическо отпускане и концентра-
ция (І група растения), или активизация на чакрите(сърдечна 
и челна) и сенсибилизация на зрителния център в неокор-
текса свързани с ясновидството и въображението(ІІ група 
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растения). Подпомагащо за тези действия и облекчаващо 
енергийно-информационните взаимодействия е и раздраз-
ването на носната лигавица, постигано чрез ІІІ група „опуш-
ващи” растения. 

Психофизиологичните ефекти се дължат на хомеопа-
тичния и общобиологичен закон „слабите дразнения въз-
буждат жизнената дейност, средните по сила дразнения 
я засилват и подпомагат, а силните дразнения я подтис-
кат”. Използваните растения са :

І група : Бръшлян, листа(Hedera helix L.); Camphora; Миши 
уши, Рунянка(Hieracium pilosella L.) (68); Ладан(Olibanum) – 
смоли от много дървесни видове; Блатен ледум, листа и цве-
тове, етерично масло (Ledum palusre L. еt Ledum hypoleucum 
Kom.) (52, 64)

ІІ група : Мускатово орехче, плод(Myristica fragang 
Houtt.); Черна топола, листа (Populus nigra L.); Aloe vera – из-
сушен и стрит на прах сок; Планинска арника(Arnica montana 
L.)- настойка(инфуз) от цветове;

ІІІ група : Калина, Офика, плодове(Sorbus aucuparia 
L.); Черен бъз, листа(Sambucus nigra L.); Сандалово дърво, 
дървесина(Santalum album); Горска теменуга, корени (Viola 
odorata L.); Oleum Lavandulae; настойка, инфуз от (Commiphora 
abfyssinica); Вратига(Tanacetum vulgare L= Chrysanthemum 
vulgare Bernh.); Самобайка(Glechoma hederaceae L). (68)

Вижда се, че различни по химическа структура и психо-
фармакологична насоченост вещества имат повече сходство 
отколкото различия в регулирането на съотношението между 
съзнателно и безсъзнателно, във формирането на цялостния 
системен отговор на организма на първичната стрес-реакция, 
предизвикваща цялото многообразие от вторичните прояви 
на депресия, неврози, психози и т. н. Това е засегнато в кон-
цепцията за „психоунитропизъм”- дозозависимо еднопо-
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сочно действие на психотропни вещества върху систем-
ната адаптивна дейност на главния мозък, независимо 
от тяхната групова или химическа принадлежност. (69). 
Освен това концепцията за психоунитропизма е и система за 
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. Ста-
ва ясно, че представата за психоунитропизма е преди всич-
ко разглеждане на ефектите от действието на психотропните 
вещества през „призмата” на реакциите на тях от човешкия 
организъм не само от биологичен, но и от социален аспект . 

Собствените разработки на Фитопсихофармаколо-
гични Средства, създадени до сега от нас, които са подхо-
дящи и за управляване на „динамичния енерго-информа-
ционен поток на живота и щастието“ са : 

1. Фитопрапарата FAE (собствен български патент 
за изобретение № 60639 В1 / 1997) с изобретател и па-
тентопритежател Любомир Т. Пировски. (70). Той е 
с натурален и балансиран състав за стабилизиране и 
адаптация на биомембраните на клетките, особено на 
невроните, където са фиксирани всички рецептори, вза-
имодействието между които и невротрансмитерите, 
невромедиаторите и невромодулаторите е биохимич-
ната енергоинформационна основа за реализация и уп-
равляване на „Динамичния енерго-информационен поток 
на живота и щастието“. Фито препарата FAE е и за про-
филактика и лечение на дислипопротеинемии, атероскле-
роза, оксидативен стрес и е оптимален имуномодулатор 
(имуностимулатор)
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Съдържа глицеридно масло с вит. F(С18:2 +С18:3) цис-
линолова и линоленова киселина в количество 65 до 84 
тегл%. Заедно с третата есенциална ненаситена мастна кисе-
лина –олеинова(С18:1), сумата от поли- ненаситени мастни 
киселини е над 96%, Вит. А (бета каротин 14-250 мг%) и вит. 
Е (алфатокоферол 50- 540 мг%). Вътрешно приет през уста-
та, в денонощна доза 0, 4 мл/кг тегло или външно приложен 
под формата на масло, крем, емулсия (включително за вана), 
тоалетно мляко, маска и др. той стабилизира “флуидността” 
на биомембраните, инхибира прекисното окисление на ли-
пидите, регулира процесите на хистогенезис, пролиферация, 
диференцировка и функциониране на клетките, понижава 
общия холестерол с 5 ммол/л, като той се разпределя по 
благоприятно в липопротеиновите класове и не се отлага в 
атероматозни плаки, позволява обратно развитие на черно-
дробната и висцерална стеатоза и на липоматозата в аорта-
та. 

Съдържат се и природни антиоксиданти: 
Вит. Е (алфа-токоферол) в балансирано количество от 

50 до 540 мг%. Той е инхибитор на прекисното окисление на 
липидите(ПОЛ), и на деструкциите предизвикани от продук-
тие на хидролиза на фосфолипидите от фосолипаза А2, както 
и стабилизатор на физическото състояние(микровискозитета) 
на липидния бислой, което е особено важно за продължи-
телността и качеството на човешкия живот. 

Вит. А (бета- каротин) е в балансирано количество от 
14 до 250 мг %. Той е регулатор на процесите на хистогене-
зис, пролиферация, диференцировка и нормално функцио-
ниране на клетките. При това за да се избегне дисбалансът 
в организма на вит. Е при съвместното прилагане на вит. А с 
вит. Е и натрупването на липофусцин в ретикуларната тъкан 
(А. У. Корман, Х. Веизер1987г.), във фитопрепарата FAE съот-
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ношението бета- каротин към алфа- токоферол е възможно 
минимално, докато концентрацията на трите витамини F, A, 
и Е е възможно максимална и е достатъчна за проявяване 
на специфичните им свойства в организма при прилагане в 
минимална доза от 0, 4 мл препарат FAE на 1 кг тегло за дено-
нощие. Фитопрепаратът FAE не проявява никаква токсичност, 
билиарно дразнене и нарушение на основните хомеостатич-
ни механизми при 40 дневно приложение. Това се доказва и 
при изпитанията за остра токсичност върху животни- плъхове 
в доза над 5000 мг/кг телесна маса и мишки в доза над 10000 
мг/кг телесна маса. Поносимостта на препарата от хора, из-
питана на здрави доброволци в дози 0, 2; 0, 3; и 0, 4 мл/кг 
телесно тегло, показва че той е добре поносим и прилагането 
му в доза до 0, 4 мг/кг телесно тегло не е свързано с повишен 
риск от възникване на нежелани реакции. Фитопрепарат FAE-
спечели златен медал на ЕAST WEST EUROPE INTELLECT`98, 

Както за фармакотерапията, така и за фитотерапията, 
една от най-важните прицелни структури на въздейст-
вие чрез БАВ, са биомембраните на живата клетка – 
плазматична, синаптична, ядрена, ендоплазматичен ретику-
лум, апарат на Голджи, митохондрии и др. . Биомембраните 
(Gennis, R. B. 1989) играят ключова и уникална роля както в 
структурната организация, така и във функционирането на 
всички клетки. В тях около 30 –40 %, а в мембраните на мие-
линовите обвивки на нервите – до 70 – 80 %, са разнообраз-
ните (над 100 различни типа) липидни молекули, образуващи 
структурната им основа – бислойния асиметричен мембра-
нен матрикс от водно-фосфолипидни системи в течно-крис-
тална фаза с нисък вискозитет. Включените в нейния външен 
(предимно от фосфатидилхолин) слой белтъчни рецепторни 
молекули, от една страна лесно и бързо се придвижват и съз-
дават лиганд-рецепторни комплекси, а от друга страна– лес-
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но потъвайки по дълбоко в хидрофобната зона на мембра-
ната контактуват с комуникативния и изпълнителния белтък 
във вътрешния й монослой (изграден предимно от фосфа-
тидилетаноламин). Този механизъм за трансмембрано пре-
даване на сигнала е доказан от J. Axelrod(1984). Той изисква 
наличие на транс-бислойна асиметрия на фосфолипидите, 
действие на мембранните ензими трансметилаза и фосфо-
липаза и изменение (намаляване) на вискозитета на плазма-
тичните мембрани. Валиден е за всички клетки с изключение 
на фоторецепторните. Фазовият преход на биомембраните 
от течно-кристално състояние във фаза ”гел”намалява при-
близително два порядъка “течливостта”им, тоест увеличава 
се вискозитета им и се нарушават функциите им за пренася-
не на информацията от външната среда в клетката и за ак-
тивността на мембранно локализираните ензими (Gennis R. 
B. 1989). Такива стресорни патобиохимични въздействия, ко-
ито намаляват площта на липидните молекули, а от там уве-
личават вискозитета им са: увеличаване на хидростатичното 
налягане, понижаване температурата, добавяне холестерол 
към фосфолипидите, прекисното окисление на полиненаси-
тените мастно киселинни вериги на фосфолипидите (ПОЛ) 
или превръщането им от цис-, в транс конфигурация, дейст-
вието на фосфолипазите и др. Съществено значение за струк-
турата на клетъчните мембрани имат полиненаситените 
мастни киселини в цис-изомерна конфигурация (Витамин 
F). При тях, там където са двойните връзки между два въгле-
родни атома, въглеводородната верига характерно се огъва 
под ъгъл 1230, при което се образуват свободни простран-
ства между мастно киселинните вериги, в които проникват 
стероидите (холестерол и др.), Витамин Е и др., които стаби-
лизират включените в биомембраните БАВ . (Horst A. 1979) 
Максимален е ефекта ако двойните връзки са разположени 
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по средата на въглеводородната верига, например при 9, 11 
и 12 въглероден атом при олеиновата, линоловата и алфали-
ноленовата киселини (Ивков В. Г. Берестовский Г. Н., 1981). 
Освен това тези цис-двойни връзки не нарушават разполо-
жението на участъците от въглеводородните вериги от С1 до 
С8, чийто взаимодействие чрез Вандервалсови сили, наред с 
хидрофобните (с ентропийна природа) сили и водородните 
връзки между полярните части на фосфолипидите, обуславят 
цялостта и структурата на бислоя на биомембраните. Лино-
ловата (С18:2 w6) и алфа-линоленовата (С18 : 3 w3) полине-
наситени мастни киселини не се синтезират в човешкия ор-
ганизъм (ГорановИ., Златарев. О ., Илинов, П. 1983), поради 
което тяхното набавяне в адекватни дози от целево констру-
ирани фитопрепарати е от особено значение за нормално-
то функциониране на клетъчните биомембрани, особено за 
адаптация в стресови условия. (Крепс, Е. М. 1981). При това 
един от най-важните показатели за вискозитета –степента 
на ненаситеност на фосфолипидите в биомембраните нама-
лява в редицата “Ендоплазматичен ретикулум-комплекс на 
Голджи-плазматична мембрана” (Коломийцева И. K. 1989). 
Жизнено важен показател в патобиохимията, свързан с вис-
козитета на биомембраните чрез ПОЛ, е т. н. ”оксидантен/
антиоксидантен баланс” в живия организъм. В резултат на 
физиологични процеси (окислително фосфорилиране, фаго-
цитоза, метаболизъм на архадиновата киселина и др.), както 
и на въздействието на външни фактори (йонизираща ради-
ация, електромагнитни лъчения, химически вещества, изто-
щително физическо натоварване, активация на симпатико-
адреналиновата система в т. ч. и при Нещастие и др.), в орга-
низма се образуват свободни радикали . Те са самостоятелно 
съществуващи химически частици (атоми, йони, молекули 
или части от молекули) които притежават един или повече 
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несдвоени електрони на някоя от външните си електронни 
орбитали. Те могат да реагират с всички видове биомолеку-
ли (липиди, протеини, въглехидрати, нуклеинови киселини) 
като увреждат тяхната структура и модифицират нормални-
те им функции –т. н. оксидативен стрес. Това е тяхната ва-
жна, а в редица случай и определяща роля в патогенезата 
на клетъчно и енерго-информационно ниво на емоционал-
ното и психофизиологично състояние „Нещастие“, както 
и на редица заболявания, включително атеросклерозата и 
дислипопротеинемиите/в т. ч. и хиперлипедимиите. Това 
е от особено значение тъй като окислителното модифици-
ране на липопротеините с ниска плътност (LDL), прави мо-
лекулите им мощен имуноген, предизвикващ отключване 
на автоимунни механизми в развитието на атеросклерозата 
(Hansson, G. 1993). Образувалите се имунни комплекси от ав-
тотела и OXI-LDL, увеличават многократно атерогенността на 
серума, в който те се съдържат (Tertov и сътр. 1990;Кехайов 
И., 1994). При това опсонизацията на комплекса от липопро-
теини с ниска плътност (LDL), на тези с много ниска плътност 
/VLDL /и на тези с средна плътност (IDL) с холестерола, чрез 
свързване с естествено придобити антитела, води до активи-
ране на комплемента и свързване на отделените от компле-
мента продукти с липопротеините. Захващането на цирку-
лиращите липопротеин-антихолестеролови имунни ком-
плекси от клетките, експресиращи съответните рецептори, 
нарушава нормалния обмен и разпределение на холестеро-
ла в плазмата. Имуномодулацията е специфична за “лоши-
те “LDL, VLDL, IDL в много по-голяма степен отколкото за 
“добрия”(HDL) липопоротеин с висока плътност защото 
антихолестероловите антитела не свързват HDL. (Alving 
Carl. R., Wassef Nabila M., 1999) Всички тези патобиохимични 
процеси и мишени, точно детерминират мястото и ролята на 
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новия фитотерапевтичен препарат FAE (собствен бъл-
гарски патент за изобретение № 60639 В1 / 1997) с изо-
бретател и патентопритежател Любомир Т. Пировски. в 
Патентното ведомство на България. Той е особенно под-
ходящи за продължително и непрекъснато приемане и като 
реимбустирано лечебно и профилактично средство в макси-
мално широк възрастов диапазон, особенно на фона на 65, 
44% смъртност в България от болести на кръвоносната систе-
ма по данни на НСИ от 2001 г. Всичко това определя „FAE“ и 
като оптимален собствен фитопродукт за реализация и 
управляване на „Динамичния енерго-информационен по-
ток на живота и щастието“. 

2. Втори собствен фитопродукт за реализация и уп-
равляване на „динамичния енерго-информационен поток 
на живота и щастието“ от групата на Фитоанксиолитици 
(транквилизатори) е Фитопрепаратът, получен по соб-
ствено “Know-how” и изследван от нас „Екстракт-кон-
центрат на Диенови Валепотриати“ (“валтратна фрак-
ция”, която като стандарт се състои от 85% валтрат; 
0,7% изовалтрат и 14% хомовалтрат) от корени на рас-
тението Centranthus ruber, Valerianaceae, сорт “Мадара” - 
многогодишно(двугодишно) тревисто растение от семейство 
Валерианови, предложено и внедрено в производсто от Ин-
ститута по ботаника на БАН чрез признатия и райониран от 
Държавна сортова комисия през 1980г. нов сорт „Мадара”. 

Подобен препарат е получен и изследван и по- 
рано(Манолов, Мареков, Ханджиева) като добивът е 3 - 8% 
спрямо дрогата, а валтратната фракция е 80 - 85% спрямо 
тоталния екстракт от нея, като съдържанието в дрогата е 6 - 
7% общи валепотриати. При съхранението на този препарат, 
въпреки използването на антиоксиданти – стабилизатори 
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(0,05 - 0,1% бутилхидроксианизол) и влага под 0,3% при 00С, 
разпадането на валепотриатите е 10% след 6 месеца, а без 
антиоксидант - 100% след шест месеца. 

Днес се знае, че от корените на Valeriana officinalis и 
Centranthus ruber, Valerianaceae, се екстрахират група екс-
тремно хидрофобни съединения с централно седативно, 
анксиолитично, уравновесяващо възбудните и задръжните 
процеси в ЦНС („еквиланс”) и антиагресивно действие, които 
представляват триестери на полихидрокси-циклопентанопи-
рана, наречени Валепотриати, с главни съставки : валтрат, 
дидровалтрат и изовалтрат (53, 71, 72). Докато в корените 
на Valeriana officinalis концентрацията им достига до около 1 
-1, 5 % то в корените на Centranthus ruber, Valerianaceae, сорт 
“Мадара”, тя е 4,2 - 6,5 %, при добив на корени от един декар 
двугодишни растения – 1500 – 2000 - 3530 кг. свежи или 300 
– 400 – 615 кг. сухи корени с рандеман 19-20 %. Съдържани-
ето на валепотриати достига 5,5 - 6,5 % или 16 - 25 - 36 кг. от 
декар, а на валтрат – 4,5 - 5 % или 13 - 20 - 29 кг. от декар. 
(73). При нашият препарат добивът на общ екстракт спря-
мо дрогата е 3,4%, а валтратната фракция е 81,19% спрямо 
тоталния екстракт от нея, като при това в нея изовалтрата е 1, 
04%; валтрата е 73,62%, а хомовалтрата е 25,34%. При това, 
след еднократно допълнително пречистване, при съхране-
ние на този препарат за 36 месеца без добавянето на никави 
стабилизатори при + 50С на тъмно в хладилник, повторният 
анализ на същия HPLC апарат и метод (в НИЛС – ИАЛ, П. Па-
шанков) даде следните резултати: валтратна фракция 111,7% 
като в нея: изовалтрат - 0,99%; валтрат - 72,42% и хомовал-
трат - 26,59%. Вижда се, че препарата след пречистването се 
е обогатил на по-тежките валтратни фракции (относителното 
му тегло се е увеличило), за сметка на съпътстващи вещества, 
като по този начин неговият количествен състав спрямо “вал-
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тратна фракция” се е подобрил с 37,5%, а количествените раз-
лики между отделните му съставки са незначителни -между 
1,5% и 5%. При това срокът на годност (промотиран от запа-
зените в екстракта естествени, присъщи на растението анти-
оксиданти-Vit. F и др.) на нашия Концентрат на диенови ва-
лепотриати е стабилно три години, при запазено количество 
на валтратната фракция, тоест запазено биологично дейст-
вие и премахване на вредните окислени продукти – евенту-
ално-възможни канцерогенни вещества(74). Това позволява 
включването му в редица целесъобразни фитопсихофарма-
кологични препарати с анксиолитично, антиагресивно и 
аналгетично действие, особено за промоция на човешко-
то поведение при антисоциални поведенчески синдроми и 
сексуални извращения. 

3. Трети собствен фитопродукт за реализация и управ-
ляване на „динамичния енерго-информационен поток на 
живота и щастието“ от групата на оптималните средства за 
адаптацията на човешкият мозък към бързопроменящите се 
условия на околната среда особенно в стресови или екстре-
мални ситуации и нужда от стимулиране на адекватно по-
ведение, е Схизандринът – лигнан от Schisandra chinensis 
Baill - Magnoliaceae (Китайски лимонник) (75). Растението и 
свойствата му са познати отдавна в Китайско-тибетската ме-
дицина. В родината си – Източна Азия, Schisandra chinensis 
е дървениста лиана която достига дължина от 2 до 14 ме-
тра при ежегоден прираст от 2 до 4 метра, и при диаметър 
в основата си от 1 до 5 см., като в петата –шестата година 
от живота си растението дава от 70 до 120 грама плодове, а 
в периода на пълно плододаване (15-20 годишна растение) 
се получават 2,5 - 3 кг. плодове от едно растение. Растение-
то се нуждае при култивиране от телени конструкции, както 
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и от плодородни, добре дренирани почви с лек механичен 
състав, култивирани на голяма дълбочина, неутрални или 
слабо кисели. Неговата сухоустойчивост е ниска и изисква 
повишена влажност на въздуха. Има и повишени изисквания 
към натрупването на топлина във вегитационния период – 
1800о до 2100о за съзряване на плодовете Кълняемостта на 
семената (в парници) е сравнително ниска – 30 до 45%. Най-
ефективният способ за размножаване е по вегетативен път 
чрез отводи. За създаването и икономически оптималното 
промишлено производство на фитопсихофармакологични 
препарати повлияващи човешкото поведение и Щастие и 
при здрави хора, особено във фазата на създаване на нова 
Доминанта на Ухтомски, и за да избегнем големия срок до 
пълното плододаване, ние използвахме нова, неизползвана 
промишлено до сега дрога - вегитативна маса от стъбла-
побези (филизи) с дължина до 1,5 м. и диаметър до 1 см. 
заедно с листата по тях от Schisandra chinensis, образува-
щи се на втората – третата година от живота на растението, 
особено при лекото му засенчване. 

Като оптимална технология за получаване от тази дрога 
на максимално концен-трирани на схизандрин при минимал-
но съдържание на остатък от екстрагента, максимален добив 
и напълно запазена нативност на БАВ, екстракти от растение-
то, ние използвахме внедрения през 1988г. в «Агробиохим 
АД» гр. Стара Загора метод за екстракция на БАВ чрез СО2-
екстракция с втечнени и в свръхкритично състояние газове 
и целево «конструирани» полиекстрагенти на нейна база. 

Лигнаните са фенолни съединения, които са добре 
разтворими в глицеридни и етерични масла и в растителни 
смоли. Те са димерни производни на фенилпропана (С6 – С3), 
като двата фенилпропанови остатъка са съединени в помеж-
ду си в бета положение на страничните си вериги. Лигнаните 
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са широко разпространени в растителния свят. Особено често 
се срещат в семействата : Pinaceae, Berberidaceae, Asteraceae, 
Araliaceae и други. Много от лигнаните имат ценни фармако-
логични свойства : противотуморни (подофилотоксин от По-
дофилом), антимикробни (арктеин от Репей), стимулиращи и 
адаптогенни (от Schisandra chinensis и Eleuterococcus), анти-
хеморагични при тромбопении и хеморагични диатези (сеза-
минов тип лигнани от семената на Сусама и Черния пипер). 

Основните лигнани – носители на фармакологичната 
активност в Schisandra chinensis са схизандрин, схизандрол 
и дезоксисхизандрин. В Schisandra chinensis те са или в сво-
бодно състояние или под формата на гликозиди, като най-
голямо количество от тях е в кората на коренищата (5 – 13%), 
в кората на стъблата (5 - 9%), в околоплодника на плодовете 
(0,12%) и в семената (4 - 5%). Освен тях във всички части на 
Schisandra chinensis се съдържа етерично масло, като най-
много от него (2,6 – 3,2%) има в кората на стъблата и то е 
с лимонен аромат, за разлика от маслото в семената (1,9%) 
притежаващо неприятна миризма. В сочния околоплодник 
от плодовете на растението има много органични киселини 
– лимонена (11%), яблачна (10%), аскорбинова (до 500мг%), 
захари (предимно монозахариди от 1,5 до 3,8%), и пектино-
ви вещества. В семената (статия 80 от ДФ ХІ СССР) освен 
схизандрин (4 - 5%) има и глицеридно масло до 33% и обща 
пепел – 3%. В листата и стъблата има и флавоноиди, катехи-
ни, антоциани. 

Изчислено е че денонощната фармакологична доза 
схизандрин се съдържа в 25 - 50гр. свеж околоплодник от 
плодовете или в 1,5 до 2 гр. семена. 

Сизандринът без период на възбуждане и без послед-
ваща фаза на подтискане и изтощение характерна за амфета-
мините и кофеина, стимулира и тонизира централната нерв-
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на система, сърдечно-съдовата система и усилва остротата 
на зрението, действа като рефлекторен стимулатор. Това е 
особено изразено при физическа и умствена умора, астено-
депресивни състояния на Нещастие, или при екстремални 
условия на околната среда. Галеновите препарати – инфузи, 
тинктури, таблетки, от семена и плодове на Китайски лимон-
ник усилват въглеродния обмен в анаеробни условия, уско-
ряват образуването на АТФ, което повишава устойчивостта на 
организма към кислороден глад, особенно характерен след 
дълги мускулни и умствени натоварвания. Освен това тяхното 
влияние върху процесите в ЦНС се изразява в усилване под-
вижността и концентрацията на задържането и увеличаване 
подвижността на възбуждането, което води до тяхното урав-
новесяване. Галеновите препарати от Schisandra chinensis 
оказват благоприятен ефект и при астенични и депресивни 
синдроми (психастения, травматична церебрастения, атеро-
склеротична неврастения, реактивна депресия, при болни 
от атеросклероза, аденодепресивен синдром с бърза умо-
ряемост и раздразнителност, хипотония, прогресиращо къ-
согледство с малка острота на зрението). Те не са ефективни 
при болни с органически заболявания на сърдечно-съдовата 
система (сърдечни пороци, дистрофия на миоикарда, кар-
диосклероза, стенокардия) противопоказни са при нервно 
възбуждане, повишено артериално налягане, нарушения в 
сърдечната дейност. 

Експериментално доказахме, че :
1. При нашите агро-екологични условия отглеждането в 

България на Schisandra chinensis Baill - Magnoliaceae Китайски 
лимонник, е възможно в райони с надморска височина от 
150 до 750 м. при гъстота на посева 1000 растения за 1 декар. 
При това е възможно изпозването за промишлена дрога на 
вегитативната маса от стъбла и листа след втората – третата 
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година, вместо да се чака петата- шестата година плододава-
нето му. 

2. Целесъобразно и икономически изгодно е изгражда-
нето на около 100 декара две - три годишни насаждения при 
еднократен първоначален разход около 700 $ за един декар, 
за производството на въздушно суха вегитативна маса – 40 
до 150г. от едно растение годишно, или 100 кг. от един декар 
средно. 

3. Растението натрупва в необходимата степен БАВ (лиг-
нани) в почвено – климатичния регион на България и по – 
специално град Троян, като в екстрактите от вегитативната 
му маса схизандринът е 22% (HPLC анализ в НИКЛС София 
1990г.). 

4. При добив на екстракт около 1,5 – 2% от сухата вегита-
тивна маса, съдържащ 22 % схизандрин, и ориентировъчна 
денонощна доза за възрастен човек от 1 до 3 гр. екстракт, 
пълната му себестойност е около 600 $

5. Оптимална технология за получаването на максимал-
но концентрирани на схизандрин, напълно екологично чис-
ти и нативни екстракти, е екстракцията с втечнен въглероден 
диоксид, като за увеличаване за добива може да се използ-
ва полиекстрагент от течен въглероден диоксид и етанол 99, 
7%-ен в отношение 100:1. 

6. Стандартизацията на екстрактите чрез HPLC и качест-
вата им позволява тяхното дозирано включване в галенови 
лекарствени препарати, в твърди дисперсни системи за ле-
карства, в лечебни храни и добавки, и във функционални на-
питки (включително газирани с N2O, който също засилва се 
отделянето на катехоламини(норадреналин, адреналин, до-
памин). При това екстрактът съдържащ схизандрин и етерич-
но масло с лимонов аромат, е подходящ и за нови алкохолни 
питиета, в които би могъл да намали ефекта на алкохола вър-
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ху ЦНС, особено във втората фаза на опиянението. 

4. Освен това, като четвърти Фитопрепарат, по соб-
ствено “know-how“ и чрез целесъобразно «конструиране» 
съобразно Невропластичната теория, е създаден Ком-
плексен фитопсихофармакологичен адаптогенен препа-
рат «Phytopsychoton» за приемане през устата, съдържащ 
в определени съотношения фитостимулатор и тонизатор на 
ЦНС (например СО2 Екстракт на Схизандрин), фитоневролеп-
тик-анксиолитик и/или фитоантидепресант (например Екс-
тракт-Концентрат на Диенови Валепотриати) и метаболитен 
енерговъзстановителен биосубстрат и/или фитоноотропен 
препарат(„FAE“). Той е предназначен за здрави хора, за опти-
мизиране функционирането и адаптацията им в стресови и 
екстремални условия предизвикващи „изменени състояния 
на съзнанието” (ИСС), с цел адекватното им и ефективно по-
ведение до състоянието на щастие. Това е така, тъй като 
за растителните адаптогени е свойствен принципа на нор-
мализация, «еквиланс» (а имено това е състоянието на 
щастие), в чиято основа стои взаимодействието на проти-
воположно насочени физиологични процеси(възбуждане и 
задържане, активизация и подтискане), тоест те възстано-
вяват до норма изменените функции в организма и в ЦНС 
в съгласие с общият биологичен закон: „слабите дразнения 
възбуждат жизнената дейност, средните по сила дразнения 
я засилват и подпомагат, а силните дразнения я подтискат” 
Те, на първо и най-важно място, трябва да са безвредни, да 
тонизират и успокояват, действайки антидепресивно, смек-
чавайки тревожността, страха, тъгата, отчаяността, давайки 
възможност за съзнателен оптимален избор, като при това 
ефективността на действието им е и функция от характеро-
вите особености и психофизиологичното състояние и пове-
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дение в момента на индивидуалната човешка личност. 

5. Продължаваме показването на цяла гама от целесъ-
образни нови фитопродукти от групата на Фиоантидепре-
сантите по създадения от нас по собствен Патент за изобре-
тение № BG 66092 B1 /2011 в Българското Патентно ведом-
ство с изобретатели и патентопритежатели Любомир Тонев 
Пировски и никола Любомиров Пировски, като за произ-
водството им се използва нашият Метод за производство 
на функционални газирани с N2О напитки. Тези напитки са 
подобряващи самочувствието (еуфоризиращо, енергези-
ращо и антидепресивно действие) през деня и благопри-
ятно повлияващи съня през нощта на база галенови био- 
и фито-продукти комбинирани с N2О. (76). 

Днес N2O е в категорията на вещества с добре устано-
вена употреба в медицинската практика, формулирана в За-
кона за лекарствените продукти в хуманната медицина(ДВ. 
бр. 31/13. 04. 2007). N2O не е включен в обхвата и действи-
ето на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсурите(ДВ. бр. 30/1999- бр. 82/2006) и на Единната 
конвенция по упойващите вещества(ДВ. бр. 87/1996). 

N2O е разрешен за влагане в храни като добавка с код 
Е 942 със специфични критерии и изисквания за чистота 
(Наредба №21 ДВ. бр. 104/2002 - бр. 24/2007). 

Фармакологични свойства на N2O : (77, 78, 79) Двуазот-
ният окис (АТС код: N01AX00) е нетоксичен, слаб, общ инха-
лационен анестетик, повлияващ централната нервна система 
пре- и пост- синаптично. Поради ниския (0, 47) коефициент 
на разпределение „газ/кръв“, ефектът му се проявява много 
бързо (до 60 секунди) и бързо отзвучава - почти веднага след 
прекратяване на вдишването му. Около 10-15 минути след 
прекратяване вдишването му, той бързо се ексхалира непро-
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менен и за да се избегне опасността от развитие на хипоксия 
поради това негово бързо отделяне, тогава е необходим кис-
лород или повече въздух. Има слаба миорелаксираща актив-
ност. N2O не дразни дихателните пътища, не подтиска диша-
нето, не повишава слюнчената и бронхиалната секреция, не 
е токсичен за сърце, бъбреци, черен дроб и др. паренхимни 
органи. Действието върху центровете в продълговатия мозък 
е незначително. N2O приложен в газова смес с концентра-
ция не предизвикваща хипоксия (75-80 об% + 25-20 об% О2.) 
или (35-45 об% + 65- 55 об% О2 или въздух) при атмосферно 
налягане, в количество смес около 1 л. /мин. при отворена 
система на дишане и нормален минутен дихателен обем 6 
– 8 литра, довежда само до обезболяване(аналгезия) и лека 
амнезия при запазено леко замъглено съзнание, запазен 
контакт, лека възбуда, еуфория, приятни усещания, раз-
говорливост, без разхлабване на скелетната мускулату-
ра и при нормални рефлекси, мускулен тонус, пулс, кръвно 
налягане, тактилна сетивност. Засилва се отделянето 
на катехоламини(норадрена-лин, адреналин, допамин) от 
кората на надбъбречните жлези и чувствител-ността 
на стените на кръвоносните съдове към норадреналина. 
Доказано е (80), че N2O стимулира системата на ендор-
фините - ендогенни невромодулаторни опиоидни пепти-
ди, чийто роля е да намаляват амплитудата на допусти-
мите отклонения във функцията на най-засегнатите при 
стрес, болка, тревожност, депресия, стуктури в мозка. 

Физиологичните механизми за действието на N2O са 
свързани с подтискане на възходящата част на Ретикуларна-
та формация в мозъка и отпадане на 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 
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механизми на действие на N2O го отнасят към група-
та на антидепресанти притежаващи и анксиолитични 
свойства и особено подходащи за повлияване на реализа-
цията и управляването на „Динамичния енерго-инфор-
мационен поток на живота и щастието“. 

Фармакокинетиката на N20 е лесно управляема чрез 
промяна на концентрацията му във вдишваната газова смес 
(респ. количеството й и времето за вдишване), тъй като про-
никването му през алвеоларната стена на белодробните 
алвеоли(около 300 милиона с диаметър 0,3мм.) и от там в 
белодробните капиляри, където налягането е ниско-15 mm 
Hg, е чрез проста дифузия от област с високо парциално наля-
гане на N2O към област с по- ниско негово налягане. При това 
съгласно закона на Фик, количеството газ което дифундира 
през тъканния слой е право пропорционално на площта на 
този слой и обратно пропорционално на неговата дебелина. 

Резорбцията в организма на N2O се определя от : малка-
та му разтворимост в кръвта – до 23 об. % без образуването 
на водородни връзки и свързване с хемоглобина, свързана с 
водо- и липидо- разтворимостта му и малката му молекулна-
та маса 44,01; линейната структура на молекулата му N ≡ N = 
O; относителната му разлика в концентрацията в алвеолите и 
кръвта, която е правопропорционално свързана по Закона на 
Хенри с голямото му парциално налягане при температура 
над + 36,430 С и съответната му минимална плътност 0,453 гр. 
/л.; силата на кръвния ток; състоянието на газо-обменящите 
повърхности; температурата на средата; дихателната често-
та. Всичко това допуска възможност за резорбция на N2O 
освен през алвеолите на белия дроб, и през гастроинтес-
тиналния тракт при пероралното приемане на газирани-
те с него напитки. 

По собствено “know-how” от нас е получен и гъст 
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Екстракт-концентрат от Herba Hypericum perforatum 
(Жълт Кантарион). По литературни дани общата сума на 
антрахиноните в Herba-стръкове с листа и цвят, е до 2%, а 
общата сума на флавонолите е до 1,8%. (81, 82) 

В използваните и анализирани от нас изсушени до 18%-
11% влага дроги от Жълт кантарион, имаше съответно, 
0, 008 %(в стръковете) и до 0, 04% (в оронени листа с цвят) 
хиперицин и псевдохиперицин. 

Гъстият екстракт-концентрат се получава чрез метода на 
фракционна перкулация на оситнената дрога с отн. тегло 0, 
334 N/m3 последователно с хлороформ (1:5), водно-етатол-
но-алкален ексрагент (1:7), вакуум дестилация на разтвори-
телите и течно-течна екстракция на водната фракция с етила-
цетат, последвано от вакуум-дестилация на течната фаза от 
етилацетат и вода до водоразтворим рубинено-червен гъст 
екстракт. 

Оптимална за тези цели е пилотната Модулна ин-
сталация за производство на галенови продукти по 
собствен патент за изобретение № BG 49500 A/1993 с 
работен обем 5 х 30 или 5 х 150 литра. 

Полученият от нас екстракт-концентрат, съдържа съот-
ветно 0,09%(в стръковете) и 0,17 % (в листата с цвета) кон-
дензирани антрахинонови димери - хиперицин(С30Н1608) и 
псевдохиперицин (С32Н20О10), и 4, 45% - флавоноли – бифла-
воноидите с агликон кверцетин (хиперозид-кверцетин–з-О-
глюкозид) и кверцитрин(кверцетин-з-О-рамнозид), както и 
катехини(таниди)(анализ чрез UV спектрофотометрия). 

Известна е денонощната доза хиперицин 0, 75 mg. в кап-
сули “Esbericum” на “Shaper а Brummer”. Изчислената дено-
нощна доза за човек от гъстият екстракт-концентрат получен 
от нас е 0, 84 гр. Действието на екстракта е антидепресивно 
през деня и благоприятно повлияващо на съня през нощта, 



168

чрез повлияване на серотонин-мелатониновата обмяна в 
Епифизата и мозъка. Този гъст екстракт-концентрат е подхо-
дящ за създаване на целесъобразни комплексни фитопсихо-
фармакологични галенови препарати, в това число и Функци-
онални газирани с N2О напитки. 

Една примерна газирана функционална антидепре-
сивна, еуфоризираща и енергийна растителна напитка 
от новия вид е „HyperVit-N2O”. 

За целта антидепресивният гъст екстракт-концен-
трат от Жълт кантарион (Hypericum perforatum) в коли-
чество 0,84 gr. екстракт за 1000 ml функционална напитка 
„HyperVit” (тоест хиперицин и псевдохиперицин до 1, 43 mg; 
хиперозид и кверцетрин до 37,38 mg. в 1000 ml) се разтваря 
в течна дисперсна абсорбционна среда - комплексен гале-
нов фитопрепарат, създаден целесъобразно: 1. спрямо БАВ 
по фармаколо-гични свойства съпосочни със свойствата на 
N2O и 2. спрямо БАВ технологично подобряващи абсорбция-
та и забавящи десорбцията на N2O Съгласно хидродинамич-
ните критерии на Рейнолдс и Вебер, понижените вискозитет 
и повърхностно напрежение от съдържащите се природни 
повърхностно-активни вещества подобряват абсорбцията на 
N2O и позволяват концентрацията му в напитките пропорци-
онално да нараства при фиксираните параметри. Повишена-
та относителна плътност между 1,2 до 1,5 kg. /m3 от екстра-
ктивните БАВ и хетерополизахаридни пектинови вещества, 
които в присъствието на захароза и органични киселини или 
с металните катиони(Са2+) съдържащи се в галеновия ком-
плекс създават условия за гелна микроструктура в течността 
и повишават плътността й, целесъобразно забавят десорбци-
ята на N2O от течната напитка след отваряне на първичната й 
опаковка или след попадането й в стомаха. Така комплексно, 
галеновите фитопрепарати позволяват оптимизиране на със-
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тава, свойствата, дозата и терапевтичната ширина на N2O и 
БАВ в различните напитки. 

При „HyperVit-N2O” за течна дисперсна среда абсорби-
раща газовата фаза от N2O, се използва тотален воден 
извлек - Декокт 1:10 или 1:5 по известната технология на 
тази галенова лекарствена форма (40 минути загряване на 
водна баня, 10 минути охлаждане, филтриране с пресуване 
на горещо) от сухи оситнени до 0, 5 mm. шипкови люспи 
(БДС 2744-77 или БДС 2745-72) или изсушени и оситнени до 
5 mm. шипкови плодове (БДС 777-70). 1000 ml от Декокта 
съдържа : 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 микроелемен-
ти; плодови захари до 1260 mg. При нужда се добавя и на-
турален Пчелен мед 30 gr/l. (около 97,5 калории), съдържащ 
общо около 100 компонента. 

Така приготвената водна абсорбционна дисперсна сре-
да се газира с N2O в абсорбционен апарат, като при това 
приблизителното количество ml газ N2O в 1000 ml течна аб-
сорбционна среда при налягане от 101, 3 kPa до 506, 6 kPa е 
от 870 ml. до 6200 ml. N2O. 

Новата безвредна функционална напитка „HyperVit-
N2O” в денонощни дози 250-500 ml, подобрява самочувст-
вието (еуфоризиращо, енергизиращо, антидепресивно 
действие) през деня и благоприятно повлиява съня през 
нощта. Тя е с добри органолептични качества и може да 
задоволява потребностите на различни социални групи 
от хора, влияейки върху поведението им при реализацията 
и управляването на „Динамичния Енерго-Информационен 
Поток на Живота и Щастието“. 

Посочените лекарствени растения и профилактично-
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лечебни фитопродукти от тях, с тяхното многострано 
интегративно фармакологично действие, са примери за 
развитие и приложение на Системната Фитофармако-
логия като основа на рационалната терапия и профилак-
тика. При нея на база разбирането за единната цялост на 
човешкия организъм и взаимосвързаността на функционал-
ните системи в него, се защитава актуалността и значението 
на хомеостазата и адаптацията на организма, особено важни 
и за оптималното реализиране на „Динамичния енерго-ин-
формационен поток на живота и щастието“ във всеки човек 
. 



171

6. Заключение : 

Щастието е емоционалното състояние и съответ-
ното му психофизиологично проявление в Организма и 
Личността при удолетворяването на актуалните им 
потребности (витални, социални, духовни). То е систем-
но, субективно и временно, свързано е с реализацията на 
стремежите на Личността и отразява двупосочна споделе-
ност в хармоничните взаимоотношения между личността и 
конкретната жизнена и социална среда. За да го поддържа, 
личността се стреми съзнателно да управлява тази среда по 
кибернетичния принцип на „обратната връзка“. Целта която 
си поставих с това определение на щастието, е да се дора-
звие знанието за него в психофизиологична, фармакологична 
и системно-кибернетична посоки, допълващи досегашните 
философски, позитивно-психологични и етичи определения. 
Щастието е и социално многопластово явление обхваща-
що както индивидите, така и техните групи, организации и 
общности в двупосочни, дългосрочни и устойчиви измере-
ния, свързани освен с удоволствията (позитивни преживява-
ния на био-психично ниво), но и с ангажираност (доброволна 
включеност в професионална, житейска или хоби-дейност), 
осмисленост (психо-духовна споделеност и социална полез-
ност на живота), работа и отношения между хората, здраве 
и продължителност на живота, бизнес, успех и обществен 
прогрес. Изследването на щастието обективно изисква 
като методологичен инструмент да се използва био-пси-
хо-социалният системен подход, характеризиращ се със 
създаване на моделна система от понятия (модули от струк-
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турни елементи) и двупосочни функционални връзки меж-
ду тях, обединяващи ги в цялостна функционална система, 
със системообразуващ фактор – в случая емоционалното 
състояние и съответното му психофизиологично проявление 
в Организма и Личността характеризиращи щастието. Така-
ва Моделна система според мен е: І Модул:Човешки Мозък 
<-->Психофизиология<-->Психофармакология < ====>

ІІ Модул : Съзнание <--> Емоции <--> Инстинкти <-->Вяра 
<--> Споделеност <--> Щастие < ====> 

ІІІ Модул : Личност <--> Средства(психологични и психо-
фармакологични – в т. ч. и собствени разработки) за управ-
ляване на „динамичния енерго-инфор-мационен поток на 
живота и на щастието в организма и в обществото“. 

Според мен, Човекът е избирателно отворена, само-
регулираща се, много-компонентна, комплексно организи-
рана, вероятностна, пространственно–вре-мева ритмична 
система, в която се осъществява интензивен поток енергия 
и вещества със стуктурна(асиметрична)информация като Ди-
намичен енерго-инфор-мационен поток с много разклоне-
ния, който ритмично циркулира в организма. Използвайки 
създадения по-рано от нас „Динамичен холистичен модел 
на здравето“ като реален аналог на формулираните тук ана-
логични по между си „Спираловидни динамични енерго-ин-
формационни потоци на живота и на щастието при човека“, 
определих материалната основа за функционирането на 
тези „Спираловидни динамични енерго-информационни 
потоци на живота и на щастието“. Според моята хипо-
теза това е „Спиралната модулна невронно-синаптич-
на мрежа, обхващаща и огледалните неврони в мозъка, и 
включена в обема на Слоестите архитектурни мозъчни 
комплекси“. Там, процесите на обработка и използване на 
информацията за формиране на решение, вървят по спи-
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рални енерго-информационни (биохимични, електрически 
и торсионни) синаптични и рецепторни пътища, при из-
ползване на механизмите на Доминантата на Ухтомски 
и Условния Рефлекс. Биохимичният и фармакологичен ме-
ханизъм („обратна връзка“) за положителната им подкрепа, 
са „Мозъчните неврохимични системи за самостимулация 
чрез удоволствията“ и свързаните с тях невротрансмитери, 
невромодулатори, неврохормони, ензими и структури в Цен-
тралната нервна система, в Периферната нервна система 
и в Клетките. Спиралната форма позволява разположение 
едноврeменно във вертикална и в хоризонтална посока и 
запазване в „пространство-времето“ на информационните 
и емоционални следи (енграми) в целия обем на разширя-
ващата се невронно-синаптична спирална мрежа - не само 
последователно по хода й, но и в невронни структури на 
витлата й - разположените една над друга многопластови 
наклонени невронни вертикални модули, които „прониз-
ват“ нея и Слоестите архитектурни мозъчни комплекси. Във 
всеки невронен модул се формират модели на средата, тъй 
като процесите на обработка на информацията в тях вървят 
в паралел, едновремено. Тоест движението на акционният 
електропотенциал, предизвикващ отделянето на съответни 
биохимични медиатори, е ритмично движение по спирална 
траектория през материалните спиново организирани диси-
пативни протонно-електронни структури в активна реакци-
онна среда. При това електроните във веществото, въртящи 
се около атомните ядра и едновремено около оста си, могат 
да преминават от орбита на орбита, като при това се излъч-
ват електромагнитни вълни и торсионни вълни (породени 
от собственото въртене на електрона). Импулсът на собстве-
ното въртене – спинът, може да се „откъсне“ от частицата. 
Този свободен спин, това откъснато от веществото въртене, е 
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информацията, която носят вълните на свободните спинове 
в пространството под формата на торсионно поле. Торсион-
ните полета се пораждат и за сметка на особена геометрия 
на пространството – например спиралата (ефект на формата) 
и инерциалните сили при движението по нея. Информаци-
онното въздействие, на торсионното поле (от torsion = 
усукване), което само по себе си не носи никаква енергия, 
е чрез въздействие на системата върху нейната точка на би-
фуркация, тоест на точката на неустойчиво равновесие, при 
което може много силно да се измени енергийното състоя-
ние на системата. Цялото множество от такива модели съ-
ществува паралелно в неокортекса, като далечните връзки 
между невроните правят възможно синхронизирането им, 
включително и чрез торсионните полета, които мигновено 
пренасят информацията без пренос на енергия и независи-
мо от разстоянията поради квантовата им свързаност и нело-
калност при взаимодействието им (от квантово вплитане на 
пораждащите ги частички). Така основната работа на неокор-
текса не е иерархично формиране на единен модел на зао-
бикалящия свят, а сложни мрежови взаимодействия между 
множество „малки“ модели, които работят едновременно, 
формирайки илюзията за цялостно възприемане на света. 
Образно това може да се представи като „разширяващ се ко-
нус“, стените и обема на който са „оребрени“ от невронни 
модулни структури. Параметрите на този „конус“ са опреде-
лени от „Златните сечения“, които са числови инварианти на 
числата на Фибоначи и са израз на Хармонията (оптимален 
начин и инструмент за системна взаимосвързаност в приро-
дата при системообразуващ фактор – потребност от жизне-
ност и красота, растеж и развитие на системите). Началната 
му физична(биологична)точка е раждането на човека, а край-
ната му физична(биологична) точка е физическата смърт на 
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човека, което обаче не съвпада със социалният му край. На-
против – колкото е по широк този „енерго-информационен и 
социален конус“, толкова неговото съществуване и значение 
във времето стават по-значими, тъй като обхващат и си взаи-
модействат с по-широки и актуално съществуващи социални 
структури. И в това е истинското безсмъртие. Това всъщност 
е реализация и илюстрация на холографският принцип, при 
който във всяка част от цялото се съхранява цялата информа-
ция за цялото. Така „Динамичните енерго-информационни 
потоци на живота и щастието“, които са с много разклонения, 
ритмично циркулират в организма и в обществото не под фор-
мата на кръг, а на отворена спирала изградена по принципа 
на хармоничните пропорции. Движението (предизвиквано 
от потребностите и подкрепяно от катехоламините и 
ацетилхолина, или от потребността от тях при липсата 
им) на тези „Потоци на живота и на щастието“ през „Спи-
ралната модулна невронно-синаптична мрежа, включена 
в Слоестите архитектурни мозъчни комплекси“, както и 
миговете на покой в структурата на Потока, които са 
като „броеница от дълбоки вирове с ендогени опиоиди - ен-
дорфини и екефалини, серотонин и ГАМК“, са Механизмът, 
по който се реализира щастието! При това Знанието е 
власт за съзнателно контролиране и променяне на себе си 
и на околната среда към щастие. Трябва да знаеш какво е 
Щастие и как да го постигнеш, за да можеш да го направиш! И 
колкото повече знаеш, колкото повече съзнателно и активно 
изграждаш Личността и Социалното си обкръжение, толкова 
по-големи възможности имаш да реализираш и управляваш 
своите „Спираловидни динамични енерго-информационни 
потоци на живота и на щастието“. 

Тъй като Щастието е емоционалното състояние и съ-
ответното му психофизиологично проявление, в рамки-
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те на Потребностно – информационната теория за висшата 
нервна дейност правилото за възникване на емоция (в т. ч. 
и Щастието) е по следната формула: E = f – П(Ин-Ис), където Е 
–емоция, нейната сила, качество, знак; П-сила и качество на 
актуалната потребност в най-широкия смисъл (витални, со-
циални, духовни); (Ин-Ис)-оценка на вероятността (възмож-
ността) за удовлетворяване на потребностите въз основа на 
филогенетическия и по-рано придобит индивидуален опит; 
Ин – информация за средствата и времето по прогноза, не-
обходими за удовлетворяване на потребността; Ис – инфор-
мация за средствата и времето с които субекта разполага в 
дадения момент; f - изменението на вероятността за дости-
гане на целта т. е. цялата съвкупност от средства за достигане 
на целта: знания, навици, ресурси и др. личен и наследствен 
опит, интелект. Става ясна връзката между реализацията 
на щастието и човешкото съзнание. То е психично явле-
ние, което чрез образуване на понятия и образи, и опериране 
с тях по определени правила, създава и поддържа холограф-
ски енерго-информационни и емоционални взаимовръзки 
между отворени неравновесни материални структури, свър-
зани във функционална система от системообразуващ фак-
тор - удолетворяване на актуални човешки потребности и на 
щастие. Човешкото съзнание и свързаните с него проблеми с 
емоциите, инстинктите и конфликтите, и ролята им в живота 
на човека, е база за неговото опознаване, а с това и за раз-
биране и повлияване на неговите чувства (Щастие, Любов, 
Вяра, Страх и др.) и психосоматичните синдроми на адапта-
ция или дезазаптация свързани с тях, а и в крайна сметка за 
управляване на неговия „Спираловиден динамичен енерго-
информационен поток на живота и на щастието. “ Едно от 
най-мощните психосоматични средства за постигането на 
някаква цел – осъзната или подсъзнателна, за споделеност в 
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спокойствието и щастието, за единение на човеците, е била 
и е вярата. Тя е и добро и достъпно убежище за психиката на 
човека – безпомощен пред силите на Природата, колебаещ 
се и самотен в борбата вътре в себе си между доброто и зло-
то, търсещ подкрепа или прошка чрез вярата си. Но вярата, 
целево комбинирана с емоцията „страх“ (страх най-вече от 
смъртта и това което следва след нея) съзнателно превърна-
та в мотивационна доминанта за ръководене на човешкото 
поведение, е била и е, мощно оръжие на религиите (около 
4200) като социални системи от вярвания, култури, мирогле-
ди, правила и начин на живот за контролиране и управление 
на човешкото съзнание и поведение за користни цели. Ком-
бинацията от възприемането от човешкия ум на предпола-
гаема истина, каквото е вярата, с другото човешко психично 
явление – надеждата, са вечният човешки инструмент в тър-
сенето на Доброто, на Здравето, на Смисъла на Живота, на 
Щастието, за този осъзнат чисто човешки стремеж и борба 
за постигането на смислена и свободно избрана цел, и чрез 
това на безсмъртие. 

Освен Психологични Средства, съществуват и психо-
фармакологични помощни средства(в т. ч. и собствени раз-
работки) за управляване на „Спираловидните динамични 
енерго-информационни потоци на живота и на щастието в 
организма и в обществото“. Такива са посочените тук „Фито-
прапарат FAE“ (собствен български патент за изобретение 
№ 60639 В1 / 1997); Фитопрепаратът, получен по собствено 
“Know-how” и изследван от нас „Екстракт-концентрат на Дие-
нови Валепотриати“ от Centranthus ruber, Valerianaceae, сорт 
“Мадара”; получен по собствено “Know-how” и изследван от 
нас „Екстракт-концентрат Схизандрин“ – лигнан от Schisandra 
chinensis Baill - Magnoliaceae (Китайски лимонник); получен 
по собствено”know-how” и изледван гъст „Екстракт-кон-
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центрат на антрахинони и флавоноли от Herba Hypericum 
perforatum (Жълт Кантарион)“; и цяла гама от целесъобраз-
ни Нови Фитопродукти от групата на Фиоантидепресантите 
по създадения от нас по собствен Патент за изобретение 
№ BG 66092 B1 /2011 в Българското Патентно ведомство с 
изобретатели и патентопритежатели Любомир Тонев Пиров-
ски и Никола Любомиров Пировски, като за производството 
им се използва нашият „Метод за производство на Функци-
онални газирани с N2О напитки“, които са за подобряване 
самочувствието (еуфоризиращо, енергезиращо и антидепре-
сивно действие) през деня и благоприятно повлияване съня 
през нощта на база галенови био- и фито-продукти комбини-
рани с N2О. 

Посочените лекарствени растения и профилактично-ле-
чебни фитопродукти от тях, с тяхното многострано интегра-
тивно фармакологично действие, са примери за развитие и 
приложение на Системната Фитофармакология като основа 
на рационалната профилактика и терапия При нея на база 
разбирането за единната цялост на човешкия организъм и 
взаимосвързаността на функционалните системи в него, се 
защитава актуалността и значението на хомеостазата и адап-
тацията на организма, особено важни и за оптималното реа-
лизиране на „Спиралните динамични енерго-информацион-
ни потоци на Живота и на Щастието“ във всеки човек . 

Като основен извод става ясно, че Здравето и Щастието 
са нормалното психофизиологично и емоционално състоя-
ние на Свободния Човек. животът и щастието се живеят, но 
трябва да знаеш къде, как, кога, с кой и защо ?
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Пировски Л. Т., Щастието психофизиология и фармакология

Резюме:

Щастието е емоционалното състояние и съответното 
му психофизиологично проявление в Организма и Личност-
та при удолетворяването на актуалните им потребности 
(витални, социални, духовни). То е системно, субективно 
и временно, свързано е с реализацията на стремежите на 
Личността и отразява двупосочна споделеност в хармонич-
ните взаимоотношения между Личността и конкретната 
жизнена и социална среда. За да го поддържа, Личността 
се стреми съзнателно да управлява тази среда по киберне-
тичния принцип на „обратната връзка“. Щастието е и био-
психо-социално многопластово явление обхващащо както 
индивидите, така и техните групи, организации и общности 
в двупосочни, дългосрочни и устойчиви измерения. Изслед-
ването на Щастието обективно изисква като методологичен 
инструмент да се използва био-психо-социалният системен 
подход. Човекът е избирателно отворена, саморегулираща 
се, много-компонентна, комплексно организирана, веро-
ятностна, пространственно-времева ритмична система, в 
която се осъществяват интензивни потоци от енергия и ве-
щества със стуктурна(асиметрична) информация под фор-
мата на „Спираловидни динамични енерго-информацион-
ни потоци на живота и на Щастието“. Тяхната материалната 
основа, според моята хипотеза, е „Спиралната Модулна не-
вронно-синаптична Мрежа, обхващаща и огледалните не-
врони в мозъка, и включена в обема на Слоестите Архите-
ктурни Мозъчни Комплекси“. Там, процесите на обработка 



187

и използване на информацията за формиране на решение, 
вървят по спирални енерго-информационни (биохимични, 
електрически и торсионни) синаптични и рецепторни пъ-
тища, при използване на механизмите на доминантата на 
Ухтомски и Условния Рефлекс. Биохимичният и фармаколо-
гичен механизъм („обратна връзка“) за положителната им 
подкрепа, са „Мозъчните неврохимични системи за самос-
тимулация чрез удоволствията“ и свързаните с тях невро-
трансмитери, невромодулатори, неврохормони, ензими и 
структури в Централната нервна система, в Периферната 
нервна система и в Клетките. движението (предизвиквано 
от актуалните потребности и подкрепяно от катехоламините 
и ацетилхолина) на тези „Потоци на живота и на Щастието“, 
както и миговете на покой в структурата на Потока, които са 
като „броеница от дълбоки вирове с ендогени опиоиди - ен-
дорфини и екефалини, серотонин и ГАМК“, са Механизмът, 
по който се реализира Щастието! При това Знанието е власт 
за съзнателно контролиране и променяне на себе си и на 
околната среда към Щастие. Трябва да знаеш какво е Щас-
тие и как да го постигнеш, за да можеш да го направиш! И 
колкото повече знаеш, колкото повече съзнателно и актив-
но изграждаш Личността и Социалното си обкръжение, тол-
кова по-големи възможности имаш да реализираш и упра-
вляваш своите „Спираловидни динамични Енерго-Инфор-
мационни Потоци на живота и на Щастието“. Средства за 
това, освен психологични, са и психофармакологични. Това 
са примери за развитие и приложение на Системната Фито-
фармакология като основа на рационалната профилактика 
и терапия : „Фитопрапарат FAE“ (собствен български патент 
за изобретение № 60639 В1 / 1997); Фитопрепаратът, полу-
чен по собствено “Know-how” и изследван от нас „Екстракт-
концентрат на диенови Валепотриати“ от Centranthus ruber, 
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Valerianaceae, сорт “Мадара”; получен по собствено “Know-
how” и изследван от нас „Екстракт-концентрат Схизандрин“ 
– лигнан от Schisandra chinensis Baill - Magnoliaceae (Китай-
ски лимонник); получен по собствено”know-how” и излед-
ван гъст „Екстракт-концентрат на антрахинони и флавоноли 
от Herba Hypericum perforatum (жълт Кантарион)“; и цяла 
гама от целесъобразни нови Фитопродукти от групата на 
Фиоантидепресантите по създадения от нас по собствен 
Патент за изобретние № BG 66092 B1 /2011 в Българското 
Патентно ведомство с изобретатели и патентопритежатели 
Любомир Тонев Пировски и никола Любомиров Пировски. 
Здравето и Щастието са нормалното психо-физиологично и 
емоционално състояние на Свободния Човек. жИВОТъТ И 
ЩАСТИЕТО СЕ жИВЕЯТ, нО ТРЯБВА дА ЗнАЕШ КъдЕ, КАК, 
КОГА, С КОЙ И ЗАЩО? 
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Pirovski L. T., Happiness psycho-physiology and pharmacology

Summary:

Happiness is the emotional state and its corresponding 
psycho- physiological manifestation in the Organism and the 
Person in meeting their actual needs (vital, social, spiritual). 
It is systematic, subjective and temporary, and is related to 
the realization of the aspirations of the Person and reflects a 
two-way sharing in the harmonious relationships between 
the Person and the particular living and social environment. In 
order to maintain it, the Person strives consciously to manage 
this environment on the cybernetic principle of “feedback”. 
Happiness is also a bio-psycho-social multilayered phenomenon, 
encompassing both individuals and their groups, organizations 
and communities in two-way, long-term and sustainable 
dimensions. Happiness research objectively requires the use of 
the bio- psycho- social systemic approach as a methodological 
tool. Man is a selectively open, self-regulating, multi-component, 
complexly organized, probabilistic, space-time rhythmic system 
in which intense flows of energy and substances with structural 
(asymmetric) information are realized in the form of ‘’Spiral 
Dynamic Energy-Information Flows of Life and Happiness’’. 
Their material basis, according to my hypothesis, is the “Spiral 
Modular Neural-Synaptic Network, encompassing the mirror 
neurons in the brain, and included in the volume of the Layered 
Architectural Brain Complexes. ” There, the processes of 
processing and using the information for decision-making go 
along helical energy/informational (biochemical, electrical and 
torsion) synaptic and receptor pathways, using the mechanisms 
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of the Ukhtomsky and Conditional Reflex. The biochemical and 
pharmacological mechanism (“feedback”), for their positive 
support, are the “Brain neurochemical systems for self-
stimulation through pleasure” and related neurotransmitters, 
neuromodulators, neurohormones, enzymes and structures in 
the central nervous system, in the peripheral nervous system. 
The movement (triggered by current needs and supported by 
catecholamines and acetylcholine) of these “Flows of Life and 
Happiness”, as well as moments of rest in the structure of the 
Flow, which are like “a bundle of deep vortices with endogenous 
opioids - endorphins and ekephalins, serotonin and GABA”, 
are the Mechanism by which Happiness is realized! In doing 
so, Knowledge is the power to consciously control and change 
ourselves and the environment towards Happiness. You need 
to know what Happiness is and how to achieve it in order to do 
it! And the more you know, the more consciously and actively 
you build your Personality and Social Environment, the more 
opportunities you have to realize and manage your “Spiral 
Dynamic Energy-Information Flows of Life and Happiness. ” In 
addition to psychological, psycho-pharmacological agents are 
the means of doing so. These are examples of the development 
and application of Systemic Phytopharmacology as the 
basis of rational prevention and therapy: “Phytopreparation 
FAE” (Bulgarian patent for invention No. 60639 B1 / 1997); 
Phytopreparation obtained on our own Know-how and 
tested by us “Diene Valepotriate concentrate extract” from 
Centranthus ruber, Valerianaceae, Madara variety; obtained on 
our own Know-how and tested by us “Schizandrin concentrate 
extract” - lignan from Schisandra chinensis Baill - Magnoliaceae 
(Chinese magnolia); obtained from own know-how and dense 
“Anthraquinone and flavonol extract concentrate from Herba 
Hypericum perforatum (Yellow Cantarion)”; and a whole 
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range of expedient New Phytoproducts from the group of 
Fitoantidepressants under our own Patent for Invention № BG 
66092 B1 / 2011 in the Bulgarian Patent Office with inventors 
and patent holders Lyubomir Tonev Pirovski and Nikola 
Lyubomirov Pirovski. Health and Happiness are normal psycho-
physiological and emotional states of man. Life and happiness 
could be lived, but it should be known where, how, when, why 
and who. 
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