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Рецензия от Д-р Димитър Тенчев, 
InSighting.eu

ЕПОХАЛНОТО ОТКРИТИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, ОБРЕЧЕНО 
НА ЗАБРАВА Каква е приликата и разликата между петела и 
орела? Въпросът изглежда наивно елементарен. И петелът, и 
орелът са птици — имат криле. Първият обаче не може да ги 
използва, те са рудиментирали. Най-много да направи жалък 
опит да прехвръкне до близкия градински плет. Докато оре-
лът — господарят на простора — може величаво да се рее 
през синевата, понесен на крилете на персоналната си свобо-
да. Всеки знае и защо крилете на петела са рудиментирали. 
Орган, който е спрял да бъде използван по предназначение, 
атрофира и губи способността си да упражнява функцията, за 
която е “създаден”. Причината, че петелът е изгубил способ-
ността си да използва крилете си е доместикацията. Живо-
тът в клетката, която е променила естественото му съдбовно 
предначертание — да лети, — е бил заменен с илюзорната 
сигурност, осигуряваща няколко шепи трохи на ден и харем 
от кокошки. Петелът не вижда обаче по-голямата част от кар-
тината — защо се намира в кокошарника?! Нито, че коко-
шарникът не е източник на сигурност, а затвор, обрекъл вида 
му на осакатено вегетирине. Каква е приликата и разликата 
между човека на познанието (мъдрецът) и ординерния кон-
суматор? Въпрос за един милион, отговорът на който обаче е 
само привидно труден. Приликата? И мъдрецът, и ординерът 
имат криле — способността за навлизане в променени състо-
яния на съзнанието (ПСС). Разликата? Първият използва тази 
невероятна способност като средство за психофизиологичен 
самоконтрол и двери към немислимите вселени на несъзна-
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ваното, а вторият — хал хабер си няма за тях. Често задавам 
един въпрос към участниците на InSighting ивентите ни. Кое е 
епохалното откритие на човечеството? Получавам понякога 
логични, понякога фрапантни отговори — смятането, коле-
лото, огънят, пеницилинът, социалното устройство, iPhone-
ът, презервативът, информационните технологии…Отговорът 
обаче е отново по-простичък и съществува още от зората на 
човечеството. Кое е епохалното откритие на човечеството? 
Променените състояния на съзнанието или по-скоро позна-
нието, че те съществуват и са на един косъм отстояние от на-
шата осъзнатост. Развитието на рационалния ум е направил 
човека доминиращ вид и привиден господар на планетата 
с всички позитивни и многобройните негативни последици 
от това. ПСС обаче правят човека наистина “специалното 
издание” на творението. Те го извеждат извън орбитата на 
алчно-консуматорския нагон и го възвисяват до измерения-
та на духовна същност, способна да реализира по-дълбока 
себерефлексия и да придобие неопосредствано от логиката 
познание за реалността — такава, каквато не може да я види 
с физическите си очи или възприеме с малкия си ум. Книгата 
“Изменени състояния на съзнанието — биоинформационна 
технология за успех” на Любомир Пировски е безценен ин-
формационен масив, касаещ феномена ПСС. Тя запълва дъл-
гогодишен хиатус в българоезичната литература по темата 
— разглеждането на променените състояния на съзнанието 
през призмата на неврофизиологията, детайлна биохимична 
обосновка на ПСС и практически насоки за прилагане на би-
оинформационната парадигма за по-хармоничен (със себе 
си) и по-синергичен (със средата си) живот, опосредстван от 
неизразимите и неизмерими способности на човека да на-
влиза в трансови състояния. Написана на висок научен стил, 
книгата е задължително попълнение в библиотеката на всеки 
теоретичен изследовател и практик на ПСС. Не на последно 
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място “Изменени състояния на съзнанието — биоинформа-
ционна технология за успех” ни напомня за епохалното от-
критие на човечеството, което е било обречено на забрава 
през хилядолетията на социалната ни “еволюция”— че ПСС 
не са изкуствено съзададен феномен във възприятията, ин-
дуциран от шамани, гурута, психотерапевти или психедели-
ци, а естествена способност на съзнанието “да лети”, която 
ни принадлежи по рождено право, но подобно на петела сме 
обрекли на атрофия. ПСС са търсената алтернативна и може 
би най-важна част от нашето възприятие, криеща в себе си 
ОТГОВОРА на въпроса на вечното човешко търсене — “Кой 
съм аз?”. 

Д-р Димитър Тенчев, 
магистър по медицина и здравен мениджмънт
Основател на InSighting.eu (Бъди разЛичност!)  

office@insighting.eu 
Председател на фондация “Трансперсонална психоло-

гия и психотерапия“ www.hypnoza.org
04.10.2020 г.
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Рецензия от Станислав Петров Багалев, 
National Coordinator в EWTO European WT Organisa-
tion,  Coach в EWTO, Head в EWTO-България Винг Чун 
и Самоотбрана 

Книгата на Любомир Т. Пировски, ИЗМЕНЕНИ СЪСТОЯ-
НИЯ НА СЪЗНАНИЕТО – БИОИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛО-
ГИЯ ЗА УСПЕХ е продължение на една древна и съвременна 
традиция на търсене на цялостен подход към разбирането 
на човека. Книгата се фокусира върху идейната свързаност 
на Биокибернетика, Синергетиката, Психофизиологията. Из-
следват се и Емоциите, Инстинктите, Поведението и се обо-
сновава структурната и функционална основа на една нова 
обобщаваща Биоинформационна технология, достигайки 
до идеята за цялостното Съзнание и как то може да бъде 
тренирано и контролирано чрез Биоенергетика и Бойни из-
куства. Дават се много важни примери от системите за кон-
трол на дишането и енергията Чигун, както и от вътрешните 
бойни изкуства Тайдзицюан, които са в основата на идеята за 
себе-промяна, себе-контрол, себе-реализация. Дихателните 
практики, които свързват видимото с невидимото и свързват 
чрез дишането нашите мисли и действия, създават баланс и 
отправна точка, която ни дава по-голям контрол и адекватна 
реакция в една променяща се динамична ситуация. Бойни-
те изкуства дават един уникален метод за развитие и за из-
растване на личността, нейната свързаност на тяло, емоции 
и дух, като това води до по-силни и уверени личности, които 
чрез самоконтрол могат да овладеят и контролират другите 
или дадената ситуация. Научните изследвания в тази посока 
само развиват тази идея и дават научен и доказателствен ма-
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териал за свързаността на древните знания и съвременния 
свят.

В тази връзка е и моят обзор за създаване, идея, разви-
тие и специфика на бойните изкуства. Бойните изкуства са 
част от древното наследство на всички цивилизации и кул-
тури и се ситуират в различни региони по цялата земя. Те не 
са част само от една културна нишка или традиция, а това 
са част от елементите на всяка войнска култура в различните 
краища от изток до запад, от север до юг по цялото земно 
кълбо. Бойните изкуства култивират различни аспекти на тя-
лото, духа и съзнанието, променят и изграждат личността в 
нейното социално и културно общуване. Те са основната част 
на обучението на всеки един мъж в древните култури. Нека 
да разгледаме техните аспекти и взаимовръзки с културата и 
традицията.

Бойните изкуства в древните култури: Съвременната 
наука говори за процеса на инициация (1)– подготовка, пре-
ход и завършване на пътя от момче, през юноша до мъж във 
всяка една цивилизация. За създаването и израстването на 
мъжкото и развиване на всички аспекти от личността на мъжа 
са се грижили специални учители или група от стари мъже, 
които са били шамани или глави на клана, и те са структури-
рали обучението на младежите. Те са преминавали различни 
изпитания, и освен ловът, да докажеш, че можеш да убиеш 
и донесеш плячка, са използвали борби и преборвания, как-
то и племенни танци край огъня, където се танцуват мъжки 
и женски танци. Мъжките танци често са с оръжия – копия, 
щитове, мечове, ножове, камшици, което ритуално въвежда 
младите хора в енергията на рода, традициите на предците 
и става част от общото. Затова ако не си част от рода, общото, 
ти не знаеш танците, не знаеш стъпките и движенията, които 
се предават, което веднага си личи и не те допускат до приб-
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лижения кръг. За това се е изисквало време и доказване на 
уменията. И днес в много от народните танци има елементи 
на бойни изкуства, които хората не могат да видят, поради 
синкретичността на танца, музиката и ритуала. Затова и „тай-
ното знание“ може да доведе до адекватен „превод“ на тан-
ца. В началото на момчето даже не е давано име, защото още 
не е било ясно дали ще оцелее през трудния път на обучение 
и дали ще се случи преходът му в света на доказаните мъже. 
След преминаването на различни изпитания, преборвания, 
лов, битка и успехи, е даване име на младежа, съобразно не-
говите постижения. Тогава той е бил приеман от общността 
и от другите като равен и често чак тогава е имал шанс да 
създаде семейство. В някои места в света все още може де 
се видят такива племенни обичаи, танци с оръжие и мъжки 
бойни танци. (2) . Античността създава множество модели на 
игри, преборвания и състезания, като Панкратион, древног-
ръцката борба с удари, е била част и от първите олимпийски 
игри, като даже Аристотел и Платон са тренирали Панкрати-
он. Една от теориите за разпространението на бойните изку-
ства гласи, че войните на Александър, обучени в тракийската 
борба и Панкратион, са предали уменията си във войните 
в Мала Азия и Индия и от там са пренесени в Китай и цяла 
Азия. Бойните изкуства са част от израстването, обучението 
и бита на мъжете през вековете и това дава силен отпечатък 
върху начина за разбиране на културата не само като фило-
софия, религия или архитектура, а като сила, войнска чест и 
завладяване на нови територии.

Бойните изкуства през средните векове: Бойните изку-
ства са били част от различните слоеве на обществото, къ-
дето са се практикували различен вид техники или системи, 
като целта винаги е била една – силно, здраво, издръжливо 
тяло, което се променя съобразно ситуацията, силен дух и 
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енергия, които да издържат на напора на динамично проме-
нящите се събития и да оцелеят в битка или защита на дома 
или държавата.Бойните изкуства са били разделяни и в соци-
ален слой и като приложимост и цели.

Бойни изкуства за безправната класа: Обикновените 
хора са тренирали борби и преборване в различен тип и вид 
в малките селища и в големите градове. От там произлиза 
и борбата и преборванията на различни празници, които са 
живи и до днес в цял свят. Имало е и пътуващи борци, ко-
ито са предизвиквали в различни селища борците от даде-
ния град, и срещу заплащане са премервали сили. Днес тези 
идеи са превърнати в състезания с ясен правилник и регла-
мент, медали и грамоти, но целта не е подменена, а е оста-
нала същата.

Бойни изкуства за средната класа: Това са били бойни 
изкуства като част от обучението на подрастващите в ясни 
физически действия, сила, бързина и ловкост, боравене с 
оръжия, дуели и язденето. Целта е била освен овладяване-
то на четене, писане, смятане и религия, бойните учения да 
изградят силен и здрав дух в здраво тяло. Провеждали са се 
различни състезания по празници и са се оформяли фами-
лии, които са преподавали в академии по фехтовка, борба, 
конна езда и свободни борби.

Бойни изкуства за висшата класа: Освен добрите об-
носки, обучението в изкуствата, природните науки, управле-
нието и теорията на войната, висшата класа се е обучавала 
и на бойни умения, фехтовка, яздене на кон, стрелба с лък, 
арбалет, битка с мечове, копия, алебарди, като това калява-
ло характера и давало възможност да се изгради цялостна 
личност, която да може да води уверено другите. През вре-
мето, когато не е имало война, усещането за поддържане на 
битка и преследване се е осъществявало чрез лова и ловните 
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дружини. Там се е поддържало усещането за подготовка на 
конете, оръжията, избиране на местност, разпределяне на 
задачите, целите, кой каква дейност в екипа ще изпълнява, 
даже е имало и различни състезания, кой отряд от лова ще 
събере и донесе повече дивеч. Тази дейност и днес е остана-
ла като традиция и ловът е останал със същите белези като 
идея и структура, но модифициран заради огнестрелното 
оръжие.

Бойни изкуства за военната класа: Мъжът винаги е бил 
войн и затова, тези, които са усещали силно войнското в себе 
си, са били отделяни в отделна част и място за обучение и 
възпитание. В античността гимназиона е бил част от всеки 
голям град, като това е било мястото за обучение на мла-
дежите и мъжете, където в средата е имало голям квадрат 
тренировъчна площ, където всеки е премервал уменията си 
с другите. Чували сме за крайните методи на спартанците, 
които убивали всеки, който не ставал за война, били супер 
сурови в обучението на децата във военното изкуство и го-
ляма част от тях загивали още при обучението. Бойното изку-
ство е било винаги основна част от военното изкуства, наред 
със стратегията, тактиката и овладяването на бойния дух.Из-
обретяването на огнестрелните оръжия довежда до тотални 
и драматични промени в използването на бойните изкуства 
от военната класа и те стават важен съпътстващ модел и ме-
ханизъм на обучение даже и сега в специалните части на во-
енните подразделения.

Бойни изкуства в манастирите: Голяма част от послуш-
ниците в манастирите са били оставяни още като деца, и тъй 
като не всички хора са еднакви, даже и да им се преподава 
еднакво, те носят в себе си различни качества. Затова част от 
децата ставали преводачи, превеждали и преписвали книги, 
други обаче били обучавани да защитават манастира от по-
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сегателства, да охраняват манастира или различните пили-
гримски шествия, както и да се грижат за опазване на богат-
ството.Сформирали са се в малки армии или даже в големи 
армии от монаси-бойци. Те са били обучавани и на фило-
софията и религията в даденият манастир, но са тренирали 
различни бойни изкуства, с оръжия или без, за да овладеят 
тялото, духа и мисълта си, за да осъществят тяхната задача по 
охрана и предпазване на манастира, книгите и съкровищата 
му. Известни са кръстоносците, които са били военния кор-
пус на църквата, а на изток известни са монасите от Шаолин, 
които са били обучавани в бойното изкуство, пренесено от 
индия чрез Бодхидхарма, първият монах, основател на Ша-
олин, като изкуството се е развило в много направления в 
целия сват, с клонове в Корея или Япония, където Шаолин се 
казва Шорин и от там бойното изкуство Шорин Кемпо.

Бойни семейни школи: В историята има много известни 
семейни школи и в Европа и в Азия, където се създавали ле-
гендарни бойни изкуства и стилове, които са се преподавали 
през вековете като семейна традиция и ценното съкровище 
на знанието и умението, което не се е преподавало на жени, 
за да не излезе тайната извън семейството. Това са били из-
вестни фамилии в традицията на бойните изкуства и на за-
пад и на изток. Някои от тях са преподавали и в дворците 
на царе и императори, в къщите на благородници и военни, 
други са охранявали важни стоки или кервани. В семейство-
то традицията е пазена зорко, знаело се е на кого какво се 
преподава, като след специални изпити и церемонии се е 
предавало старшинството на един от всички наследници и 
той е продължавал рода.Да се тренира при тези фамилии е 
било винаги привилегия, която се е доказвала с много годи-
ни, труд, пари и отдаване на каузата.Там са се пазели тайните 
знания, техники, текстове и умения, които са се предавали от 
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поколение на поколение.Днес част от тези семейни школи 
все още съществуват, развиват се и разпространяват знание-
то, но отново в органичен обем, като само приетите членове 
получават тайното знание. Но дали е така или не е, дали ле-
гендите са истина или само мистика, е трудно да се каже, ако 
се вижда по някои от представянията на тайните фамилии и 
техните ученици.

Запад и Изток: Теорията за цялостната и хармонична лич-
ност е силно застъпена и тя оформя идеята за свързаност на 
тялото, уменията, проявите и социалния статус. Всяко нещо 
е било важно и му е отделяно нужното време, за да стане то 
перфектно и да се покаже пред другите или да бъде скрито. 
Състезателният принцип е важна част от идеята на Европа, 
за разлика от Изтока! В Европа, от времето на античността, 
Гърция и Рим, агоналният човек (3), човекът който се състе-
зава, е истинският доказан човек. Провеждали са се различ-
ни състезания по всякакъв вид преборвания пред публика. 
Освен състезанията по поезия, театър, музика, скулптура, 
рисуване и други изкуства, е имало и състезания по бойни 
умения, бокс и преборвания. Историята пази велики имена, 
даже митични, които са можели не само да преборят всеки, 
но и да вдигнат в ръцете си цял бик. Затова е и култът към 
тялото, голото тяло, мускулите и демонстрирането им. Някои 
от великите борци от това време са увековечени в епически 
скулптури. Затова са създадени и Олимпиадите, които са съ-
бирали прословутите бойци от целия познат дотогава свят, 
за да се преборят. Тази традиция е жива и до днес, превър-
ната в огромен комерсиален модел на пари, държави, клу-
бове, телевизии в открити състезания.За разлика от тази със-
тезателна показност, на изток това е точно обратното. Няма 
състезания, няма показване, а има скриване, тайнство, не-
яснота. Има мистичност. Затова и майсторите са със широки 
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дрехи, за да се скрие тялото, да се скрие движението. Затова 
и всяко преподаване е в тайна и споделянето е с неясни думи 
и идеи, за да може само най-умният, най-прозорливият да 
достигне до знанието, да го открие и да го предаде. Много 
често това не се е случвало, защото от цялата идея за криене 
и мистичност, на изток не са разработили такава стройна сис-
тема на преподаване, че да научиш наистина някого, а семе-
ен тип преподаване, където детето влиза или в манастира от 
малко, или в самото семейство започва от 3 годишна възраст 
да тренира и като порасне, то може всичко. Защото споде-
лянето е свързано с доверие, с принадлежност към мястото, 
манастира, семейството и с тайнственост. Няма състезания и 
преборвания, няма показност, няма книги и методика. Има 
битки, които често са със смъртоносен характер, от там мис-
тики и легенди, предавани от уста на уста, записвани в книги 
и предания.Самата идея за това мистично отношение е скри-
та и във философията на изтока - Дао, Будизъм, Дзен. Това са 
неясни дълбоки концепции, които могат да се мислят в про-
тивоположен и коренно противоречащ си пласт, да се прели-
ват, без да си противоречат. Още в първите думи на тракта-
та Дао Дъ Дзин (4), пише: „Словата може да са път към Дао, 
но не неизменен път. Имената могат да именуват, но не са 
неизменни наименования“. (61. Стр. Даодъдзин, Изток и за-
пад, 2019). Нещата нямат имена и конкретна определеност, 
а мистичност, неяснота и неопределеност. Като имената на 
формите или движенията. Затова често се получава сблъсък 
на цивилизации, както го наричаме ние и когато европеец 
отиде да учи на изток, не може да разбере какво се случва 
и защо не му показват или защо не вижда логиката. Защото 
той подхожда с модел на перцепция, който е различен от та-
мошния и не може да си получи истинско учение, докато не 
се приеме техния модел, за да може да потече информация-
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та. Затова и днес има европейци, които учат там или живеят 
там, знаят езика или тренират толкова много и дълго, че се 
превръщат в проводници, преводачи на едната култура с ду-
мите на другата култура. Същото се получава и с източните 
майстори, те започват да живеят на запад, разбират култу-
рата и начина на предаване на информация, и започват да 
преподават по различен начин, даже изпадайки в крайност 
на комерсиалност и публичност, нетипична за изтока.

Бойните изкуства в съвременното общество: Бойните 
изкуства са част от съвременното общество по един и друг 
начин. Определено след измислянето на огнестрелното 
оръжие светът се променя тотално, и като ценности, и като 
стратегия и геополитика. Животът става много поне важен, 
битката става вече не лице в лице а от разстояние и с едно 
натискане на спусък може да убиеш стотици хора. Затова и 
бойните изкуства претърпяват голяма трансформация. Още 
по времето на Боксьорското въстание в Китай 1901 година, 
когато Китай се опитва да изгони многонационалните запад-
ни компании и националистическото движение, породено 
от Опиумните войни на юг, които се опитват да съсипят ки-
тайската култура и бит чрез евтин опиум и да закупят земи 
и бизнеси от китайците, китайските националисти атакуват 
западните фирми и западни посолства по това време (5). Но 
модерната тогава западна военна промишленост стоварва 
модерното си въоръжение и смачква бунтът по жесток на-
чин, като по това време китайците са тренирали техниките 
на желязната ризница, убеждавайки трениращите, че могат 
да спрат куршум с голи гърди - неуспешно. Същото нещо се 
случва и с местното население, индианци, в Америка, кога-
то те се изправят със стрели и лъкове, коне и пера, срещу 
пистолети и пушки, автоматично оръжие и коли с войници. В 
тези случаи бойното изкуство се пречупва пред технологията 
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за смърт и се трансформира в другото и то много по-важно 
поле – полето на самоусъвършенстване, тренировка на тяло-
то, уменията и невидимия боен дух. Безспорно за разпрос-
транението са важни филмите и кино индустрията, която 
показва на всички по един уникален начин, чрез движение, 
красота и хореография, на силата, бързината и ловкостта на 
бойците, което запалва милиони практикуващи по целия 
свят да овладеят древните умения, които променят човек и 
му дават път за откриване на себе си. Състезанията по бойни 
изкуства стават също важна част, която дава възможност да 
се премерят сили в даден стил, спорт или направление, да 
се види коя е по-добрата школа, учител или страна. Появяват 
се и смесените бойни изкуства, ММА, където като в старите 
антични времена на Римската империя, в клетката са пре-
мервали сили най-големите бойци в света и арената е била 
част от цивилизацията на античността. Днес не е по-различ-
но. Медиите, платените телевизии и цялата машина за попу-
лярност и пари прави известни бойните изкуства и техните 
шампиони известни до всяко кътче на света. Тук се намесва и 
цялата спортна промишленост на тренировки, храни, добав-
ки, фитнес уреди и кондиционни тренировки, които добавят 
умения, сила, бързина и издръжливост при спортистите и 
атлетите. Това е развитие на западната идея за състезание, 
показност и доказване, което е част от традицията на Гърция. 
В този смисъл и азиатската култура започва да дава сигнали 
за отваряне и част от бойците в Азия започват да премерват 
сили и в тези състезания, както започва и ясна идея за спорт, 
система и общо преподаване на всички. В Азия се създават и 
първите университети по спорт, катедри по бойни изкуства, 
професори, преподаватели, методика и обучение, което про-
меня и облика на азиатските бойни изкуства. В същото време 
тайното и мистичното се засилва, като обратно на популяр-
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ното и показното, тайните секрети остават скрити за мнози-
на, традиционното, истинското се прокламира и започва да 
се търси, за да се открие тайната и традицията на истинско-
то знание, скрито от предците. Засилва се и влиянието на 
фамилни и семейни школи, превърнати в големи междуна-
родни организации, които по съвременен начин преподават 
традицията предадена от векове. Това обаче, не винаги се 
получава, защото понякога „преводачите“ срещат трудности 
при превода и разбирането на практикуващите като често се 
сблъскват с неясни формулировки и странна методика, която 
не винаги довежда с години до нужните резултати. Бойни-
те изкуства започват да се оформят като важна част от обу-
чението и на подрастващото поколение, тъй като няма вече 
задължителна казарма, където са се изграждали основните 
физически и психически и качества, както и бойният дух на 
мъжа. Бойните изкуства все повече започват да заместват 
тази липса на обучение и нужда от възпитание и трансформа-
ция на прехода на момчето в мъж. Тъй като моделът за мъжа 
е разклатен от редица“модерни“ представи, се получава се-
риозен проблем и огромен буфер в идеята за Ин и Ян - мъж-
кото става слабо и нежно, неуверено и чувствено, а женското 
става силно, водещо и уверено. Затова и бойните изкуства 
с тяхната традиция, ред, тренировка, физическа подготовка, 
система, екипна работа, доверие, ценности, принадлежност 
и боен дух, дават възможност за осъществяването на слож-
ния процес по инициация и създаването на силен, организи-
ран, уверен и балансиран човек в съвременното общество.

Съвременни търсения на науката за човека, синерге-
тика и компаративистика: Съвременната наука вече търси 
своето развитие в интердисциплинарни връзки и търсенето 
започва да се простира от анатомия и физиология, през нау-
ката за фасцията, през биомеханика и физика, до психология, 
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медитация и енергия, като търсенето за връзки и свързаност 
не спират до тук, а продължава във все повече изследвания. 
Различни научни публикации, автори и популярни книги 
търсят тази връзка, която изглежда изгубената идея за ця-
лостността на метода, който е и в сърцевината на древните 
учения за връзката между природата, човека и космоса. Чо-
векът и човешкото поведение, реакции, мисли, психология, 
занимания и тренировки все повече се разглеждат чрез един 
свързано цялостен поглед и парадигма на синкретизъм, кое-
то е много по-добре отколкото гледането на парче на отделни 
функции или самостоятелни проявления на отделни систе-
ми. Например съвременните идеи и изследвания за фасци-
ята дадоха огромен напредък в разбирането на науката за 
биосинергетиката и идеята за цялостна свързаност на тялото 
и неговата функционалност в ежедневието и в спорта. Томас 
Майер (6) публикува множество изследвания, които доказ-
ват и връзката на фасцията с древната идея за меридиани-
те и тяхната функционалност, както и идеята за фасциалната 
свързаност на цялото тяло, което дава едно ново разбиране 
за свързаността на цялото тяло.В някои военни секретни ми-
нистерства и поделения се изпитват различни методи и прак-
тики, събирани десетилетия в различни школи и след това 
подложени на щателен биомеханичен и психофизиологичен 
анализ за създаването на нови бойни изкуства за армията, 
като например моделът на руското бойно изкуства - Система 
създадена от полковник Кадочников (7) . Книгата на Любо-
мир Т. Пировски, ИЗМЕНЕНИ СЪСТОЯНИЯ НА СЪЗНАНИЕТО – 
БИОИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УСПЕХ дава много 
важни обобщения за всичко това и някои нови иновативни 
схващания, които помагат за по-дълбокото разбиране на 
сложната свързаност на съзнанието и тялото.

Станислав Багалев, National Coordinator за EWTO 



20

European WT Organisation, Coach за EWTO и Head за EWTO-
България Винг Чун и Самоотбрана; Изучава за треньор по Ушу 
в/във НСА “Васил Левски”, София/National Sports Academy 
“Vassil Levski”, BulgariaСофия, 20.10.2020, sifubagalev@abv.bg; 
http://www.wingtsun-bg.com/

Бележки: 1. Инициация https://en.wikipedia.org/wiki/
Initiation 

2. На основата на такива сезонни състезания между ча-
стите на племето се появява йерархията в обществото. Про-
цесът на феодализация има за начало престижа, придобит 
от войните в състезания. Марсел Гране „L’esprit de rivalite 
qui animait les confreries masculines et qui, pendant la saison 
d’hiver, les opposait en des joutes dansantes est a l’origine du 
progres institutionnel.“[11] (Духът на съперничество, който е 
въодушевявал мъжките братства и ги е поставял през зимния 
сезон едно срещу друго в танцови състезания, стои в осно-
вата на институционния прогрес — б.пр.)) 3. „Терминът агон, 
напротив, е обозначавал състезание в сериозния смисъл на 
думата — първоначалното значение на думата αγων е било 
събиране, среща (срв. αγοπα). Независимо от това Платон, 
както вече видяхме, употребява παιγνιον в смисъл на све-
щени танци, τα των Κουρήτων ένόπλια παίγνια и παίγνια като 
свещено изобщо. Фактът, че в повечето състезания едните 
очевидно са се сражавали напълно сериозно, в никакъв слу-
чай не е достатъчна причина за разделяне на agon от „игра“. 
„Да припомним тук забележителното свидетелство от Биб-
лията (2, Царства 2:14), където един смъртоносен групов дву-
бой се обозначава с думата игра, която спада към сферата 
на развлекателното. Върху гръцки вази имаме изобразена 
въоръжена борба, охарактеризирана като агон посредством 
свирач на флейта, която я съпровожда.[3] Празниците на 
Олимп са познавали двубой до смърт.[4] Грубите схватки, 
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употребявани от Тор и неговите роднини в състезания със 
своите подчинени при Утгардалоки, са били обозначавани 
с думата Leika, която несъмнено се отнася към сферата на 
играта.“ Напълно естествено е, че при много народи думата 
добродетел произхожда от понятието мъжественост. Напри-
мер латинската дума virtus е имала първоначално като ос-
новно значение храброст, мъжественост. Същото се отнася и 
за арабската дума morou’a, която много прилича на αρετή и 
съдържа много значения — сила, смелост, богатство, умело 
ръководене на личните работи, добро възпитание, учтивост, 
високи качества, щедрост, великодушие, благородство и мо-
рално съвършенство. Във всяка концепция, която е създаде-
на от примитивна житейска форма въз основа на войнствени 
и благородни пориви в живота на племето, се появява един 
идеал за рицарство и рицарски качества, които включват хра-
брост и благородство независимо дали става дума за гърци, 
араби, японци или средновековни християни. Винаги мъж-
кият идеал за добродетел е свързан с признание и отстоява-
не на чест, примитивна чест, основаваща се на външен ефект. 
Homo ludens,  Йохан Хьойзинха, Антропология и етнология, 
(Homo ludens (Proeve ener bepaling van het spelelement der 
cultuur), 1938), превод Злата Техова .

4. Даодъдзин, Изток и запад, 2019, 61. Стр.
5. Опиумнивойни: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E

%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8_%D0%B
2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%
8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) Бок-
сьорсковъстание: https://bg.wikipedia.org/wiki/ %D0%91%D0
%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%
BE_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%
B8%D0%B5 

6. Tom Myers, Anatomy Trains (2020, 4th ed), co-author 
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of Fascial Release for Structural Balance (North Atlantic, 2010, 
2017), co-author of Anatomy Trains in Motion Study Guide (2019), 
author of Body3, The Anatomist’s Corner, Structural Integration

7. Кадочников А. А. Русский рукопашный бой по системе 
выживания https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=R
UPAT&DocNumber=2159580&TypeFile=html

Станислав Багалев, София, 20.10.2020г.
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Рецензия от д-р Златка Минчева  
Димитрова, специалист психиатър в  
Център за психично здраве, гр. Стара Загора

Изучаването и използването на човешкия мозък, съзна-
ние и психика както на човешката Личност, така и в човешко-
то общество,  и информационните технологии свързани с тях, 
се оформят като основен приоритет на ХХІ век. Тяхната слож-
ност и взаимообвързаност обективно изискват за това да се 
използва холистичният системен подход и кибернетичните 
принципи на управление за постигането на успехи във всяка 
една област на дейността на човека. Това е реализирано в 
книгата на Любомир Т. Пировски „ Изменени състояния на 
съзнанието биоинформационна технология за успех „. При 
това успешно е характеризирано и защитено въведеното 
от него ново понятие „биоинформационна технология“ 
като обобщаващото понятие за технология, използваща 
човешкия организъм и съзнание като обективна психофи-
зиологична прицелна точка, а изменените състояния на 
съзнанието (ИСС) като основно субективно технологично 
средство за постигането на конкретен успешен резул-
тат. При това е използвана създадената от Джеф Хокинс от 
компанията „Nu-menta“ нова теория за функционирането на 
мозъка(Thousand Brains Theory), като тя успешно е допълне-
на от Любомир Пировски за по-универсална, по-завършена 
структурна и функционална основа с „Модулна невронно-
синаптична мрежа“ включена в „Слоести архитектурни 
мозъчни комплекси “. В тях процесите на обработка и използ-
ване на информацията за формиране на решения вървят 
по аналогичните спирални енерго-информационни (биохи-
мични и електрически) пътища – разклонения на „Динами-
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чен енергоинформационен поток“. Така аналогичните „Ди-
намични енергоинформационни потоци“, които са с много 
разклонения, ритмично циркулират в мозъка, в организма 
и в обществото не под формата на кръг, а на отворена спи-
рала изградена по принципа на хармоничните пропорции, 
като движението им е предизвиквано от потребностите и 
подкрепяно от катехоламините(адреналин, норадреналин и 
допамин) и ацетилхолина, а точките на бифуркация са миго-
вете на покой в Потока, които са като „броеница от дълбоки 
вирове“ с ендогени опиоиди ендорфини и екефалини, серо-
тонин и ГАМК. Това позволява да се разглежда съзнанието 
като квантово състояние на материята, „обща субстанция, 
която е субективно самоосъзната и която не само може да 
натрупва и използва данни, но също се явява неделима и 
единна“, и която е „динамична, самоорганизираща се, ди-
сипативна (съгласно синергетиката) система в активна реак-
ционна среда, чиято точка на бифуркация (тоест точката на 
неустойчиво равновесие) е знаковата организация на пси-
хичният акт“. Тази структурна и функционална материална 
база на съзнанието е „Модулната невронно-синаптична мре-
жа включена в Слоестите архитектурни мозъчни комплекси“. 
В книгата са дадени определението и характеристиките на 
Изменените състояния на съзнанието (ИСС) като значителни 
отклонения от обикновеното състояние на съзнанието в су-
бективното преживяване или функциониране на психиката, 
които се идентифицират или субективно от самия индивид, 
или обективно. Те се съпровождат с изменения във възприя-
тията, мисленето и психофизичните възможности на човека. 
Посочена е и технологията за целево създаване и управля-
ване на Изменените състояния на съзнанието(ИСС) като пси-
хофизиологичен феномен, представляващ приспособително 
оправдан и качествено изменен начин на функциониране на 
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редица относително автономни перцептивни и когнитивни 
модули в мозъка, която се базира на съществено подтисната 
дейност на лявото мозъчно полукълбо . В различните ИСС е 
възможно или стесняване, или разширяване полето на съз-
нание. Обикновено началните стадии на интеграция на не-
вронните комплекси се обезпечават от стеснените състояния 
на съзнанието. Разширеното съзнание обикновено се обез-
печава от увеличаването на общата активност на кората на 
главния мозък и синхронизацията в работата на различните 
му участъци. Създаването и приложението на Изменените 
състояния на съзнанието (ИСС) като средства в Биоинформа-
ционната технология за постигане на успех,  е пряко свърза-
но чрез прави и обратни системни връзки с биоенергийното 
състояние на живия организъм. Оптимизирането на енер-
гетичното състояние на живата клетка е посочено както чрез 
биохимични механизми на клетъчно-мембранно ниво, така 
и на организмово ниво чрез съответни практики . . Биоин-
формационната технология разработена в книгата е пока-
зано,  че е приложима и при социалната страна и същност 
на човека, неговите съзнание и морал, характер и темпера-
мент, тоест при понятието „Личност“. Личността е това което 
е мое,  но е за другите, и е изградено в процеса на социал-
ната дейност и общуването с околните. Обективната нагласа 
към собствената Личност е в процеса на индивидуация, раз-
работен от К.Г.Юнг. На базата на редица посочени примери(в 
т.ч. и от бойните изкуства) е показано как успехът и резул-
татите от него са неотменима цел и мотивация за всеки чо-
век за да осъществи своите мечти. За реализацията на това, 
оптимална е Биоинформационната технология, използваща 
човешкия организъм и съзнание като психофизиологична 
прицелна точка, при което изменените състояния на съзна-
нието (ИСС) могат да бъдат като основно целево създавано 
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технологично средство за постигането на конкретен успешен 
резултат. При това резултатите и човешкото достойнство в 
съответната област от човешкото поведение и дейност, са об-
ратните биокибернетични връзки при двойния контрол върху 
тях. Превръщането на човешката Личност в иновационен 
продукт като обект и като субект на евристичната дейност 
чрез Биоинформационната технология и ИСС, е сложно и 
се определя от разнообразните начини на съчетаването на 
психичните процеси, състояния и качества, които образуват 
личността и най-вече до Ценностната система на Личността. 
Всичко това и посочените примери,  а и много други осъзна-
ти или неосъзнати примери от ежедневието на всеки човек, 
показват ефективността и безвредността на Биоинфор-
мационната технология използваща изменени състояния 
на съзнанието за постигане на успехи в процеса на реално 
изменение на нещата от дейността на човешката лич-
ност, от реализацията на нейното творческо начало, от 
нейната евристична и иновативна дейност. В това е и ос-
новната ценност на книгата на Любомир Пировски „Изме-
нени състояния на съзнанието биоинформационна техно-
логияза успех“. . Това определя и насочеността на тази книга 
към знаещите,  любопитните, мислещите не традиционно и 
желаещите да опознаят себе си и да постигнат личностни ус-
пехи читатели. .

Д-р Златка Минчева Димитрова,  
специалист психиатър в 

Център за психично здраве, Ст.Загора .
03.11.2020 г. Ст.Загора .
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1. Увод, определения, цели и методология

Във всяка една област от човешкия живот,  дейност и по-
ведение, успехът и резултатите от него са неотменима цел 
и мотивация за всеки човек да осъществи своите мечти. 
Особено характерно това е при емоционалните му състоя-
ния и съответните им психофизиологични проявления в ор-
ганизма и Личността при удолетворяване на актуалните им 
потребности (витални, социални, духовни). Това ярко се про-
явява при любовта, ревността, вярата, страха и евристичната 
дейност(разновидност на човешкото мислене и нова систе-
ма от действия водещи към нови научни и/или технологич-
ни продукти), както и при различните изкуства (например 
поезия и др.). Успехът е свързан не само с непрекъснатото и 
присъщо на живия човек движение и преодоляване на пре-
пятствията,  но и с процеса на реално изменение на нещата 
от дейността на човешката Личност, от реализацията 
на нейното творческо начало, от нейната евристична и 
иновативна дейност. Това е свързано най-вече с постоянен 
процес на създаване, а не на получаване, тоест „прогресивна 
реализация на достоен идеал“ (Wikipedia), функция от удо-
летворение на Личността от своите действия, а не от чуждите 
оценки. От значение за успеха са както когнитивната способ-
ност, така и физическите способности на Личността, но по 
различни начини и по различно време в съответните области 
(според мен особено в бойните изкуства). (1,2)

Успехът е реализиране на програмирани резултати 
от дейност и е едно от функционалните състояния на 
човека, свързани с: с интелекта му; с когнитивните инфор-
мационни познавателни и мисловни процеси за съзнателно 
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променяне на човека и околната му среда (3); с емоциите, 
които са тясно свързани с инстинктите (общият фундамент, 
който Природата е поставила в основата на Аза); с генетич-
но фиксираните основни жизнени потребности и особено с 
инстинкта за запазване на достойнството – съвкупност 
от моралните качества на конкретния „Аз“ и уважение на 
тези качества в самия себе си; със способността на клетки-
те да произвеждат, отделят в кръвта и балансират във все-
ки момент ензими, невротрансмитери, невромодулатори, 
невромедиатори, неврохормони (катехоламини, ендорфи-
ни, енкефалини, серотонин, мелатонин,ацетилхолин и гама-
аминомаслена киселина). (4). 

Успехът е тясно функционално свързан и с най-важната 
екзистенциална човешка потребност – свободата – осъзна-
та необходимост и осъзната случайност в рамките на дадена 
закономерност, тоест характеристиката на самоорганизира-
ща се система, позволяваща възможност за съзнателен из-
бор на дадена дейност от Личността и съответната й отговор-
ност. (5)

Най-обобщаващо успехът е необходимото условие за 
да е щастлив човекът. Щастието е емоционалното със-
тояние и съответното 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“. (6) 

Понятието технология обхваща съвкупност от начи-
ни и средства за постигане на желан резултат или начин за 
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преобразуване на даденото в необходимото. Такава е и Би-
отехнологията при която се използват живи организми, би-
ологични системи или техни производни за създаването или 
модифицирането с определена цел на продукти или проце-
си. 

Информацията е фиксиран резултат от избор (при чо-
века – съзнателен) предоставящ конкретно знание, което 
може да се използва за промяна в средата. Тя е от жизнено 
значение за човека. Информационните технологии(ІТ) са 
широк клас от дисциплини и области на дейност, свързани с 
управлението и обработката на информацията (Wikipedia). 

Според мен обобщаващото понятие е Биоинформаци-
онна технология, използваща човешкия организъм и съзна-
ние като обективна психофизиологична прицелна точка, а 
изменените състояния на съзнанието (ИСС) като основно 
субективно технологично средство за постигането на 
конкретен успешен резултат. 

Целите, които си поставих с това определение на Био-
информационната технология са: Предоставянето на съ-
временни знания за ИСС като средство за постигане на 
програмиран успех и резултати от него от всеки човек в 
неговата сфера на дейност и поведение, и като противо-
отрова за използването на ИСС за външен контрол върху 
съзнанието,  поведението и действията на отделния чо-
век, тълпата и обществото. При това самата човешка 
Личност като обект и като субект, да се превърне в ино-
вационен продукт. 

Извън обхвата на целите ми е разглеждането на ИСС 
като болестни отклонения, които са предмет на психиа-
трията и психопатологията.

От особено значение в случая е, в какво се състоят резул-
татите от успеха и на кого те са необходими,  тоест при каква 
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ценностна система в конкретна историко-икономическа об-
ществена формация успехът се реализира?

За да се реализират тези цели, Биоинформационната 
технология,  методът по който тя да се реализира и техно-
логичните средства за това -- Изменените състояния на съз-
нанието (ИСС), трябва да се охарактеризират чрез съвремен-
ната информация, разгледана през призмата на Системният 
подход, Синергетиката, Биокибернетиката, Биоенергетиката, 
Психофизиологията,  Психологията и Психофармакологията. 

Системният подход изисква като методологичен инстру-
мент да се използва био-психо-социалният метод, характе-
ризиращ се със създаване на моделна система от понятия 
(модули от структурни елементи) и двупосочни причинно-
следствени и функционални връзки между тях, обединяващи 
ги в цялостна функционална система със системообразуващ 
фактор – програмиран успех и резултати от него, които иг-
раят и ролята на обратни положителни или отрицателни би-
окибернетични системни връзки, при запазване на достойн-
ството на Личността – още една системна обратна връзка .

Такава Моделна модулна система според мен е: 
І Модул: Определени организмови и мозъчни инфор-

мационни структури от гледна точка на Биокибернетика, 
Синергетика,Психофизиология <--> Емоции, Инстинкти <--> 
Поведение <====> ІІ Модул: Съзнание <--> ИСС <--> Биое-
нергетика и Бойни изкуства < ====> ІІІ Модул: Личност <--> 
Технология чрез ИСС <--> Възможни резултати (примери, 
предимно от личен опит) в съответната област от човешкото 
поведе-ние и дейност като обратна биокибернетична връзка 
при прилагането на Биоинформационната технология . 

Био-психо-социалният системен метод освен,  че изис-
ква определено ниво на знания за осмислянето му като поз-
навателен инструмент, но и е определено предизвикателство 
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към читателите за предизвикване интереса им към интегра-
ция след диференциацията на съвремените знания, което 
е обективна нужда за да не се изгуби човека като цялостен 
обект и субект на познание и въздействие. Това определя на-
сочеността на тази книга към знаещите,  любопитните, ми-
слещите не традиционно и желаещите да опознаят себе си и 
да постигнат личностни успехи, читатели. Тази книга е пред-
назначена да предизвика читателя сам да задълбочи позна-
нията си в съответната област,  в която са мечтите му .

Информацията в тази книга, освен нова,  е и логично 
продължение и доразвиване в нови посоки и връзки на ин-
формацията от издадени и реализирани предишни осем мои 
книги – научни монографии, цитирани в използваната лите-
ратура. 
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2. Определени организмови и 
мозъчни информационни структури 
от гледна точка на Биокибернетика, 
Синергетика, Психофизиология <--> 
Емоции и Инстинкти <--> Поведение – 
структурна и функционална основа на 
Биоинформационната технология 

Във връзка с изясняване на използваното от мен поня-
тие Биоинформационна технология, използваща човешкия 
организъм и съзнание като обективна психофизиологична 
прицелна точка, се налага да се охарактеризират накратко и 
използваните за посочената цел научни понятия и връзките 
между тях в рамките на системния подход.

Днес с развитието на КИБЕРНЕТИКАТА и БИОКИБЕРНЕ-
ТИКАТА целево се изучава и използва самоорганизацията на 
сложните отворени системи, процесите на предаване, съх-
раняване и преработване на информацията, и в резултат – 
целенасоченото управляване на тези системи. Именно тези 
процеси на целесъобразно саморегулиране, осигуряват съ-
ществуването и гъвкавото приспособяване към променливи-
те условия на живите същества и на създаваните технически 
системи. При това основните понятия, които ги характери-
зират, са: отвореност, енергия, информация, управление и 
структурите получавани 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-
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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 запазването 
на даден процес (в това число и физиологичен) или пока-
зател така, че той да се поддържа в определени граници на 
едно стабилно ниво, се нарича регулаторна. Когато тя е за-
творена верига и функционира така, че отклонението на ре-
гулируемата величина автоматично се регулира, тя се нарича 
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 положителни, 
така и отрицателни. Обратна връзка означава влияние на 
изходящия сигнал върху работните параметри на систе-
мата. Регулаторно-управляващите механизми на системата 
сравняват постъпилата информация за действителната стой-
ност 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-
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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 регулируемата 
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 игра-
ят позитивната роля на усилватели на жизнените процеси, на 
растежа и развитието. Тоест биологичната самоорганизация 
на всички нива започва въз основа на механизма на положи-
телната обратна връзка, върху който след това се наслагват 
(принцип на суперпозицията) регулаторните ограничения на 
отрицателните обратни връзки, като при това управляването 
на биосистемата е с активен (в това число и ритмичен, цикли-
чен) характер. 

Термодинамичният аспект при изучаването на затво-
рените системи, използва в качеството на критерий (мяра) 
топлинната им енергия с нейната организационна непрод-
реденост – ентропия, в противоположност на организаци-
онната подреденост и ритмичност при отворените и огра-
ничено отворените системи. Този аспект, съгласно втория 
закон на термодинамиката, при механичната, електрическа-
та и химическата енергии показва, че при превръщането на 
енергиите една в друга необратимо се натрупва единствено 
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топлинна енергия, тоест увеличава се ентропията и се нама-
лява негентропията. Единствено при многостадийните хи-
мични и биохимични процеси от ендотермичен (с поглъщане 
на топлина) и екзотермичен (с отделяне на топлина) тип, при 
които става превръщане на топлинната енергия в химична и 
физична енергия на подредени атомни и молекулни връзки, 
има възможност да се използва ниско качествената топлин-
на енергия за производство на високо качественни енергий-
ни форми, тоест да се намалява ентропията и да се повишава 
подредеността(организираността) на системите за сметка на 
околната среда. Всички биологични системи са ограничено 
отворени, тъй като каналите на техните връзки с външната 
среда се контролират и регулират от самата биосистема в съ-
ответствие с нейното състояние, тоест те са саморегулиращи 
се системи. Целта на живите биосистеми е оптимизация на 
поведението им в дадените условия, водещо до увеличаване 
на структурната и енергийна неравновестност до устойчиво 
неравновесие 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.

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 
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степен отразяват асиметрията във външните за организма 
условия, подпомагайки адаптацията му. Съединявайки се 
със всеки субстрат, те му придават асиметричност до такава 
степен, че полученият комплекс стремейки се към симетрия, 
се разпада и се получава копие на изходния субстрат, като 
това се повтаря непрекъснато от началото в ритмично-въл-
нов режим. Това е в основата на еволюцията на органичните 
вещества . 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 це-
лесъобразност), растеж и развитие на системата. 

Изхождайки от това, според мен Животът може да 
се определи като начин на съществуване и взаимодейст-
вие на хармонично-асиметрични, самовъзпроизвеждащи 
се автовълнови пространственно-времеви дисипативни 
структури и ритмични процеси, способни да обменят с 
околната среда вещества, енергия и информация. 

Човекът от гледна точка на психофизиологията е 
избирателно отворена, саморегулираща се, многокомпо-
нентна, комплексно организирана, вероятностна, простран-
ственно-времева ритмична система. (6). В нея се осъществя-
ва интензивен поток вещества със стуктурен (асиметричен) 
строеж и свързаните с него реактивоспособност, енергия и 
информация. За живите системи е характерна способнос-
тта им да подбират и създават ценна за тях информация без 
енергийни загуби. Колкото по-ценна информация се създава 
в системата, колкото по-високи са критериите за нейния под-
бор, толкова по-високо е тази система по стълбата на биоло-
гичната и психичната еволюция. Еволюцията е растеж на 



37

ценността на информацията, създавана от и в система-
та . Видът (основно биохимичен - като структуирана моле-
кулна маса и електрически - като акционен електропотенци-
ал - АП) и количеството на енергията и информацията (като 
Динамичен енерго-информационен поток с много разклоне-
ния) ритмично циркулират в организма. При това е налице 
йерархия, чийто първо информационно стъпало е локалната 
концентрационна разлика в съответните енергии (способ-
ността на дадена система да променя състоянието на среда-
та). Второто стъпало е в молекулните механизми за реализа-
ция на сложните биологични и психични процеси, които са 
свързани с прехода от неживо към живо, тоест преносът на 
сигнална информация по принципа на комплементарността 
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 - вътре-
клетъчни 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 – информа-
ционна теория. Това еднозначно определя реализирането 
на успеха и щастието, като право пропорционална функция 
на максимално развити психика и съзнание. Петото стъпало 
е многомерното, квантово–енергийно и холограмно-инфор-
мационно ниво на отражение на свойствата на материята на 
физическия вакуум върху свойствата на биологичната мате-
рия и нейните психически прояви(съзнание), която чрез по-
степено увеличаване на информативността си и намаляване 
на енергийността си еволюира, съгласно системния принцип 
“всичко зависи от всичко”(“каквото долу, това и горе”). 

Според мен, използвайки принципите на СИНЕРГЕТИ-
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КАТА (съвремена теория за самоорганизация на системите) 
може да се определи „Динамичният eнерго-информаци-
онен поток с много разклонения“ като ритмично цирку-
лиращ в организма не под формата на кръг, а на отворена 
спирала. Тя е изградена по принципа на хармоничните 
пропорции(„златното сечение“) - оптимален начин и ин-
струмент за системна взаимосвързаност в природата при 
системообразуващ фактор – потребност от жизненост и 
красота, растеж и развитие на системите. Имено спирална-
та форма осигурява едновременно във вертикална и хори-
зонтална посока оптимален растеж и развитие на всяка една 
система като приложение на всеобщите закони на диалекти-
ката. На базата на първия диалектичния „Закон за единство и 
борба на противоположностите“, се осъществява развитието 
на системата (в това число и на човешкото общество), което 
е спираловидно оформено от третия закон на диалектиката 
- за „Отрицание на отрицанието“. ”Отрицание на отрицание-
то” е израз на прогресивния спираловиден характер на раз-
витието, при което се синтезира в по-висшо единство всичко 
положително и се отхвърля (отрича) всичко отрицателно от 
началното стъпало на даден цикъл (ритъм) на развитие. Този 
механизъм е и за второто, следващото, витло по възходящо-
постъпателната зигзагообразна спирала на развитието, при 
което се синтезира в по-висшо единство всичко положително 
с нещо ново, несъществувало до тогава. При това в резултат 
на действието и на втория диалектичен закон за „Премина-
ване на количествените изменения в качествени”, се оформя 
третото по-висшо витло, което представлява отрицание на 
отрицанието отрекло първото начално стъпало. Така се раз-
решава противоречието между изходното стъпало и негово-
то отрицание, като същевремено се създава ново изходно 
стъпало за ново отрицание и така до безкрай, тоест ускоря-
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ващото се движение и развитие не е по затворен кръг,  а по 
отворена възходяща колебателна (зигзагообразна) спирална 
система едновременно във вертикална и хоризонтална по-
сока . Така движението на Потока от енергия и информация 
закономерно е ритмично движение по спирална траекто-
рия през материалните дисипативни спиново организирани 
протонно-електронни структури в активна реакционна сре-
да. 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 (активната реакцион-
на среда) ритмично се създава деполяризационен участък - 
движеща се постъпателно и скокообразно електрохимична 
автовълна – акционен информационен потенциал(втората 
му компонента), предизвикващ отделянето на съответни би-
охимични медиатори в синапсисите(третата му компонен-
та). 

Връзката между края на аксона(дългият израстък от не-
врона) и таргетната клетка е Синапсът. Той се състои от за-
дебелен израстък на аксона (синаптична колба), синаптично 
пространство и постсинаптична мембрана на следващата 
нервна клетка. Всеки неврон се свързва с до 15 000 други не-
врона. При 80 – 100 милиарда нервни клетки, се получава 
една динамична триизмерна мрежа от 1014 до 1015 сина-
пса образуващи „Слоест архитектурен мозъчен комплекс“ 
. Нервните клетки предават информацията под формата на 
електрически импулси, които създават електрическо напре-
жение между вътрешността на клетъчното тяло и неговото 
обкръжение. Междинната граница, която позволява възник-



40

ването на тази разлика в заряда, достигащ до – 70mV, е кле-
тъчната биомембрана от водно-фосфолипидни структури в 
течно-кристална фаза с нисък вискозитет. Всяка мембранна 
система изпълняваща енергитична функция превръща хи-
мическата или светлинна енергия в електрическа-трансмем-
бранна разлика на електрическите потенциали или осмотич-
на енергия от концентрационната разлика на разтворените 
вещества от двете страни на мембраната. (7). Чрез не еднак-
во 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 клет-
ката, 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 положително заре-
дена, 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 определен участък от мембра-
ната и се разпространява последователно 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 химически субстанции - (невро-
трансмитери, невромедиатори или невромодулатори), ко-
ито дифундират от пресинаптичната към постсинаптичната 
мембрана, където по рецепторни механизми, предизвикват 
отново акционен потенциал. При това предаването на ин-
формация дори и под формата на химична невротрансмисия 
изисква само бинарно кодирано (възбудно или подтискащо) 
съобщение оформено от фактора време. Декодирането на 
възбудната или инхибиторната заповед се осъществява най-
често от постсинаптичния рецептор вместо от трансмитера. 
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Трансмитерите са материалния субстрат на информаци-
онния обмен в мозъка, като техният ефект зависи не само 
от вида на трансмитера, но и от неговото количество. 
Съгласно Рецепторната теория, трансмитерите осъществя-
ват действието си върху определени места за свързване – 
рецептори-- протеини, фиксирани в клетъчната мембрана, 
които от едната си страна са вдадени в екстрацелуларното 
пространство(т.е. в синаптичното пространство), а от друга-
та са свързани с вътрешността на клетката.От кибернетична 
гледна точка, рецепторите представляват саморегулиращи 
се отворени биосистеми, които разпознават,преобразуват, 
усилват и предават на съответните компетентни клетки ин-
формацията получена от молекули (лиганди) от вътрешната 
или външната среда на организма. Специфичните лиганди 
пасват(взаимодействат) към специфичните рецептори по-
добно на ключ към ключалка (принцип на комплементар-
ността), при което настъпват конформационни промени 
в самите рецептори. В синапсите, рецептори за определен 
трансмитер се локализират и на постсинаптичната, и на 
пресинаптичната мембрана. За да може постсинаптичната 
мембрана да приема нов сигнал от нов АП и ново количе-
ство освободен трансмитер, “отработения” трансмитер се 
поема (захваща) обратно от пресинаптичния неврон или от 
обкръжаващата глия. Вътре в неврона или в синаптичното 
пространство, трансмитерът се метаболизира до неактивни 
субстанции с помощта на разграждащи ензими. 

Днес вместо за клетъчни или нервни пътища в мозъ-
ка, се говори за специфична невронална система с медиа-
тори глутамат, аспартат, гама аминомаслена киселина 
(ГАМК) или глицин и за неспецифична невронална система 
към която се отнасят норадренергичната, допаминергич-
ната, серотонинергичната и пептидергичната системи. 
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Активната реакционна среда се характеризира като 
система с две енергийни нива – високо и ниско, което е пред-
поставка и за нейната активност и неустойчивост, например 
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 препятствие), характе-
ризиращи се с техният топологичен заряд - по часовникова-
та стрелка (десни) или против часовниковата стрелка(леви). 
Тъй като всяка структура носи и запазва определена инфор-
мация, то и тези вълни са акумулатори и преносители на 
информация. Електроните във веществото, въртящи се око-
ло атомните ядра и едновременно около оста си, могат да 
преминават от орбита на орбита, като при това се излъчват 
електромагнитни вълни и торсионни вълни(породени от 
собственото въртене на електрона). Те представляват „па-
мет“ за миналото въртене на частицата. При това импулсът 
на собственото въртене – спинът, може да се „откъсне“ от 
частицата. Този свободен спин, това откъснато от веществото 
въртене,  е информацията, която носят вълните на свобод-
ните спинове в пространството под формата на торсионно 
поле. Всичко,  което се върти, както и пространството което 
е усукано, създават торсионно поле. Торсионното поле се по-
лучава от въртенето на всички елементарни частички, в това 
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число електрони и атоми, но не и на молекули. Торсионните 
вълни са неизбежен компонент на електромагнитното поле. 
Торсионните полета се пораждат и когато се изкривява 
структурата на физическия вакуум или за сметка на осо-
бена 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 из-
исква повече енергия, а по-неустойчивата – по-малко. Така 
информационното въздействие, което само по себе си не 
носи енергия, въздействайки на системата върху нейната 
точка на бифуркация, тоест на точката на неустойчиво рав-
новесие, може много силно да измени енергийното състо-
яние на системата,  не носейки при това никаква енергия. 
Торсионните полета притежават памет. Силите които усукват 
торсионните полета на дясно и способстват за съхранение 
на информацията са позитивни, а силите които разсукват 
торсионните полета и въртят на ляво са негативни, вредни, 
защото изтриват или изкривяват информацията . Става ясно,  
че при движението на акционният потенциал по спирална 
траектория, 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 опреде-
лен субстрат (включително анатомичен) и обем, то споделя-
нето на информация чрез торсионните полета е мигновено, 
независимо от разстояния и вид на субстрата поради кван-
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товата им свързаност и нелокалност (от квантово вплитане 
на пораждащите ги частички) при взаимодействието им . 
Връзката между ъгловата скорост на въртене с усукването, е 
равна на произведението от линейната скорост и полето на 
усукване, предизвикващо поле на инерционните сили, които 
се проявяват единствено в ускоряващи се отправни системи 
. Когато ъгловата скорост на въртене е постоянна, то усуква-
нето е равно на отношението между единица и разстоянието 
от някоя точка на диска или спиралата до остта на въртене. 
Когато в инерциална отправна система инерциалните сили 
станат нула, то се оказва, че пораждащите ги полета на инер-
цията в инерциалните отправни системи са различни от нула. 
Усукването е нулево, когато ъгловата скорост на въртене, ко-
ято е относителна 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 Торсионни-
те полета и Теорията на физичния вакуум се доказва, „ че в 
света не става нищо друго, освен изменение на кривината и 
усукването на пространството”. Присъствието на първични 
торсионни полета в пространството води до неустойчи-
вост в сруктурата на физичния вакуум, която предизвиква 
раждане на елементарни частици от него – най-простите 
представители на материалния свят. При това, раждане-
то на обекти от вакуума, е съществено нелокален процес, 
тъй като в него участват безкрайно отдалечени точки 
от пространството. (8,9,10,11,12) 

Сега е създадена нова съвремена теория за функцио-
нирането на мозъка(Thousand Brains Theory). Човешкият 
мозък е изграден от 80-100 милиарда неврони, които се със-
тоят от клетъчно тяло с разклонени израстъци – дендрити и 
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аксон, и от поддържащи клетки – глия. Определен тип не-
врони наречени мрежови, решетъчни или грид-клетки(grid 
cells) в по-старата част на мозъка, образуват шестоъг-
ълна пространствена структура(мрежа) и се активират в 
зависимост от движенията на живия организъм в една въ-
ображаема пространствена решетка, отразяваща неговата 
позиция и ориентация (за откриването на този механизъм е 
присъдена Нобелова награда през 2014г.). На базата на това е 
създадена от Джеф Хокинс от компанията „Nu-menta“ 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 заобикалящия 
свят, а сложни мрежови взаимодействия между множество 
„малки“ модели, които работят едновременно, формирайки 
илюзията за цялостно възприемане на света(13). Като въз-
можен елемент към описаната мрежова невронна конструк-
ция, може да се добави и новото откритие (14) на нов тип 
човешки 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 
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от кората, която е свързана с очите и слуха.“Шипковидните 
неврони“ се свързват с възбуждащи неврони наречени пи-
рамидални клетки, свързани и с нивото на интелигентност 
на човека, които съставляват две трети от всички неврони в 
кората. „Шипковидните неврони“ действат като инхиби-
торни неврони, тоест ограничават активността на дру-
ги 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 отразя-
ват пренос на мозъчна дейност, която се основава на сетивно 
възприятие (звук,образ) за движение, като отразява чуждите 
движения като свои, без да осъществява самите движения.Те 
са причината да чувстваме състрадание, да споделяме емо-
ции и да изпитваме Емпатия, да предусещаме намерения и 
различни психични състояния, тоест те правят симулация на 
виртуална реалност в мозъка и конструират намеренията, ко-
ето е важно за всички социални взаимоотношения(15,16,17). 
Така описаната нова теория за функционирането на мозъ-
ка (Thousand Brains Theory),  която според моята хипотеза 
е структуирана като Модулна невронна мрежа, логично се 
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вписва в Универсалната устройствена стратегия на био-
логичните системи,  изградени със „слоеста архитекту-
ра“ . 

„Слоестата архитектура“ е ключова устройстве-
на стратегия за осигуряване на устойчивост и функцио-
налност. Тя е проста, необходима, мощна и изключително 
полезна и гъвкава включително и чрез добавянето на нови 
слоеве по целесъобразност. При нея в слоевете, процесите 
на обработка на информацията вървят в паралел, едновре-
мено, за разлика от „нивата“, в които процесите са последо-
вателни, серийни.“ Слоестата архитектура“, която е везде-
съща в биологичните системи, се е развила и е придобила 
способност да се предава на следващото поколение, защото 
способността й да поражда изменения в рамките на набор 
от ограничения, е била устойчива на фона на конкуренци-
ята и е била селектирана от подбора – „слоеве или смърт“ 
(18). Като моя хипотеза бих казал, че Новата теория за функ-
ционирането на мозъка(Thousand Brains Theory) получава 
по-универсална, по-завършена структурна и функционална 
основа, ако Модулната невронно-синаптична мрежа е вклю-
чена в „Слоести архитектурни мозъчни комплекси “,  „про-
низвайки“ многобройните им слоеве, в които процесите на 
обработка и използване на информацията за формиране на 
решения вървят по аналогичните спирални енерго-информа-
ционни (биохимични и електрически) пътища – разклонения 
на „Динамичния енерго-информационен поток. Спирална-
та форма позволява разположение едновременно във вер-
тикална и в хоризонтална посока и запазване в „простран-
ство-времето“ на информационните и емоционални следи 
(енграми) в целия материален обем на разширяващата се 
невронно-синаптична спирална мрежа - не само последова-
телно по хода й,  но и в невронни структури на витлата й, 
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разположени една над друга- невронни многопластови на-
клонени вертикални модули, които „пронизват“ нея и Слоес-
тите архитектурни мозъчни комплекси. Във всеки невронен 
модул се формират модели на средата в състояние на кван-
това суперпозиция, тъй като процесите на обработка на ин-
формацията в тях вървят в паралел, едновремено. Тоест дви-
жението на акционният електропотенциал, предизвикващ 
отделянето на съответни биохимични медиатори, е ритмич-
но движение по спирална траектория през материалните 
спиново организирани дисипативни протонно-електронни 
структури в активна реакционна среда, като възникващите 
при това инерциални сили, пораждат „торсионно поле”. Ця-
лото множество от такива модели съществува паралелно(в 
квантова суперпозиция) в неокортекса, като далечните 
връзки между невроните(включително и чрез торсионните 
полета, които мигновено пренасят информацията без пренос 
на енергия и независимо от разстоянията) правят възможно 
синхронизирането 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. 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 вза-
имодействат с по-широки и актуално съществуващи социал-
ни структури. Параметрите на този „конус“ са определени от 
„Златните сечения“, които са числови инварианти на числата 
на Фибоначи и са израз на Хармонията (оптимален начин и 
инструмент за системна взаимосвързаност в природата при 
системообразуващ фактор – потребност от жизненост и кра-
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сота, растеж и развитие на системите). Това всъщност е реа-
лизация и илюстрация на холографският принцип, при който 
във всяка част от цялото се съхранява цялата информация за 
цялото. Така аналогичните „Динамични енерго-информаци-
онни потоци“, които са с много разклонения, ритмично цир-
кулират в организма и в обществото не под формата на кръг, 
а на отворена спирала изградена по принципа на хармонич-
ните пропорции, като движението им е предизвиквано от 
потребностите и подкрепяно от катехоламините(адреналин, 
норадреналин и допамин) и ацетилхолина, а точките на би-
фуркация са миговете на покой в Потока, които са като „бро-
еница от дълбоки вирове“ с ендогени опиоиди- ендорфи-
ни и екефалини, Серотонин и ГАМК. (6). Тази моя хипотеза 
получава структурно и функционално доказателство от 
новите открития в областта на зоналните структури в 
мозъка – Ретикуларна формация и Клауструм,  както и 
от изследването на основните принципи на двупосочното 
свързване на динамичните системи на невроните и невро-
трансмитерите в целия мозък с помощта на анатомич-
ната свързаност между ядрото на Raphe и останалата 
част на мозъка. (19).

Ретикуларната формация - (РФ) представлява централ-
но разположен в мозъчния ствол сноп от неврони, които при-
тежават много синапсни връзки и се простират от долните 
отдели на гръбначния мозък до неспецифичните ядра на зри-
телните отдели. РФ е свързана със специфичните аферентни 
пътища, а същевремено и с цялата кора на големите полу-
кълба. Взаимоотношенията между мозъчната кора и ретику-
ларната формация имат характер на обратна връзка - РФ сти-
мулира неспецифично кората(положителна обратна връзка), 
като след достигане на известен предел в тази стимулация 
започва да се подтиска от нея (отрицателна обратна връзка 
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по механизма на надпределното задържане).(20,21,22) .
Ретикуларната формация се намира в анатомични и 

функционални връзки с таламусо-хипоталамусовите центро-
ве, продълговатия мозък и лимбичната система, свързани с 
мозъчните неврохимични системи от рецептори, невроме-
диатори, невромодулатори, невротрансмитери и хормони за 
самостимулация чрез удоволствия. По този начин (вкл. при 
стрес) РФ влияе върху вегетативните и емоционалните про-
явления на организма и човешкото съзнание. РФ влияе върху 
моториката чрез връзките й с подкоровите моторни центро-
ве и гръбначния мозък. Тоест чрез интегриращата функция 
на зоните в ретикуларната формация се реализират и меха-
низмите на адаптация на човека към условията на околната 
среда, което е и главната функция на вегетативната нервна 
система. РФ е част от функционалната система със системо-
образуващ фактор - удолетворяване на актуални човешки по-
требности. 

При напречен разрез на продълговатия мозък в горната 
му част се откриват ядра на черепномозъчни нерви и сиво 
мозъчно вещество със своеобразна форма – неврони с къси 
израстъци, които правят многобройни синапси и изграждат 
мрежа (от тук и названието ретикуларна, мрежовида, фор-
мация), простираща се по цялото протежение на мозъчния 
ствол – от продълговатия до междинния мозък. Според съ-
времените знания ретикуларната формация структурно е 
организирана като групи ядра от специфични неврони, ло-
кализирани в стволовата част на мозъка, в хипоталамуса, в 
таламуса и в целия гръбначен мозък. В средния мозък рети-
куларната формация (РФ) заема голяма част от горната по-
кривна част на мозъчния ствол, където е и Substantia nigra, 
чийто клетки съдържат меланин (пигмент близък до катехо-
ламините) и допамин (предшественик на норадреналина). . 
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В съответствие с принципа на двойна реципрочна инервация 
и биорегулация, в РФ се оформят три диференцирани зони, 
различаващи се не само по спецификата на своите неврони 
с техните различни прагове на възбудимост при стимулация 
от аферентни сигнали, но и по тяхното функционално пред-
назначение – холинергична (соматична) зона, холинергична 
(парасимпатикусова) зона и адренергична(симпатикусова) 
зона. 

Така структурата на РФ е от две взаимносвързани през 
инервацията на ефекторните клетки зони – холинергична(с 
основен медиатор ацетилхолин) и адренергична (с основен 
медиатор адреналин). Освен това, специфична особеност в 
сруктурата на РФ е мрежата от силно разгънати междуне-
вронни връзки, образувала се под влияние на функционал-
ната необходимост за сравнително дълго съхраняване на 
възбудния енергиен потенциал на входящия стимулиращ 
нервен импулс, което се извършва по механизма на само-
възбуждащ се генератор. Имено благодарение на мрежес-
тата невронна структура, РФ се явява от една страна като 
акумулатор на външната енергия и информация, а от друга 
– като биоенергиен разпределителен възел, чиято натрупана 
енергия чрез активиращи информационни сигнали се 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 корова-
та дейност. Низходящите ретикуло-спинални нервни влакна 
отправят улесняващи или подтискащи импулси към гръбнач-
ния мозък. Съществуват и ретикуларно-корово-ретикуларни 
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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 са-
мата себе си,  тоест кората чрез РФ сама поддържа своя то-
нус. Характерно е и,  че всички аферентни нервни влакна на 
всички видове сетивност при достигането на мозъчния ствол 
търпят раздвояване, при което едното разклонение се отпра-
вя 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. 

Функциите на Ретикуларната формация най-общо са 
свързани с динамичните съотношения „мозъчна кора – под-
корие” и тяхното единство при нервно-ендокринно-трофич-
ната регулация, осигуряваща уравновесяване на организма 
със средата. Функционалното предназначение на РФ е във 
формирането на динамичния тонус на ефекторните апарати 
адекватно на конкретния момент във времето е тоест РФ е 
свързана и с биоритмите. Това е и една от страните на адап-
тационния механизъм на организма, изразяваща се в непро-
изволната форма на биорегулация. При това поддържането 
на изходния тонус на ефекторите се осигурява в широк дина-
мичен диапазон на промени в силата на външните дразне-
ния. Тоест, съгласно принципът на двойна реципрочна инер-
вация и биорегулация, РФ чрез своите активиращи сигнали 
прави така, че при слаби външни и вътрешни дразнители 
се стимулира адренергична зона в РФ с основен медиатор 
адреналин,а също и норадреналин и допамин, т.н. катехола-
мини, усилва се фоновият еферентен сигнал в адренергичния 
канал, а в реципрочната инервация на ефекторните апарати 
става изместване в посока на засилване на адренергичната 
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компонетта и преустройство на равновесиието водещо до 
повишаване на праговата чувствителност на рецепторите, то-
ест засилва се тяхната способност да възприемат слаби драз-
нения с адекватен отговор от изпълнителните органи. То-
ест, при слаби дразнители, РФ обезпечава преимуществено 
функционирането на тонизиращата система с нейните висо-
кочувствителни рецептори и ефекторните апарати с техните 
слаби енергийни потенциали,  важно при емоционална въз-
буда и стресова ситуация. И обратно – при силни аферентни 
потоци дразнители по бързите аферентни нервни влакна, се 
стимулира преимуществено холинергична зона от РФ с ос-
новен медиатор ацетилхолин, който стимулира възбудните 
и трофичните процеси, а в реципрочната инервация на ефек-
торните апарати става изместване в посока на засилване на 
холинергичната компонета и преустройство на равновесието 
водещо до понижаване на праговата чувствителност на ре-
цепторите в соматичната и парасимпатикусовата ефекторна 
област. Тоест, РФ непроизволно осъществява превключване 
на режима на работа на функционалните системи. 

Ретикуларната формация(РФ) оказва постояно активира-
що влияние върху кората на големите мозъчни полукълба, 
като това влияние е неспецифично, тоест не зависещо от сен-
зорната модалност(вида) на дразнителя и е адресирано към 
всички полета и отдели на кората на главния мозък. Освен 
това РФ влияе модифициращо при осъществяването на ви-
соко специализираните мозъчни функции, тоест облекчава 
тяхната реализация, особено в комбинацията й с други сис-
темни информационни нервно-психични регулаторни струк-
тури и функционални системи каквато е Доминантата на Ух-
томски. При възбуждане и възходяща активация на РФ, като 
следствие нараства и възбудимостта на коровите структури 
приемащи импулсите от специфичните проводни пътища, 
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повишава се възбудимостта на дендридите на невроните, 
нараства активността в синаптичните им краища, повишава 
се дифузната динамична сенсибилизация на тези елемен-
ти от мозъчната кора,  които служат за материален субстрат 
на специфичните за кората процеси на аферентен синтез и 
висша интеграция, формират се положителните условно-
рефлекторни връзки. Едновремено с това обаче, кората на 
главния мозък (най-вероятно челните й части) и вероятно 
хипокампа и таламуса, оказват постояно и синхронизирано 
подтискащо и регулиращо влияние върху възбудния потен-
циал създаван от РФ,  тоест върху активността на РФ. Тоест 
в норма съществува функционален антагонизъм между мо-
зъчната кора и ретикуларните активиращи механизми в РФ. 
И колкото по-силна е тази подтискаща корова активност, тол-
кова по-добра е способността на нервната система за обра-
зуване на регулиращи негативни условни реакции. Така въз 
основа на определена структурна организация „РФ -- мозъч-
на кора” функционално и динамично се уравновесяват въз-
будните и подтискащите нервни процеси. При това в норма 
винаги преобладават коровите подтискащи и контроли-
ращи механизми и следователно изоставане на подкоровото 
(от РФ) възбуждане. От хипотетична гледна точка на баланса 
между тях, преобладаване на възбуждането (в условно-реф-
лекторната дейност, в двигателната активност и др.) означа-
ва максимално приближаване на нивото на динамичност на 
възбудителния процес към нивото на динамичност на под-
тискането. При „равновесие” е налице сравнително лесно 
регулиране на влиянието на РФ върху мозъчната кора и до-
миниране на кортикалното подтискане върху ретикуларното 
възбуждане. Реципрочните взаимоотношения между кората 
на големите полукълба на мозъка и РФ определят механи-
зма, при който извъредно силната активация на кората от 
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рязко нарастналия поток от сензорна информация (напри-
мер при стрес) регулирана от възходящата РФ и преминава-
ща през ядрата на таламуса, обуславя мощното подтискащо 
влияние върху РФ, което от своя страна води до намаляне на 
нейното възходящо активиращо влияние. Освен това РФ има 
и свои собствени колатерали, осигуряващи понижаване ак-
тивността на невроните проектиращи се в ядрата на таламу-
са. Те реализират подтискащо въздействие върху структурите 
в таламуса и съответно се понижава нивото на активност на 
кората. Спадането на тонуса на кората води до отпадане на 
нейното подтискащо влияние върху функциите на лимбич-
ната система, което се проявява в нарастване на ориентиро-
въчните рефлекси, в разширяване на диапазона от сигнали 
възприемани емоционално, в подобряване на формирането 
на паметови следи от нови и емоциогенни стимули. Когато 
в процеса на адаптация възходящите активиращи влияния 
обхванат РФ, се проявява положителната обратна връзка 
между хипоталамуса и РФ, която играе важна роля в биорегу-
лацията не само на емоционално-мотивационните реакции, 
но и във възбудимостта на централната нервна система. Ак-
тивацията на мозъчната кора води до засилване на подтиска-
щите ефекти върху лимбичната стуктура. Така в основата на 
функциониране на психофизиологичните механизми(в т.ч. и 
при участието на РФ) осигуряващи адаптацията (особено ва-
жна за „еустрес”), лежи принципът на двойна обратна връз-
ка – оперативна отрицателна и опосредствена положителна. 
Окончателното формиране на зоните в Ретикуларната фор-
мация при човека завършва към 18-20 годишна възраст. Тога-
ва енергийният потенциал на холинергичната (парасимпати-
кусова) зона достига своя максимум. Между 20 и 35 годишна 
възраст е налице относителна стабилност в енергийните 
потенциали на действие между зоните в РФ, като постепено 
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започва намаляването им в адренергичната (симпатикусова) 
зона. След 50–те години,  е налице съществена морфологич-
на трансформация в адренергичната нервна система, свър-
зана със смъртта почти на 50% от адренергичните неврони, 
докато при холинергичните неврони морфологичните про-
мени не са така рязки. Това определя, съгласно принципът на 
двойна реципрочна инервация и биорегулация, постепенно 
засилване на холинергичната биорегулация на ефекторните 
апарати. След 60-те години холинергичните и адренергични-
те енергийни компоненти на биорегулацията отново реци-
прочно се стабилизират, но на по-ниско енергийно-инфор-
мационно ниво.

Според нас, биорегулацията на стреса предизвикващ 
ИСС чрез използване на Ретикуларната формация трябва да 
е двупосочно детерминирана и ритмична във времето, като 
до 40-те - 50-те години терапевтичното въздействие върху 
РФ трябва да е чрез слаби външни и вътрешни дразнители 
(стимулиращи или подтискащи), при което РФ обезпечава 
преимуществено функционирането на тонизиращата функ-
ционална система, а след 50-те - 60-те години терапевтично-
то въздействие върху РФ трябва да е чрез силни аферентни 
потоци дразнители (стимулиращи или подтискащи), при ко-
ето може да се редуцира до известна степен понижаването 
на праговата чувствителност на рецепторите в соматичната 
и парасимпатикусовата ефекторна област, да се стимулират 
възбудните и трофичните процеси и да се увеличи адренер-
гичната енергийна компонетта в енергийно-информацион-
ното равновесие на биорегулацията. Такова детерминирано 
във времето въздействие върху РФ е възможно само чрез по-
етапно и холистично прилагане на фармакологични, фитоте-
рапевтични, физикохимични, психофизиологични и психични 
средства и методи, изискващи съответните знания и условия 
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за прилагане. За стимулирането на Ретикуларната форма-
ция значителна роля играе хормоналната система, която при 
стресови ситуации чрез симпато-адреналиновата система с 
нейния ефекторен апарат от секреторни клетки от кората на 
надбъбреците, рязко увеличава порциите адреналин в кръв-
та (той фоново се продуцира и при спокойно състояние от 
тирозин до допамин и норадреналин). При това адренали-
нът едновремено стимулира невроните и в трите зони на РФ, 
особено в холинергичната (соматична) зона и холинергична-
та (парасимпатикусова) зона. Ето защо адреналинът от глед-
на точка на неговата стимулираща роля на зоните в РФ, може 
да се разглежда като фазов хормон от невроендо-кринната 
система. Други хормони с такова ярко изразено стимулира-
що РФ действие няма. Веществата, които активират адренер-
гичните механизми било директно (норадреналин, адрена-
лин), било чрез облекчаване освобождаването на медиатора 
или сенсибилизиране на адрено-рецепторите се наричат ад-
реномиметици. Амфетаминът, кокаинът, тираминът и други 
непряко действащи адреномиметици облекчават освобож-
даването на норадреналин от неговата лабилна депо-форма 
и увеличават количеството на активнодействащия върху ад-
ренорецепторите норадреналин.(23). 

Клауструмът е тънка, неправилна, листообразна, дълбо-
ка невронална от сиво вещество структура,  организирана в 
поне два функционални модули – дясната клауструма е със 
среден обем 828,83 mm3,  а лявата е 705,82 mm3,  като има 
асиметрия във формата и анизотропия между мозъчните по-
лукълба. При човека обемът на клаустрома е една четвърт 
от обема на мозъчната кора. Клаустромът притежава най-
висока плътност на връзките на влакна на единица обем от 
всички изследвани мозъчни региони. Той изглежда играе 
централна роля за свързване на множество различни мозъч-



58

ни невронно-синаптични мрежи, тоест той заема уникално и 
по презумпция критично „място“ в цялостната архитектура 
на мрежовата свързаност в мозъка особено в челните и цин-
гулатните области, като може да действа за синхронизиране 
на кортикалните подмрежи, които са отговорни за различни 
координирани поведения. Много области от мозъка изпра-
щат синаптични връзки към клауструма(например тези кои-
то участват в усещането и двигателния контрол). Изходящите 
синаптични връзки от клауструма са широко разпределени 
като достигат множество мозъчни области като префронтал-
ната, орбиталната, цингулатната, двигателната, островната и 
енторгиналната кортика. Различното му влияние върху под-
мрежите на мозъчния регион се свързва с висока когнитив-
на активност, внимание и действие,  тоест централна роля 
за свързване на множество сетивни мрежи с тези региони,  
които могат да интерпретират и да предприемат действия 
по подобна информация. Позицията на клаустума в макро-
мащабната мозъчна невронно-синаптична мрежа би била 
структурно способна да позволи на видимата сензорна ин-
формация да навлезе в мозъчните региони, свързани със 
съзнателната мисъл, като същевремено запази излишния 
вход от съзнанието.. Тази предполагаема роля подчертава 
важността на инхибиторната клаустрална свързаност в регу-
лирането на съзнателното поведение. Функционалният адек-
ватен фон на физиологичен покой на нервните структури в 
Ц.Н.С. намиращи се в състояние с преобладаване на проце-
сите на потискане, е особено важен за финно (в това число 
на емоциите и чувствата) регулиране отношението между 
възбудните и задръжните процеси в мозъка. Оптимизацията 
на това отношение е важно за адаптационните и енергийни 
процеси на Ц.Н.С. и се характеризира като положителен но-
отропен ефект. 
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Гама аминомаслената киселина (ГАМК) (GABA) е невро-
трансмитерна аминокиселина и е потискащ пресинаптичен 
медиатор, концентриран основно в сивото вещество на ко-
рата на мозъка, където се осъществяват основно висшите 
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 невромо-
дулатор. 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 на мембраните по отношение на глюкозата, 
а в големи дози действа противоположно. Тя усилва произ-
веждането на адреналин от надбъбреците чрез въздействие 
върху хипоталамо-симпатоадреналиновата система и нама-
лява съдържанието на катехоламините (допамин, норадре-
налин и адреналин) в различните образования на главния 
мозък. 

В клауструма е най-голямата концентрация и най-голя-
мата гъстота на капа-опиатните рецептори. Те се намират с 
по-ниска плътност и в редица други мозъчни региони като 
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челен кортекс и амигдала. Те се свързват с невротрансмите-
рите – динорфини и когато се активират могат да подтиснат 
настроението и да предизвикат дисоциативни, психиделич-
ни преживявания. Активирането на капа-опиатните рецепто-
ри от най-мощният психеделик - халюциногенният дитерпен 
от 23 въглеродни атома,  но без азотен атом Салвинорин А 
от растението Salvia divinorum (1,5 – 2,2 мг. на 1 грам свежи 
листа или 4,4 мг. на 1 грам изсушени листа, при еднократна 
доза Салвинорин А при пушене 0,2- 0,5 до 0,8 - 1,2 мг. или 0,1 
- 0,25 мг. под езика), подтиска или инактивира клауструма, 
което предизвиква фундаментални смущения в съзнателния 
опит.(24,25). За разлика от таламуса, клауструмът може да не 
е строг мултисензорен процесор сам по себе си,  но може да 
бъде незаменим при организирането на информацията, из-
ползвана от мултисензорните процесори, която е от значение 
за изпълнителните функции на мозъка. По този начин клаус-
тромът може да служи за филтриране на сигнали за връзки-
те на всички хиляди сензомоторни входове от външния свят 
към и от фронталните и цигулатните подмрежи,  тоест клаус-
трумът е предполагаем неврално-синаптичен филтър за 
съзнателната мисъл и „пазител“ на невронна информация 
за съзнателността. Тази свързана активност на съвместна, 
интегрирана дейност, опосредствана от електрически и хи-
мически синапси между неврони на мозъка,  които реагират 
на различни аспекти на един и същи съзнателен опит, обект 
или събитие, могат да се определят като невронната основа 
на съзнанието . Основната характеристика на почти всички 
невронални теории за съзнанието, е необходимостта от не-
прекъснати взаимодействия между групи от широко диспер-
гирани и взаимосвързани чрез аксони на дълги разстояния 
пирамидални неврони, чийто взаимодействия се изразяват 
в непрекъснат поток от съзнателни възприятия, образи и ми-
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сли. Клауструмът може да съдържа специализирани механи-
зми, които позволяват информацията да се пренася широко 
и да се интегрира в предната, задната и вентрално-дорзал-
ната посока за да синхронизира различните възприятивни, 
когнитивни и двигателни модалности, което е характерно 
като обединяващо преживяване за съзнанието. (26,27,28) . 
Става ясно, че както Ретикуларната формация като втора 
аферентна система в главния мозък, която регулира потока 
на входяща в централната нервна система по аферентни пъ-
тища и взима участие в регулацията на всички вегетативни 
функции в организма, така и Клауструмът,  който пренася 
широко и интегрира информацията за да синхронизира раз-
личните възприятивни, когнитивни и двигателни модалности 
в обединяващо съзнателно преживяване, са мрежовидни 
невронално-синаптични структури от разширяваща се 
Модулна невронно-синаптична мрежа. Тя е от невронни 
многопластови модули, включена в „Слоести архитектур-
ни мозъчни комплекси“, които „пронизват“ нея и Слоести-
те архитектурни мозъчни комплекси. В тях процесите на 
обработка и използване на информацията за формиране 
на решение вървят по енерго-информационни (биохимич-
ни и електрически) пътища – разклонения на „Динамичния 
енергоинформационен поток“. 

Знанията за „Динамичния енергоинформационен по-
ток“, Ретикуларната формация и Клауструмът като клю-
чови звена и мишени в мозъка на човека за съзнателното 
човешко поведение, са необходими за разбиране на меха-
низма на Биоинформационната технология, използваща 
като основно технологично средство изменените състо-
яния на съзнанието(ИСС) за постигането на конкретен ус-
пешен резултат от човешкото поведение. 

Човешкото поведение (29) е начин на съществуване 
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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 едновремен-
ното поддържане в Аз-а на две различни, несъвместими, 
вярвания,убеждения, идеи, мнения(30). Човешкото поведе-
ние е процес на активно взаимодействие между личността 
и социалната среда, активна дейност, понякога изразявана и 
чрез „бездейственост”(психическа активност на личността, с 
параметри 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.

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 необходи-
мо нещо да се прави) . От физиолого-кибернетично гледище 
и от гледна точка на Нервно-лингвистичното програмиране, 
в поведенческия акт като „единица” на дейността се разгра-
ничават 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,ког
а,как,къде,колко да се прави ? Психофизиологичните му ме-
ханизми според нас са Доминантата на Ухтомски и условният 
рефлекс, които се допълват образувайки единен интеграти-
вен комплекс – функционална организационна единица на 
поведението. Синтеза 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 
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на обективната реалност(от утвърдения тясно специализи-
ран условен рефлекс) . В състава на аферентния синтез вли-
зат като компоненти: 1.доминираща мотивация (пораждащи 
фактори – 1.1.биологични, емоционални и социални актуал-
ни потребности (съгласно Потребностно-информационна-
та теория за висшата нервна дейност на Симонов П.В.), 
1.2.обстановъчна аференция(съгласно функционалните сис-
теми на П.К.Анохин), 1.3.пускова аференция (кога,какво,как 
е необходимо да се прави) и 1.4.памет (по-ранен индивиду-
ален опит и енграми(следи) запазени в паметта, при чиито 
трансформации и рекомбинации чрез нови времени невро-
нални връзки се създава неврофизиологичната основа на 
свръхсъзнанието – творческата интуиция. 2. формиране на 
действието и на ”акцептор на действието”- апарат за предсказ-
ване и оценка на резултатите от действието преди извърш-
ването му (кой,как,защо,колко?), съгласно функционалните 
системи на П.К.Анохин. 3.резултати от действието свързани 
с обратната аференция (какво?). 4.обратна аференция меж-
ду действието и ефекта от него - поведенческият акт става 
стройна система заедно с оценката на резултатите от дейст-
вието 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 дейст-
вие. Биохимичният и фармакологичен механизъм за това са 
Мозъчните неврохимични системи за самостимулация чрез 
удоволствията - инструменти на еволюцията чрез “награда” 
за целесъобразен 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.(31) 



64

При това „дейността на човека се определя от доминант-
ните тенденции в структурата на личността” (Е.Фромм,1990), 
а „целостността на личността (К.Г.Юнг) е постигната, когато 
главните двойки противоположности са относително разгра-
ничени, т.е. когато двете части на цялостната психика, съзна-
ние и несъзнавано, са свързани една с друга и са в активна 
връзка по пътя към индивидуация”(32). Нервнофизиологич-
ните механизми за това доминиране са свързани с феноме-
ните Функционална система на П.К.Анохин и Доминанта на 
Ухтомски – динамични, саморегулаторни, времено господ-
стващи рефлекторни системи (вътрешна, външна и социална) 
със системообразуващ фактор – полезен адаптивен резултат, 
функционално обединяващи различни органи, системи и 
процеси, а при Доминантата и нервни центрове от гръбнач-
ния мозък, подкоровите структури или кората на главния мо-
зък, със задължително първично огнище на възбуда в един от 
отделите на централната нервна система, насочваща работа-
та на нервните центрове в дадения момент и определяща 
вектора на поведение . Формираната Доминанта има четири 
типични свойства: 1. устойчива възбуда, 2.повишена възбу-
димост благодарение на която възниква основното свойство 
на доминантата, а имено - 3. способност към сумиране на 
най-различни дразнения с участието на хипокампа в мозъка 
можещ да реагира на сигнали с малка вероятност на реали-
зация, и 4. изразена инерционност.

Доминантата има способността да се включва от 
много широк кръг стимули (осъзнати, подсъзнателни, ин-
стинктивни), което се реализира с участието на хипокам-
па, реагиращ и на сигнали с ниска степен на вероятност за 
положителна подкрепа. Взаимодействията в мозъка меж-
ду предните отдели на новата кора, хипокампа, амигдалния 
комплекс и хипоталамуса, основно свързани с принципа на 
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Доминантата на Ухтомски, са необходимите и достатъчни 
взаимовръзки за организация на човешкото поведение в ко-
ординатната система: “потребности – вероятност за тяхното 
удовлетворяване” и имат важно адаптивно значение за ор-
ганизмите.

Формирането на доминантата често може да е скри-
то, подсъзнателно и не волево, базирано на лимитираща-
та функция на натрупания по-ранен видов и индивидуален 
опит и функция на актуална в дадения момент потребност. 
С характерните черти на Доминантата ние се срещаме всеки 
път, когато наблюдаваме етапа на генерализация на услов-
ния рефлекс. Първият етап в създаването на всеки условен 
рефлекс е етапът на генерализация, за пръв път описан от 
И.П.Павлов: „Този участък от централната нервна система, 
който по време на безусловния рефлекс най-силно се драз-
ни, насочва към себе си и по слаби дразнители идващи от 
външния или вътрешен свят едновременно върху другите 
участъци от централната нервна система, тоест благодаре-
ние на безусловния рефлекс към неговия участък се прокар-
ва временен път за всички тези дразнители.Условията които 
влияят на отварянето или затварянето на този път са вътре-
шен механизъм..., финно приспособяване на животинския 
организъм” (33). Така в етапа на генерализация на условния 
рефлекс,  чийто неврофизиологични механизми практически 
съвпадат с феномена - Доминанта на Ухтомски (34) може да 
се изгради рефлекторна реакция на стимули, които никога 
по-рано не са се съчетавали със съответното подкрепяне. С 
увеличаване на специализацията на условния рефлекс, до-
минантата се асимилира от него и влиза в структурата на 
условния рефлекс като активираща обратна условна връз-
ка. При това е налице и временно повишаване на клетъчна-
та възбудимост при продължително, над едно денонощие, 
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запазване повишената ефективност на синаптичните връзки 
– свидетелство за устойчивост (инертност) на биомембран-
ната пластичност. Имено тази биомембранна пластичност 
определя доминантните свойства на етапа на генерализа-
ция на условния рефлекс, придружен с паралелна промяна 
на клетъчната възбудимост в участъците от кората на мозъка 
обхванати от различните съчетани стимули(дразнения).

При формирането на поведенческия акт, в резултат на 
съвместна дейност на хипокампа и фронталната кора се от-
бират тези външни стимули или техните енграми, които пре-
ди това са се съпровождали с удолетворяване на дадената 
потребност. Чрез съпоставяне на мотивационното възбужда-
не с наличните стимули и с енграмите извлечени от паметта 
(най-вече от слепоочния дял на мозъчната кора), в амигдало-
идния комплекс в лимбичната система се формира емоцио-
нално „оцветяване” на тези стимули и енграми, което води до 
определянето на доминиращата мотивация подлежаща на 
приоритетно удолетворяване. Създалата се във фронтална-
та кора програма за действия постъпва в базалните ганглии, 
където чрез взаимодействие с теменната кора се „вписва” в 
пространствените координати на предстоящото действие. От 
фронтно-стриатната система възбуждението през моторната 
кора отива към ефекторните органи, реализиращи целенасо-
ченото поведение. 
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Схема на взаимодействията в процеса на организация 
на поведенческия акт между мозъчните структури, включва-
щи и скритите в тях Ретикуларна формация и Клауструм като 
мрежовидни невронални системи – плътните линии са ин-
формационната аференция; пунктирите – мотивационните 
влияния; двойните – емоционално оцветената аференция. 
(35)

Тази схема, макар и опростена 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 образува-
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ния. При това според мен, схемата отразява не еднокра-
тен информационен цикличен кръгов процес, а динамичен 
процес на многократно “въртене по отворена спирала“ 
на енергийно-информационни взаимодействия, пренасящи 
информацията като електрохимична вълна (пораждаща 
електромагнитно поле) с определена скорост и в опреде-
лен обем и субстрат (включително анатомичен) между 
посочените структури, обединени в „Модулната неврон-
но-синаптична мрежа, включена в слоести архитектурни 
мозъчни комплекси “. Тъй като неизбежен компонент на 
електромагнитното поле са торсионните вълни, пораж-
дащи информационно торсионо поле, а торсионните по-
лета се пораждат и за сметка на особена геометрия на 
пространството (ефект на формата), то споделянето на 
информация чрез торсионните полета е мигновено, неза-
висимо от разстояния и вид на субстрата поради кванто-
вата им свързаност и нелокалност от квантово вплитане 
на пораждащите ги частички при тяхното взаимодейст-
вие. Това може да обясни поговорката,  че „най-бързото 
нещо е мисълта“,  а информационното въздействие чрез 
торсионните полета, което само по себе си не носи енер-
гия, въздействайки на системата върху нейната точка на 
бифуркация, тоест на точката на неустойчиво равнове-
сие, може много силно да измени енергийното състояние 
на системата не носейки при това никаква енергия, тоест 
да се реализира поведенческият акт за реална промяна на 
материалната или интелектуалната среда. 

Всичко това позволява да се разглежда съзнанието като 
квантово състояние на материята, „обща субстанция, която 
е субективно самоосъзната и която не само може да натруп-
ва и използва данни, но също се явява неделима и единна“ 
(36).
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Управляването на поведението като адаптационни 
реакции, при всички случаи трябва да започва с пренасочва-
не и намаляване устойчивостта и силата на повишената въз-
будимост в рефлекторните системи в мозъка от съществува-
щата Доминанта на Ухтомски, след което създаване на нова 
Доминанта, разположена най-напред на нивото на временна 
координация на функциите – в периода на т.н. “еластичност 
на Ц.Н.С. Биохимичният и фармакологичен механизъм за 
това са Мозъчните неврохимични системи за самостиму-
лация чрез удоволствията. От друга страна тези емоционал-
ни системи лесно се поддават на сугестогенни въздейстия. 
Тези две страни на емоциите ги определят като много важен 
и достъпен инструмент за предизвикване и управляване 
на Изменени състояния на съзнанието(ИСС), особено в 
комбинация с определени дози от целесъобразно подбра-
ни препарати (например невролептици и транквилизатори) 
при пренасочване и намаляване устойчивостта и силата на 
съществуващата доминанта) и фитопсихофармакологични 
препарати (например антидепресанти, психостимуланти и 
психомиметици при създаване на нова доминанта) дейст-
ващи предимно на ретикуларната формация, лимбичната 
система и хипоталамичната област . При това се използва, 
че мотивационното влияние на хипоталамуса върху новата 
кора на мозъка има асиметричен характер, проявяващ се 
както в активация (нежелана в случая) предимно на лявото 
му полукълбо (по-чувствително от дясното към невролепти-
ците, което в случая е желан ефект за подтискането на лявото 
полукълбо при пренасочване и намаляване устойчивостта и 
силата на съществуващата доминанта като първи етап), така 
и в засилване на взаимовръзките между електрическите про-
цеси в мозъка, особено в Клауструма. При това трябва да се 
отчита, че не силата на възбуждение във възбудното огнище, 
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го прави доминантно. Възбудният център става доминантен 
чрез способността си да сумира и натрупва възбуждане от 
импулси от случайни дразнители (в т.ч. и подпрагови) с раз-
лична модалност, свързани с енграмите (паметови следи) във 
времето от удолетворяването на потребностите, подкрепяно 
от мозъчните системи за самостимулация чрез удоволствия. 
Освен това е достатъчно еднократно или двукратно съчета-
ване на аферентното дразнение с прекратяването на доми-
нантата, за да се образува здрава времена нервна връзка. 
(37). Прекратяването на мотивационната доминанта води до 
бързо формиране на здрава времена връзка между центъра 
където е създадено доминанто огнище и центъра към който 
е адресиран раздразнителя, тоест доминантата е неврофи-
зиологичният механизъм чрез който се образуват бързо 
здрави временни връзки.

Сумиращите свойства на Доминантата ярко се про-
явяват в поведението и творческата дейност на човека. 
Творческите личности, като правило, имат дивергентно ми-
слене – те търсят решаването на проблема по всички въз-
можни 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. емо-
ционалното напрежение) играят лимитираща роля. При това 
интуицията винаги „работи” за удолетворяване на потребно-
стите, устойчиво доминиращи в иерархията на мотивите на 
дадената личност. 

Ако механизмът на Доминантата повишава възможност-
та за адаптиране на субекта чрез рекомбинации на запазени-
те в паметта следи и разширяване на асортимента на възпри-
еманите външни сигнали, осъществявайки предварителен 
неосъзнат подбор на база доминираща мотивация, то вто-
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ричният съзнателен отбор е свързан с функционалната спе-
циализация на двете полукълба на главния мозък действа-
щи в „диалог”- лявото (индукция; планира, анализира като 
последователен процесор, опериращ с дискретни понятия 
съответстващи на цели класове обекти и установява отноше-
нията между тях; дейността му се базира повече на бъдещото 
време; съдържа повече допамин, ГАМК, ацетилхолин; по-го-
ляма чувствителност към невролептиците) и дясното (дедук-
ция; осигурява цялостно синтезирано, аналогово описание 
на света; дейността му се базира повече на миналото време; 
съдържа повече серотонин и норадреналин; по-голяма чувст-
вителност към алкохола). Асиметрията е необходимо усло-
вие за реализация на процесите на висшата нервна дейност, 
в т.ч. и доминантните свързани с динамиката в създаването 
на временните връзки в посока от асиметрия към симетрия 
и отново към асиметрия в дейността на главния мозък, чиято 
дейност е оптимална при синхронната дейност на двете му 
полукълба. Дясното и лявото мозъчно полукълбо различно 
се вписват в координатите на времето. Дейността на дясното 
предимно е свързана с насоченост към минали събития, до-
като 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. 
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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 емоционал-
ното състояние на човека в мимиката на лявата половина 
на лицето, което свидетелства за преобладаваща активност 
на дясното полукълбо.Функционалната асиметрия на двете 
мозъчни полукълба и тяхното взаимодействие, днес се при-
емат за невробиологичната основа на взаимодействието 
между осъзнатите и неосъзнатите компоненти на личността.
(38,39,40,41).

Конкретното удовлетворяване на актуалните потребно-
сти - причина и цел на поведението, чийто вектор в дадения 
момент се определя от Доминанта на Ухтомски, се подкрепя 
от Мозъчните системи за самостимулация чрез удоволст-
вия, с чийто рецептори психофармакологичните средства 
взаимодействат. 
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Те са: 
I – обуславяща, подкрепяща и придружаваща действи-

ето - катехоламинова- нораденалин, адреналин, допамин 
- синтезирани от тирозин чрез Mg2+-активирана аденозин-
трифосфатаза и неспецифична ароматна L-амино-киселинна 
декарбоксилаза, с кофактор вит.В6 и метаболизирани от кате-
хол-амино-орто-орто-метилтрансфераза (КОМТ) и моноами-
нооксидаза (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 нервнотран-
смитерните системи и поражда задоволство от постигната 
цел. III- серотонинова - 5НТР - отслабваща действието на не-
гативните въздействия. 5НТР се синтезира от триптофан чрез 
триптофан-5-монооксигенеза и Cu2+ последвана от L-амино-
киселинната декарбоксилаза и В6.. Метаболизирането на 
80% от 5НТР е чрез МАО и КОМТ. Серотонин-мелатонинова-
та обмяна е специфична за Епифизата чрез хидроксииндол-
0-метилтрансфераза (ХИОМТ), чиято активност се повишава 
на тъмно и от хиперицин, а се подтиска от светлината. Мела-
тонинът, подтиска гонадите (пряко и опосредствено чрез хи-
пофизата), блокира половата активност, задържа еструса, за-
бавя половото съзряване, предизвиква лека еуфория и сън. 
Дефицитът на серотонин и на рецепторите му води до депре-
сията и депресивните разстройства на настроението, актив-
ността, имунитета, мисленето, разсъдъчната дейност, памет-
та, вниманието, съня, апетита, сексуалността и способността 
за изпитване на удоволствие (и до самоубийство). При силен 
стрес предизвикващ изобилен синтез на катехоламини, в 
Епифизата може да се синтезира от триптамин чрез ХИОМТ 
Диметилтриптамин(ДМТ) – ендогенен психеделик водещ до 
изменени състояния на съзнанието(ИСС), който се разгражда 
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от МАО. IV- холинергична - ацетилхолин. Той се синтезира 
от холин и оцетна киселина чрез холинацетилтрансфераза, 
и се разгражда от ацетилхолинестераза. Системата отключва 
и усилва емоционалните реакции. V- специфична, с подтис-
кащ медиатор ГАМК- (синтезиран от гутаминова киселина 
чрез глутаминдекарбоксилаза) за нормален физиологичен 
покой на нервните структури, и с пре- и пост –синаптични ре-
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 .(42,43) 

През последните пет години е открита и изследвана още 
една група на невромодулатори в мозъка – ендоканабинои-
дите: Анандамид и 2-AG произвеждани в тялото на човека. 
Те играят роля в редица процеси – от усещане за болка до 
апетит, памет, кръвно налягане и движение. Анандамидът 
участва в намаляване на тревожността и стреса и помага да 
се забравят травматичните спомени.(45) . Структурата в мо-
зъка,  чийто групи нервни клетки контролират освобождава-
нето на изброените невротрансмитери,  е Хабенулата – ма-
лък регион в центъра на мозъка. (44)

Мозъчните системи за самостимулация чрез удоволст-
вия подкрепят Измененото състояние на съзнанието(ИСС) 
- творческото вдъхновение - „сатори”, „прозрение“ – позна-
вателен феномен свързан с внезапни преживявания на нео-
чевидни переспективи, идеи или решения, появяващи се в 
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съзнанието по дискретен начин - внезапно и изцяло (придру-
жено и с изблик на високочестотни „гама мозъчни вълни“),  
за разлика от аналитичното мислене,  което се осъществява 
съзнателно, умишлено, постепенно, като често се използват 
познати когнитивни стратегии и при които високата бета мо-
зъчна активност е отрицателно свързана с чувствителността 
към наградите. Удоволствието, внезапността и сигурността,  
последвани от изненадата и облекчението, са най-честите 
преживявания свързани с творческото вдъхновение, както 
и трите основни емоции – щастие, лекота, сигурност. Тази 
свързана с наградите активност е свързана с точки в орби-
тофронталния кортекс, модулирани от опиодергичните сис-
теми, които пораждат субективното чувство на удоволствие, 
докато допанергичната активност модулира целенасоченото 
поведение. Механизмът за получаване на присъщи награди 
за изживяване и успешна реализация на творческото вдъх-
новение, е еволюционно изгодна адаптация, която мотивира 
любопитството, изследването, ученето и креативността дори 
при липса на непосредствени външни награди. Движение-
то (предизвиквано от потребностите и подкрепяно от кате-
холамините и ацетилхолина, или от потребността от тях при 
липсата им) на потоците енергия и информация характери-
зиращи живота, през „Спиралната модулна невронно-сина-
птична мрежа, включена в Слоестите архитектурни мозъчни 
комплекси“, както и миговете на покой в структурата на по-
тока, които са като „броеница от дълбоки вирове с ендогени 
опиоиди - ендорфини и екефалини, серотонин и ГАМК“, са 
механизмът по който се реализира индивидуалната оценка 
на успеха и щастието! Това е и една от най-ефективните 
мотивации на работното място на човека и според мен 
– положителна обратна връзка за запазване на достойн-
ството на Личността при използване на Биоинформаци-
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онната технология за постигане на успех,,  както и една 
от най-съществените разлики между човека и изкустве-
ния интелект. (46,6)

Изложената кратка информация до тук,  позволява 
съвременно изучаване и използване на Психофизиологията 
на човешкия мозък, особено в областта на Съзнанието и 
Изменените състояния на съзнанието, както и да се даде 
обща представа за структурната и функционалната ос-
нова на Биоинформационната технология, използваща 
живия човешки организъм с негови биологични системи за 
управлението и обработката на информацията чрез об-
ратни биокибернетични системни връзки. 
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3. Съзнание <--> Изменени състояния на 
съзнанието (ИСС) <--> Биоенергетика и 
Бойни изкуства 

Непрекъснатият поток на човешкото съзнание се бази-
ра и поддържа от две отделни кортикални информационни 
системи – вътрешно насочена система (мрежа по подраз-
биране DMN, която корелира със съзнанието за себе си) и 
външно насочена система (дорзална мрежа за внимание 
DAT), която корелира със съзнанието на околната среда. Тези 
две системи са в реципрочна връзка помежду си,  тоест те не 
са едновремено активни,  а са „антикорелирани“ . Тази „ан-
тикорелирация“ е жизнено важна за поддържане на посто-
янно взаимодействие между себе си и околната среда, което 
допринася за съзнанието. Балансът на вътрешно и външно 
насочените системи е важен за събуждане на съзнанието и 
съзнателната мозъчна активност. Антикорелираната актив-
ност на DMN и DAT е свързана с вътрешна спрямо външна 
осъзнатост (наричана още съответно разединено и свързано 
съзнание) При това е налице периодично преминаване от въ-
трешна към външна информираност, свързана с периодична-
та неврална активност в DMN и DAT . Вътрешната и външната 
информираност са тясно взаимодействащи и връзката меж-
ду тях е особено важна за нормалните нива на съзнанието. 
Всичко това предполага,  че човешкото съзнание разчита на 
специфична времева верига от динамична мозъчна дейност, 
характеризираща се с балансирана взаимна достъпност на 
функционалните състояния на мозъка. Прекъсването на тази 
времева верига, което показва ограничен достъп до DMN и 



78

DAT,  изглежда е обичайният подпис за неотговорност на раз-
лични етиологии.(47) . Информационният характер на съзна-
нието като система, като организация и самоорганизация на 
информацията постъпваща от външната и вътрешната сре-
да свързана и с носителя му (невронната система с нейните 
физиологични и функционални характеристики, включващи 
цялостната когнитивна система с образно, понятийно и ка-
тегориално мислене), се разглежда като психически процес 
и по-висш етап от развитието на психиката от Делгадо и от 
Кривошапкова (48,49).

Човешкото съзнание е състояние, при което нервна-
та мрежа, която изгражда мозъка, работи в оптимална 
степен на свързаност. Това позволява лесно „пътуване на 
информацията от едно място до друго“ и „определя съзна-
нието като способност на мозъка да моделира заобикаля-
щия ни свят за оцеляването ни“.(50,51,52). Това потвърждава 
възможността за структурна и функционална база на съз-
нанието да е моята хипотеза изложена по-горе, за „Модул-
ната невронно-синаптична мрежа включена в Слоестите 
архитектурни мозъчни комплекси, която пронизва много-
бройните им слоеве, и в които процесите на обработка 
и използване на информацията за формиране на решение 
вървят по аналогичните спирални енерго-информационни 
(биохимични и електрически) пътища – разклонения на Ди-
намичния енерго-информационен поток“. 

Интерес представлява и „Интеграционна теория за съз-
нанието“ от Александър Панайотов Каракачанов (53): „ Из-
хождайки от това,  че средата на човека е обществото, то той 
си взаимодейства не с предмета,  който е опосредстващо 
звено, а с другия човек, тоест определението на псхично-
то, че то е активно отношение на организма към„родовата“ 
си среда, което се разкрива само в системата„субект – 
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обект“,която външно се проявява като „организъм – сре-
да“. При това изначално обектът не е външен за индивида. 
Обектът, субектът, цялата система „субект-обект“, в рамки-
те на която се осъществява психичното отношение, се на-
мират в главата на индивида. Тя (вещта) въздействайки на 
сетивата на индивида поражда обекта в неговия мозък. В 
този смисъл обектът са дразненията,  постъпващи в проек-
ционните зони на мозъчната кора. Съответно субектът (при 
човека) е система от фиксирани отговори, локализирани в 
различни структури на мозъка. Така психичното може да 
се определи като материален процес, в който се форми-
ра отношение на субекта към обекта. Психичният акт е 
еднократен процес, който може да се повтаря многократно 
(а според мен по спираловидна траектория отговаряща на 
проекциите на постоянно променящи се във времето обек-
ти и отношения между тях). При това от особено значение 
е знаковата организация на психичният акт. Нейната ос-
нова се състои в това, че използвайки понятията: речевия 
сигнал(знак) и интериоризацията, тя ги въвежда в конте-
кста на ново разбиране на взаимодействието на индивида 
със средата. То се третира по исторически образец, а не би-
ологически, което отговаря на социалния характер на инди-
видуалната психология. Самите знаци не съществуват нито 
сами по себе си (като природни същности), нито са наслед-
ствено дадени, те съществуват и могат да бъдат предадени 
само чрез общуването, тоест те съществуват само социал-
но. Но не в смисъла на някаква идеална същност, която се 
прикрепя към предмета или даже го формира, а в смисъла, 
че само в рамките на дадена система („субект-знак-обект“), 
като част от нея (социума), материалният предмет придо-
бива знакова функция. Днес определението за знак е, че 
той е дразнител, активиращ знаково организираните 
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невронни структури, които според мен са „Модулната 
невронно-синаптична мрежа, включена в слоести архи-
тектурни мозъчни комплекси“ и която съответства на 
структури и взаимоотношения в материалната дейст-
вителност. Основен признак на знака е,  че освен да за-
мества (репезентира) даден обект, той и обобщава. Той 
е задвижващият елемент на една цялостна система, която 
ако се разглежда като моментно състояние,  се състои от 
два компонента (ситуирани в индивида) – знака (сетивно 
възприеман дразнител) и знаково организираните неврон-
ни структури. Знакът, като обобщаващ материален дразни-
тел, задейства в личността част от социалния опит, докато 
сигналът - също материален дразнител, задейства рефлек-
торно организирани невронни структури в конкретна ин-
дивидуална ситуация. Така появата на човешкото съзнание 
като ново качество се дължи на окончателното налагане на 
знаковия принцип на организация на структурите на мозъч-
ната кора и цикличният процес на информационен синтез, 
но вече при водещата роля на асоциативните полета. Това 
показва огромното значение на знаковата организация на 
структурите на мозъчната кора при човека, чиято филогене-
тично заложена потенция за структуиране зависи от онтоге-
нетичното развитие. Основата на това онтогенетично разви-
тие е човешката култура, която е знаково организирана, за 
разлика от нагледно-телесната на най-висшите животински 
видове. Разшифроването на тази култура и нейната инте-
риоризация за детето става чрез общуването с възрастния 
човек, което от физиологична гледна точка е дълготраен 
процес на знаково структуиране на невронните структури.“

Става ясно според мен, че Биоинформационната тех-
нология за постигане на успех използваща като инструмент 
изменените състояния на съзнанието се основава на разби-
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рането за човешкото съзнание като динамична, самоор-
ганизираща се, дисипативна (съгласно синергетиката) 
система в активна реакционна среда, чиято точка на 
бифуркация (тоест точката на неустойчиво равновесие) 
е знаковата организация на психичният акт. Структур-
ната и функционалната база на съзнанието е „Модулна-
та невронно-синаптична мрежа включена в Слоестите 
архитектурни мозъчни комплекси, която пронизва много-
бройните им слоеве, и в които процесите на обработка 
и използване на информацията за формиране на решение 
вървят по аналогичните спирални енерго-информационни 
(биохимични и електрически) пътища – разклонения на Ди-
намичния енерго-информационен поток“. Всичко това под-
сказва, че ако трябва да се променя съзнанието на човека, 
в това число и за постигане на ИСС при запазване достойн-
ството на човека в определени ситуации, то този процес 
на промяна трябва да се фокусира имено в знаковата ор-
ганизация от сетивно възприемани дразнители свързани с 
ценностната система на човека, и знаково организирани 
невронни структури, характерни за Доминантата на Ух-
томски и за Ретикуларната формация и Клауструма като 
мрежовидни невронални системи. Допълнителни инстру-
менти за това са Мозъчните системи за самостимулация 
чрез удоволствията, особено в комбинация с определени 
дози от целесъобразно подбрани психофармакологични 
препарати (например невролептици и транквилизатори 
при пренасочване и намаляване устойчивостта и силата 
на съществуващата доминанта и антидепресанти, пси-
хостимуланти и психомиметици при създаване на нова до-
минанта) . Това е и отговорът на въпросите как? и защо? 
да се създават и използват изменените състояния на съз-
нанието (ИСС).
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Според мен обобщено Човешкото съзнание е: Осъз-
нато, езиково детерминирано, двупосочно „Аз↔неАз”, 
динамично, адаптационно (приспособяване предимно на 
околната среда към човека чрез труда, опосредствено от 
оръдията на труда) психично явление (т.е. психични проце-
си, свойства и състояния, свързани с материални структури), 
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, самообновява-
щи се и самозапазващи се материални структури,  свързани 
във функционална система от системообразуващ фактор - 
удолетворяване на актуални човешки потребности (биоло-
гични, социални и идеални), които са базирани на седемте 
фундаментални инстинкти в човека: за самосъхранение; 
за продължаване на рода; алтруистичен; изследователски; 
за доминиране; за свобода; за запазване на достойнство 
на Личността --- съвкупност от моралните качества на кон-
кретния „Аз“ и уважение на тези качества в самия себе си 
и в обществото при „прогресивната реализация на достоен 
идеал“

Накратко: Човешкото съзнание е психично явление, 
което чрез образуване на понятия и образи, и опериране с 
тях по определени правила, включващи свободен осъзнат 
избор, създава и поддържа холографски енерго-информаци-
онни и емоционални взаимовръзки между отворени нерав-
новесни материални структури, свързани във функционална 
система от системообразуващ фактор - удолетворяване на 
актуални човешки потребности. (54) 
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Технологията за целево създаване и управляване на 
Изменените състояния на съзнанието(ИСС) като психо-
физиологичен феномен, представляващ приспособително 
оправдан и качествено изменен начин на функциониране на 
редица относително автономни перцептивни и когнитив-
ни модули в мозъка, се базира на съществено подтисната 
дейност на лявото мозъчно полукълбо . При ИСС е изменен 
начинът на функциониране на редица относително автоном-
ни перцептивни и когнитивни (в т.ч. и евристични) модули 
в мозъка - за управляване движението и възприемането на 
схемата на тялото; за усещания и възприятия; темпорален, 
емоционален и паметов модул; модул за оценка и преработ-
ка на информацията; за поведение и структура на личността. 
ИСС (в това число творческото вдъхновение - „сатори”, транс-
персоналните преживявания, съзнателно управляване дей-
ността на вегетативната нервна система и др.) могат да въз-
никнат при нарушаване на дневния режим, при физическо 
и умствено пренапрежение, при дълбоки психически пре-
живявания, при затруднена адаптация, дезадаптация, стрес, 
травми, отравяне, различни заболявания особено свързани 
с висока температура, при бурен сексуален оргазъм, в резул-
тат на пределна концентрация и пренапрежение.

Например трансформирането на съзнанието в изменени 
състояния на съзнанието в японската философия се основава 
на четири състояния на духа: 1. „разум без ум“ – състояние 
на празен ум, при което вътрешният глас обикновено звучащ 
в съзнанието на човека е заглушен и човек просто се дове-
рява на себе си; 2. „неподвижен ум“ – състояние на ума, при 
което нищо не може да разсее човека или да му попречи да 
постигне целите си.; 3. „оставащ ум“ – състояние на ума, при 
което дори когато човек успее, се поддържа фокусирането 
на съзнанието му, за да види победата до края; 4. „разумът 
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на начинаещия“ – състояние на открит ум, при което човек 
отделя егото си и приема в своята среда други да се учат и 
израстват. (55). 

Най – широко разпростанение при обективно изучаване 
на ИСС са получили методите за регистриране на ИСС с по-
мощта на психофизиологически корелати: електроенцефало-
графия (ЕЕГ), предизвикани потенциали (ПП), електрокарди-
ография (ЕКГ), физико-радиоелектронни методи (ФРМ).(56). 

Изменените състояния на съзнанието (ИСС) са значи-
телни отклонения от обикновеното състояние на съзна-
нието в субективното преживяване или функциониране на 
психиката, които се идентифицират или субективно от 
самия индивид, или обективно. Те се съпровождат с изме-
нения във възприятията, мисленето и психофизичните въз-
можности на човека. Признаците за ИСС или преход към тях, 
са изменения във: 1. вниманието; 2. възприятията; 3. мисле-
нето; 4. говоренето (външно и вътрешно); 5. паметта; 6. въз-
приемането на времето; 7. самоосъзнаването; 8. образа на 
тялото; 9. нивото на активиране; 10. преживяването и изра-
зяването на емоциите; 11. самоконтрола; 12. поведението и 
комуникацията. 13. ценостните системи за мотиви и смисъл; 
14. повишена внушаемост; 15. повишена образност. (57). 

В различните ИСС е възможно или стесняване, или 
разширяване полето на съзнание. Обикновено началните 
стадии на интеграция на невронните комплекси се обезпе-
чават от стеснените състояния на съзнанието. 

При стесненото съзнание става избирателно увеличава-
не активността на функционалните органи на главния мозък 
до прекомерно или задпределно възбуждане, което пре-
дизвиква задържане. Действащата Доминантта на Ухтомски 
сумира възбудните процеси. Така най-напред се подтискат 
най-енергоемките комплекси. Тези, в които в този момент се 
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поддържа най-високо ниво на възбуждане. Така в нормал-
но състояние не достига сила на възбудните процеси за да 
се подтиснат негативните изместени доминанти. В резултат 
на този процес изместеният психически материал става по-
достъпен за съзнателна преработка. Стеснените състояния 
на съзнанието съпътстват напрегнатата мисловна дейност, 
или работа изискваща голяма концентрация на вниманието. 
Умението съзнателно да се предизвиква стеснено състояние 
на съзнанието чрез крайно съсредоточване върху решава-
ния проблем с характерен признак - стесняване на зрител-
ното поле, е така нареченото „тунелно зрение”. Стесненото 
състояние на съзнанието помага по-дълбоко да се вникне и 
максимално да се преосмислят както психичните, така и со-
матичните проблеми. Тунелът, подобен на лупа, помага да 
се концентрира вниманието на определени участъци от 
съзнанието и подсъзнанието, при което не могат да усто-
ят никакви бариери от страна на паметта или информа-
ционни забрани. 

По пречистващата си сила, този процес подобен на ка-
тарзис, максимално превъзхожда психоанализата. Възниква 
т.н. „ефект на хипермнезия”, в резултат на който с огромна 
точност се припомнят минали събития с всякаква давност. 
Със стеснени състояния на съзнанието се свързват повечето 
парапсихологични феномени, както и съзнателното уп-
равляване дейността на вегетативната нервна система, 
тоест контрола над процеси, обикновено не поддаващи се 
на съзнателна регулация.

Разширеното съзнание обикновено се обезпечава от 
увеличаването на общата активност на кората на главния мо-
зък и синхронизацията в работата на различните му участъци. 
Максималната синхронизация може да предизвика разши-
рение на съзнанието даже на фона на подтисната кора. При 
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това в резултат от резонанс на енцефалограмата се увелича-
ва амплитудата на електромагнитните колебания. Към раз-
ширените ИСС по субективни усещания, могат да се отнесат 
както състоянията на свръхбодърстване и вдъхновение, така 
и трансперсоналните преживявания в дълбок транс при об-
ширно подтискане на мозъчната активност. Такова обширно 
подтискане на дейността на мозъчната кора със създаване 
на огнища на свръхбодърстване, има за цел при хипнозата и 
различните видове медитация, да облекчи внушението или 
самовнушението, целящи оптимизация на работата на мо-
зъка или на целия организъм.

И в двата случая, резултат от действието на ИСС е пре-
разпределяне и образуване на нови функционални връзки 
между невроните, което води до уравновесяване на проце-
сите на възбуждане и задържане в различните участъци на 
мозъка, тоест до ликвидация на стреса. При много ИСС става 
масирано освобождаване на неврохормони и невромеди-
атори. Тяхното съотношение и количество се диктува от въ-
трешните условия и потребности, поради което те действат 
по-меко и целесъобразно отколкото вкараните от вън пси-
хофармакологични вещества. На фона на този процес става 
възможно подтискането, подчинението на негативните до-
минанти на по-общи програми. 

Днес медицината измерва съзнанието като продукт на 
мозъчната дейност чрез електроенцефалограми. Измерва 
се активността на бета, алфа, тета и делта мозъчни биое-
лектрически мозъчни вълни, които охарактеризират съот-
ветните нива на състояние на мозъка. При нива алфа и тета 
възникват ИСС . Бета нивото определя нашето нормално 
будно съзнание.В ниво алфа мозъчната дейност е активна 
и води до засилени творчески и интуитивни възможности.
Високото ниво на делта вълните корелира с мощни духовни 
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преживявания. Техните големи амплитуди и енергията, кои-
то те носят, се свързва с молекулите на серотонин, допамин, 
анандамид и окситоцин.Тета вълните с високи амплитуди 
се свързват с лечебно преживяване и действия на лечителя 
първоначално, а после и на излекувания, като лечителя усети 
че ръцете му са се затоплили – субективно усещане за проти-
чане на енергия (при мен освен това има и усещане за боцка-
не от иглички по дланите ми). (56,58,59). Предимствата на 
алфа състоянието са: засилване на креативността и въобра-
жението; решаване на проблеми и отстраняване на пробле-
ми; по-малко стрес; повишена интуиция; улеснено прилага-
не на промени в личността; разширяване на способностите 
за изследване(обучение и съхраняване на данни в паметта); 
подобряване уменията за разбиране и преговори; други ум-
ствени умения – получаване на нова психична информация, 
установяване на нелокализирана нагласа, постигане на цел-
та чрез визуализация, независим „мозъчен щурм“ и тестване 
на концепции; постигане на максимална производителност.

Използването на тези свойства на стесненото и раз-
ширеното изменено съзнание за решаване с успех на раз-
лични проблеми, ситуации и задачи от човешкото поведе-
ние и дейност,  дават отговор на въпроса защо според мен 
ИСС са оптималните технологични психофизиологични 
средства с периодично и управляемо действие за постига-
не на успех в различни ситуации чрез Биоиенформационна-
та технология за това без вредни последици за човешкия 
организъм.

ИСС се групират като сугестогенни (възникващи при 
внушение и самовнушение, хипноза и автохипноза), фарма-
когенни (индуцирани в резултат на използването на психоак-
тивни препарати), и „екзогенни” състояния (възникващи при 
екстремални външни условия, които включват механизмите 
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на адаптация и дезадаптация). 
В процеса на създаване на ИСС, много ефектив-

ни инструменти са и внушението и самовнушението. 
Внушението(сугестия) е метод за пряка връзка на несъзнава-
ната психическа активност със средата, форма на психическо 
отражение, при което предимно по пътя на несъзнаваната 
психическа активност се създава специална нагласа към раз-
гъване на функционалните резерви на човешката психика, 
особено характерно за вярата. Това се използва от хилядо-
летия от различните религии. Внушението съдържа едно-
времено информативен и алгоритмично-препрограмиращ 
аспект. Внушението е резултат от преодоляването на анти-
сугестивните бариери в хода на сложния единен десугестив-
но-сугестивен процес. Много често внушението е оформено 
словесно, но то може да постъпи у нас и по несловесен път. 
Внушението може да съществува и при будно и при сънно 
състояние, и при съноподобни състояния. Внушението е 
чувствено въображение. Въображението е построяване-
то в мозъка на нов информационен модел във формата на 
образ, представа или идея и вяра в нея, чрез рекомбинации 
от съхраняваната в паметта информация. Във внушение оба-
че, се превръща не всяко въображение. Само емоционално 
наситеното въображение чувствено се възприема като 
реалност и затова получава силата на физиологично въз-
действие върху организма. При това емоциите могат да бъ-
дат както положителни, така и отрицателни. При внушени-
ето, 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, 
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потребности и физическо състояние. Като фактор за внуша-
емостта на субекта и за осъществяването на внушението е 
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 об-
разуват психологическата структура на внушението. При из-
граждането, възприемането, реализацията и управлението 
на вярата предизвикани чрез внушение, в мозъка информа-
ция за реалната ситуация не постъпва. Аферентната сигнали-
зация, противоречаща на внушението е блокирана от процес 
на задържане. За това способства ярко изразена емоция, без 
която внушението е невъзможно. Внушението заобикаля 
началния стадий на поведенческият акт „аферентен син-
тез”. Така се създават условия, когато информацията (в т.ч. 
и лъжливата или предполагаемата), предадена чрез слово-
то, думата(знак), знаковата организация на психичният 
акт и интериоризацията (начин на кодиране на действи-
телността и на предаване на информация, 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 възпри-
ема като чувствена реалност. За поведенческият акт се 
формира „акцептор на действието”, съдържащ програма от 
реакции и нейния чувствен еквивалент, който после се по-
твърждава от санкциониращата обратната аференция, в т.ч. и 
мозъчните системи за самонаграждаване чрез удоволствия. 
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През това време съзнанието на човека е напълно запазено и 
затова всички други поведенчески актове остават адекватни 
на реалната действителност. Запазването на съзнанието е 
характерна особеност на внушението в будно състояние. 
Функционалната система (П.К.Анохин) организирана чрез 
внушението, работи в автономен режим. Тя функционално е 
разединена, изолирана, от останалите мозъчни образувания. 
Това става причина за физиологично и психично раздвоява-
не, особено характерно за внушението. Подтискането на по-
стъпващата информация от реалната действителност, става 
причина за това,  че материалът за реализация на внушение-
то е само запаметения жизнен опит. На човек извън неговия 
жизнен опит (придобит или копиран от други) нищо не може 
да се внуши. Улесненото извличане от паметта на информа-
ция при внушение, позволява да се спомнят и възпроизведат 
отдавна забравени ситуации и форми на поведение. 

Самовнушението е съзнателен процес на целеустреме-
но съзнателно управляване на своите действия. Принципна 
разлика във физиологическата природа на внушението 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(тя не е искане за нещо, 
а начин на живот, средство за съществуване и причина 
нещо да съществува, тоест начин да се внуши Бог). Осъз-
наването на конкретната актуална потребност от личността 
и на преградите по пътя за удолетворяването й, чрез волята 
на човека като рефлекторна потребност от свобода, пораж-
да и положителни емоции. Това много може да помогне в 
изграждането на психологическата структура на внушението 
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и самовнушението. При това волята стабилизира поведени-
ето и вярата, и способства за поставянето на важни, макар и 
трудни за постигани цели. Този процес на целеполагане ба-
зиран на свободен информиран избор от човека, е най-ефек-
тивен при нормално съзнание, когато се обезпечава увели-
чаване на общата активност на човека и синхронизацията в 
работата на мозъка и различните му участъци, и се създават 
психосоматични условия за оптимална адаптация на човека 
към средата или на средата към човека чрез вярата в собст-
вените му възможности.(6). 

Самовнушението и самохипнозата са в основата на 
Автогенната тренировка, основен тренировъчен метод за 
постигане на ИСС. Тя е активен метод за психотерапия, пси-
хопрофилактика и психохигиена,  насочен към възстановявя-
не на динамичното равновесие в системите на организма за 
хомеостатично саморегулиране, нарушено от стресорни въз-
действия. Основните елементи на автогенната тренировка 
са трениране на мускулна релаксация, самовнушение и са-
мовъзпитание (автодидактика). Те се характеризират с овла-
дяване на начин за дълбоко и бързо предизвикване на пъл-
но отпускане на мускулите на тялото; усещане на топлина в 
крайниците чрез влияние на тонуса на кръвоносните съдове; 
регулация на сърдечния ритъм; въздействие върху дълбочи-
ната и ритъма на дишането; умение да се предизвиква чув-
ство за топлина в областта на корема и чувство за прохлада в 
областта на челото, тоест целенасочени самостоятелни въз-
действия на психичните процеси и психовегитативните функ-
ции. (60). Най-трудното при автогенната тренировка е да се 
постигне вътрешна концентрация, съсредоточеност върху 
чувствата, образите, представите и усещтанията без използ-
ване на волята, тъй като тя автоматично повишава нивото 
на напрежение и прави релаксацията невъзможна. Просто 
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трябва да се отпуснеш на потока на представите, без да ги 
анализираш, без да ги направляваш, да се разтвориш в сво-
ите усещания и в предизвиканите от тях образи, достигайки 
до състояние на частична самозабрава, тоест да се подтисне 
дейността на висшите отдели на мозъка и да се активират 
низшите му отдели, да се съживят следите на подкоровите 
реакции(енграмите). Залог за успеха в това е позитивната 
психологическа настройка и вярата в успеха.(61).

Хипнозата е поведенчески съноподобно, различно 
от съня, състояние с рапорт. Рапортът е връзка с външна-
та среда(„стражеви пункт”), позволяваща извършването на 
най-сложна психическа дейност без събуждане. Именно 
благодарение на рапорта, чрез който се осъществяват всич-
ки хипнотични внушения, ние отличаваме съня от хипнозата. 
Най-често хипнозата се получава чрез внушение, но може да 
възникне и без него.(62). 

Условията и психофизиологичните механизми за възник-
ване на хипнозата са: 1.деактивиращо действие на монотон-
ни дразнители,  предизвикващи умора в съответните сензор-
ни мозъчни зони предизвикваща процес на задържане, който 
после ирадиира на останалите участъци от мозъчната кора; 
2. релаксация(разслабване, отпускане) на мускулите, подгот-
вящо нервната система за почивка и сън на организма. При 
това се отчита тясната връзка между емоциите и мускулния 
тонус – депресивните състояния закономерно се съпровож-
дат с напрягане на дихателната мускулатура; страхът пови-
шава тонуса на мускулите свързани с издаването на звуци и 
артикулацията, както и на вратните мускули; при неврозите 
се повишава тонуса на скелетните мускули; 3. възприемането 
на звукови сигнали по време на сън – физиологично и естест-
вено създалата се „стражева” роля на бодърстващи пункто-
ве от кората на главния мозък по време на сън, върху която 
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чрез психологическа ориентация и мотивация се формира 
рапорта; 4.филогенетично утвърдилата се охранителна роля 
на внушението. Тя е необходима когато нервната система на 
човека е отслабена от инзвънредни въздейстия понижаващи 
тонуса на кората на главния мозък и водещи до парадоксал-
на фаза, при която силните дразнения от реалността, отстъп-
ват място на слабите дразнения от думите на хипнотизатора 
– понякога той може да не знае за тази си роля – например 
когато към него са се обърнали за съчувствие, съвет и помощ; 
5. дефицит в опита за поведение в сложна и непозната обста-
новка. В този случай поведението става подражателно и като 
следствие се повишава внушаемостта. При това волевите ка-
чества на неопитния човек могат да са големи,  но те не се 
включват в системата на отношения с „лидера”, а се насочват 
към реализация на действията определени от инструкциите 
на „лидера” (63,64).

Днес е известно,  че разтоварването на съзнанието 
чрез душевен покой позволява да се достигне до алфа- и 
тета- ритмична синхронизация на нервните клетки в чел-
ната кора на мозъка, и подпомага способността за образно 
мислене, което (и при това изключително това мислене), 
дава възможност за достъп към подсъзнателните слоеве 
на мозъка. Внимателността е вид медитация, която включва 
фокусиране на вниманието върху осъзнаване на настоящия 
момент. Комбинирането на внимателността с хипнозата в 
един сеанс е добър вариант за по-успешно преодоляване на 
тревожността и намаляване на стреса.(65). 

Мускулната релаксация дава по-слаби от нормалните, 
аферентни сигнали от рецепторите към мозъка и особено 
към ретикуларната формация. При това едновременно с от-
пускането на мускулите се успокояват и моторните центрове, 
и цялата вегетативна система,  както и ретикуларната систе-
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ма. Усещането за тежест или топлина е следствие отслабва-
нето на мускулното напрягане срещу силата на тежестта и 
разширяване на кръвоносните съдове поради отпущане на 
тяхната мускулатура . Подтискането на чувството за страх и 
на депресията също спомага за пълна релаксация, при която 
може да се достигне синхронизация в работата на мозъка, 
вкл. до алфа- или тета- ЕЕГ ритми. Между впрочем достига-
нето на тета- сихронизация се облекчава и чрез един фено-
мен, който и до днес не е намерил обяснение: веднага ко-
гато очните ябълки се обърнат и преместят нагоре колкото 
това е възможно (като че ли искаме да видим корените на 
своята коса), то в мозъка настъпва, макар и не пълна, тета- 
синхронизация. Това може да се провери експериментално: 
ако почнем да преместваме очните ябълки колкото се може 
по-нагоре в продължение на няколко секунди (без значение 
със затворени или отворени очи) и след това погледнем на-
пред, ще забележим че ни обхваща лек световъртеж. За фар-
макологично предизвикване и подпомагане на мускулната 
релаксация като условие за внушение и хипноза, от синте-
тичните лекарствени вещества – миорелаксанти, оптимален 
е Tolperizone(Mydocalm) АТС: М03ВХ04, тъй като избирател-
но потиска импулсите преминаващи по каудалната част на 
ретикуларната формация, понижава патологично повише-
ния при неврозите тонус на скелетната мускулатура, има ди-
ректен съдоразширяващ ефект и е с минимални странични 
ефекти(66). Като фитофармакологичен миорелаксиращ пре-
парат според нас за целта могат да се използват екстракти 
от трева(Herba) на многогодишното тревисто растение Голя-
ма Тлъстига (Sedum maximum L. Crassulaceae), което освен 
че притежава биостимулиращи свойства – усилва процесите 
на обмен и регенерация, оказва общо тонизиращо и проти-
вовъзпалително действие, но и съдържа освен гликозиди 
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от флавоновата група, и биологично усвоен и усвоим Mg2+- 
17,1 mg/g - най-много в сравнение с 125 растения; или от 
листа(Folia) от култивираното растение Градински чай, Кон-
ски босилек (Salvia officinalis L. Lamiaceae), което освен ете-
рично масло - до 2,5%, съдържа и биологичен Mg2+ - 9,2 mg/g. 
(69). Магнезият е жизнено важен за организма елемент със 
средна концентрация 17 mmol/kg, от които 99% са включе-
ни интрацелуларно. Той участва в значителен брой ензим-
ни реакции в организма . Магнезият редуцира невронната 
възбудимост и нервно-мускулното провеждане, предизвик-
вайки подтискане на нервно-мускулната активност. На пре-
синаптично ниво той инхибира предизвиканото отделяне на 
ацетилхолин, а на постсинаптично ниво Mg2+ намалява депо-
ляризацията на постсинаптичната мембрана предизвикана 
от ендогенен ацетилхолин. В по-големи концентрации маг-
незият намалява съкратимостта на мускулните влакна. При 
намаление на серумната концентрация на Mg2+ под 12 mg/l 
(5 mmol/l) се развива тежък дефицит,  изразяващ се с отпад-
налост, раздразнителност, безсъние, мускулен тремор, тета-
ния, атаксия, тахикардия, екстрасистолна аритмия, диспеп-
тични прояви, диариа. В състояние на покой организмът на 
възрастния човек се нуждае от 280 – 330 mg Mg2+ дневно.
(67,68).

При всички тези методи за постигане на състояние 
на изменени състояния на съзнанието (ИСС) се създава и 
използва способността на човека за бърза и пълна релак-
сация и концентрация в дадена позиция и състояние, и вед-
нага след като е формулирана задачата в съзнанието му. 
При това бързото постигане и смяна на тези състояния е 
от решаващо значение.

Връщайки се към системите на ИСС, може да се каже, че 
в основата на всяка система за психофизическа саморегула-
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ция е медитацията. Доколкото управлението на жизнената 
енергия се осъществява чрез дишането, то тези практики за 
психофизическа саморегулация са наречени медитативно-
дихателни. Медитацията е много широко понятие, което 
най-напред включва умствено действие, особен вид съсре-
доточаване, което дава възможност да се създаде такъв мус-
кулен тонус, при който жизнената енергия се движи с макси-
мална скорост. В състояние на медитация на фона на общо 
отпущане се нарушава привичния комплекс от телесно-мус-
кулни усещания, свързани с една или друга поза. Разпре-
делението в различни мускули и регулацията на мускулния 
тонус се осъществява чрез система от рефлексни реакции 
с помощта на нервни импулси пренасящи информация от 
мускулите и ставите към главния мозък и обратно. При ме-
дитацията мускулите са се отпуснали, тоест постъпващата в 
мозъка информация е непривична и неразбираема. При това 
възниква чувство за съществуване като че ли извън своето 
физическо тяло. На фона на общата отпуснатост се отпущат 
и хронично свитите мускули. Това на свой ред отстранява 
бариерите по пътя на потоците жизнена енергия, в резултат 
на което нейното движение се ускорява и се нормализира 
работата на нервната система. При това съзнанието не се из-
ключва, както при някой видове транс, а обратно - става по-
просветлено и наситено. Запазването на връзката с околния 
свят е задължително условие за всяка медитация. По такъв 
начин медитацията е особена”откъснатост” - ако медитира-
ме със затворени очи, ние чуваме всичко но не слушаме; ако 
медитираме с отворени очи - ние гледаме но не виждаме. 
При това главната задача на медитацията е да се избавим от 
странични мисли.

Регулацията на дишането и контролът му предизвикват 
в кората на главния мозък особено защитно задръжно състо-
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яние. При това настъпва състояние на особено спокойствие, 
т.е. състояние на медитация. Пътят към това е чрез съзерца-
ние на вътрешните усещания, мисли и чувства. Най-важната 
крачка към цигун-медитацията е отработване и постояно из-
ползване на т.н. „зародишно” или „будиско” дишане, тоест 
„долно диафрагмено дишане”. То генерира мощен енерги-
ен поток,като механизмът за това е описан по-долу. Когато в 
резултат на медитативно-дихателните упражнения в долната 
част на корема започнат да се усещат вибрации, това означа-
ва че е започнала циркулацията на енергията. Концентраци-
ята на вниманието и спокойствието в този момент са много 
важни, както и върхът на езика да се допира до небцето в 
устната кухина и по-точно между горните предни зъби и ве-
неца за да се затваря енергийния кръг. По време на медита-
ция това е основен фактор. Езикът трябва да е отпуснат, да се 
опира в центъра на небцето и не трябва да се опира в зъбите. 
Ако езикът е напрегнат,  това води до застой на енергията. 
Ако свързването е добро, по време на медитацията се отделя 
слюнка, която се поглъща. Доказано е,  че в процеса на за-
нимания с цигун, в мозъчните клетки настъпват биоелек-
трични промени,усилва се биополето на човешкото тяло, 
осъществява се непосредствен контакт между кората и 
подкорието на мозъка. Чрез регулиране на вегетативна-
та нервна система и лимфната система се активизират 
и нормализират биохимичните процеси в целия човешки 
организъм. 

В отделна група на ИСС трябва да се отделят индуктив-
ните състояния на съзнанието предизвикани някои халюци-
ногенни препарати. Те за разлика от наркотиците, действат 
специфично премахвайки блокировката върху информаци-
онните потоци и повишават емоционалната индуктивност. В 
резултат на това възникват интензивни халюцинации и други 
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интересни феномени. 
Като отделни групи ИСС са и „ритуалния транс” (при 

молитви, религиозни обряди в шаманизма, мистерии, ри-
туални танци, теорията за който е формулирана от Бехтерев 
и се базира на принципа на Доминантата и ефектите върху 
невротрансмитерите), както и „ефекта на тълпата” особено 
в комбинация с ритмична музика и осветление, при което в 
действие се включват и инстинкти повишаващи емоционал-
ната индуктивност и внушаемост на всеки отделен човек в 
тълпата, позволяващо на човешката маса в определени ситу-
ации да действа като единен организъм.(60,70,71). 

Такива растителни средства са най-вече от групата на 
Психомиметични средства: 1.типични психомиметици, 
включващи в спектъра си на активност халюциногенен, ка-
талептогенен и еуфоризиращ ефекти – производни на ин-
дола (ЛСД-25, буфотенин, псилоцибин); производни на 
канабинола (тетрахидроканабинол-хашиш); производни на 
фенилетиламина(мескалин); 2.атипични психомиметици, 
включващи в спектъра си на активност нарушаване на съзнани-
ето (делириум) – етери на d-, l- троповата киселина(атропин); 
алкалоиди на Atropa bella-donna(скополамин); алкалоиди на 
Datura stramonium и Hyosiyamus niger(хиосциамин); етери на 
дифенилоцетната киселина(спазмолитин). 3.атипични пси-
хомиметици, предизвикващи епизодични психични наруше-
ния на фона на общотоксичното действие върху организма 
(сърдечни гликозиди, соли на тежки метали, сулфанилами-
ди, противомаларийни препарати,психотропни препарати – 
антидепресанти и невролептици).

Днес растенията съдържащи психоактивни - психоми-
метични вещества, които въздействат на централната нерв-
на система и водят до ИСС, променят възприятията, настро-
ението, чувствата, мислите и поведението на човека и могат 
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да предизвикат наркотична зависимост, са добре проучени. 
Например: Психомиметичните средства - централните хо-
линолитици действащи като антагонисти върху М-рецепто-
рите на невротрансмитера ацетилхолин и предизвикващи 
делириум, използван от лечители, шамани и магьосници в 
древността – атропин, l-хиосциамин, скополамин от татул, 
беладона, мандрагора; опиев мак (опиум, хашиш,морфин); 
канабис (тетрахидроканабинол), променящи нивото на 
някои невротрансмитери в мозъка и преди всичко на до-
памина с което активират „възнаграждаващата система”; 
индоловите халюциногени свързани и със серотониновата 
обмяна,  съдържащи съставки от типа на ЛСД (в мораво рог-
че-Claviceps purpurea, грамофонче-Ipomoea purpurea; трип-
таминовите халюциногени (ДМТ-диметилтриптамин)- ендо-
генен, произвеждан предимно в Епифизата и екзогенен –от 
Acacia simplicifolia кора- 0,86%, Pilocarpus organensis 1,06%, 
Diplop-terys carberana-листа и др.; псилоцин и псилоцибин – 
от пандемичната гъба Psylocibe cubensis – разновидност от 
Panaeolus и Stropharia cubensis); бетакарболините - хармин 
и хармалин от зърнеш, седефче-Peganum harmala, които са 
ензимни инхибитори и позволяват натрупването на ДМТ, по-
ради което се комбинират с него в амазонския чай „аяуаска”; 
ибогаин- индолов алкалоид с халюциногенни и афродизии-
ращи, активиращи феромоните свойства от кората на коре-
ните на два вида африкански дървета – Tabernanthe iboga и 
Tabernamontana; салвинорин А – дитерпен с 23 въглеродни 
атома и без азотен атом, агонист на капа-опиоидните рецеп-
тори, от листата на Salvia divinorum; и много други.(71) .

Използването на тези вещества за фармакологично 
„протезиране“ чрез невромедиаторите е временно, вредно 
и води до наркотични зависимости. При продължителното 
им използване, за да се получи търсеният ефект, са необхо-
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дими постоянно покачващи се дози и се нарушава нормал-
ният баланс на невромедиаторите в мозъка. При това трябва 
изкуствено да се поддържа новото дебалансирано състоя-
ние, тъй като то вече е необходимо на клетъчно и психич-
но ниво. Според Невропластична теория обаче,  формира-
нето на емоционалния фон 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 регу-
лира от: дълговремената потенция (устойчиво засилване на 
синаптичното предаване между невроните на информация); 
от синаптичната пластичност(изменения в силата на между-
невронното предаване на информация) и от ексайтотоксич-
ността (от увреждане и гибел на нервните окончания при 
свръхактивиране на глутаматните рецептори). Постоянно на-
рушеният баланс е причината наркотичните зависимости да 
водят до нещастия. Това днес автоматично изключва тези 
вещества като средства за създаване на ИСС и поставя тези 
вещества извън закона . 

Специфичните възможности за управлявяне на човеш-
кото поведение с аромотерапия са особено забележими 
при т.н. „изменени състояния на съзнанието” (ИСС), особе-
но при разширеното съзнание. При него става увеличаване 
на общата активност на кората на главния мозък и синхро-
низацията в работата на различните му участъци. Максимал-
ната синхронизация може да предизвика разширение на 
съзнанието даже на фона на подтисната кора, което прави 
възможно подтискането,подчинението на негативните до-
минанти на по-общи програми(при подтискане и заличаване 
на съществуващата доминанта в мозъка) и преразпределяне 
и образуване на нови функционални връзки между неврони-
те, водещи до уравновесяване на процесите на възбуждане 
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и задържане в различните участъци на мозъка (при създа-
ването на нова целесъобразна доминанта). Средствата за 
това в древността при религиозни и култови обряди са 
били „опушващите” растения, тлеещи върху дървесни въ-
глени или изпаряващи се от специален съд смоли, сокове и 
водни отвари от тях.(72,73). Вдишваните въздушни аерозоли, 
въпреки минималните(хомеопатични) дози биологично-ак-
тивни вещества, попадащи през белия дроб в кръвообраще-
нието и мозъка, предизвикват повишаване чувствителността 
и възбуждането на мозъка и нервната система, чакрите и ме-
ридианите (от източната медицина).При това състояние се 
получава лесно достигане на пълно психофизическо отпус-
кане и концентрация (І група растения), или активизация на 
чакрите(сърдечна и челна) и сенсибилизация на зрителния 
център в неокортекса свързани с ясновидството и въображе-
нието (ІІ група растения). Подпомагащо за тези действия и 
облекчаващо енергийно-информационните взаимодействия 
е и раздразването на носната лигавица,  постигано чрез ІІІ 
група „опушващи” растения. Психофизиологичните ефекти 
се дължат на хомеопатичния и общобиологичен закон „сла-
бите дразнения възбуждат жизнената дейност, средните по 
сила дразнения я засилват и подпомагат, а силните дразне-
ния я подтискат”. Използваните растения са:

І група: Бръшлян, листа(Hedera helix L.); Camphora; Миши 
уши, Рунянка(Hieracium pilosella L.); Ладан(Olibanum) – смо-
ли от много дървесни видове; Блатен ледум, листа и цвето-
ве, етерично масло (Ledum palusre L. еt Le-dum hypoleucum 
Kom.) 

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

Вижда се,  че различни по химическа структура и пси-
хофармакологична насоченост вещества имат повече сход-
ство отколкото различия в регулирането на съотношението 
между съзнателно и безсъзнателно, във формирането на 
цялостния системен отговор на организма на първичната 
стресреакция, предизвикваща цялото многообразие от вто-
ричните прояви на депресия, неврози, психози и т.н. Това 
е засегнато в концепцията за „психоунитропизъм”- до-
зозависимо еднопосочно действие на психотропни веще-
ства върху системната адаптивна дейност на главния 
мозък, независимо от тяхната групова или химическа 
принадлежност.(74). Освен това концепцията за психо-
унитропизма 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 взаимообвър-
зан комплекс от реакции. Става ясно, че представата за пси-
хоунитропизма е преди всичко разглеждане на ефектите от 
действието на психотропните вещества през „призмата” на 
реакциите на тях от човешкия организъм не само от биоло-
гичен,  но и от социален аспект . 

Емоциите също са важен технологичен фактор при 
формирането на ИСС, още повече че в основата на психо-
тропното действие на веществата е влиянието им непосред-
ствено на емоционалната сфера (75). Днешните знания за 
психофизиологията и анатомията на мозъка доказват, че по-
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требностите, мотивациите 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 реф-
лекторна поведенческа задача: приближаване или избягва-
не. Взаимодействията в мозъка между предните отдели на 
новата кора, хипокампа, амигдалния комплекс и хипотала-
муса, основно са свързани с принципа на Доминантата на 
Ухтомски, са необходимите и достатъчните взаимовръзки за 
организация на поведението в координатната система: “по-
требности – вероятност за тяхното удовлетворяване” и имат 
важно адаптивно значение за организмите. Мотивацион-
ното влияние на хипоталамуса върху новата кора на мозъка 
има асиметричен характер, проявяващ се както в активация 
предимно на лявото полукълбо, така и в засилване на взаи-
мовръзките в електрическите процеси в него. Амигдалният 
комплекс в мозъка играе решаваща роля в осъществяване 
(чрез опашатото си ядро) на превключващата функция на 
емоциите върху поведението, в избора на мотивация съот-
ветстваща не само на потребността, но и на външните усло-
вия за нейното удовлетворяване в дадена ситуация и в даден 
момент. Прогнозирането на вероятностите за удовлетворя-
ване на потребностите (подкрепващи вероятности) се реали-
зира от “информационните” структури на мозъка – хипокамп 
и фронталните отдели на новата кора. При това хипокампа, 
реагира на сигнали за малко вероятни събития и е ключо-
ва структура за реализация на компенсаторните функции на 
емоциите при недостиг на информация, при които възниква-
нето на емоционално напрежение се съпровожда с различ-
ни от спокойното състояние форми на поведение. Например, 
колкото по силна е тревогата, толкова по често субектът отго-
варя на неутралния стимул като аверсивен. Компенсаторната 
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функция на положителните емоции, се реализира чрез влия-
нието върху потребността. В трудна ситуация с ниска вероят-
ност за достигане на целта, даже неголям успех (нарастване 
на вероятността) ражда положителна емоция, която усилва 
потребността . Фронталните отдели на новата кора, ориенти-
ра поведението към сигнали за събития с голяма вероятност. 
Тя има две функции – да извлече от паметта необходима-
та информация и да организира целесъобразно поведение 
чрез взаимодействия с премоторната кора и базалните ган-
глии. При човека, при мислено представяне на емоционално 
неутрални събития, предимно се активира дорзолатерална-
та префонтална кора и задната слепоочна област, докато при 
емоционално обагрените сцени, по- активни са медиалната 
префронтална кора и предната слепоочна област. Интензив-
ността на емоционалното напрежение, без значение дали е 
от положителни или отрицателни емоции, се свързва с ак-
тивността на теменно слепоочните отдели на дясното полу-
кълбо.

Знакът на емоциите (+ или -) зависи от съотношенията 
между активностите на лявата (ЛФК) и дясната (ДФК) фрон-
тална кора.При ЛФК > ДФК са налице положителни емоции. 
При ДФК > ЛФК са налице отрицателните емоции. При това 
дясното полукълбо е по-чувствително към емоционално-от-
рицателните стимули, и е по свързано с мотивационната сфе-
ра на личността, а лявото – към емоционално положителни-
те и е по свързано с когнитивната (информационната) сфера 
на личността. Тъй като съгласно Потребностно-информаци-
онната теория, положителна емоция възниква когато налич-
ната информация е повече от прогностично необходимата, а 
отрицателната - когато необходимата е повече от наличната, 
вижда се че ДФК предимно е свързана с прагматичната ин-
формация, необходима за удовлетворяване на потребности-
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те, тоест натрупана от предишен опит и съхранявана в памет-
та, а ЛФК – с информацията, налична в дадения момент и 
скоро придобита.

Освен, че на емоционалната сфера веществата с психо-
тропното действие имат непосредствено влияние, емоции-
те лесно се поддават и на сугестогенни въздейстия. Тези две 
страни на емоциите ги определят като много важен и дос-
тъпен инструмент за безвредно повлияване на поведени-
ето и предизвикване и управляване на ИСС подкрепяни от 
Мозъчните системи за самостимулация чрез удоволствията, 
особено в комбинация с определени дози от целесъобраз-
но подбрани фитопрепарати, например невролептици и 
транквилизатори при пренасочване и намаляване устой-
чивостта и силата на съществуващата доминанта, и ан-
тидепресанти и психостимуланти при създаване на нова 
доминанта, действащи предимно на ретикуларната фор-
мация, лимбичната система и хипоталамичната област, 
като се избягва използването на вредните психомимети-
ци. При това се използва, че мотивационното влияние на хи-
поталамуса върху новата кора на мозъка има асиметричен 
характер, проявяващ се както в активация (нежелана в слу-
чая) предимно на лявото му полукълбо (по-чувствително от 
дясното към невролептиците, което в случая е желан ефект 
за подтискането на лявото полукълбо при пренасочване и 
намаляване устойчивостта и силата на съществуващата до-
минанта като първи етап), така и в засилване на взаимовръз-
ките между електрическите процеси в мозъка. Емпирично, 
това е било използвано в древността при религиозни и култо-
ви обряди чрез „опушващите” растения (например„тамян”), 
тлеещи върху дървесни въглени или изпаряващи се от спе-
циален съд смоли, сокове и водни отвари от тях. Така после-
дователно, при стесненото съзнание изместеният психиче-
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ски материал става по-достъпен за съзнателна преработка, 
а при последващото разширено съзнание става възможно 
подтискането, подчинението, на негативните доминанти на 
по-общи програми, тоест преоценка на съществуваща доми-
нанта, последвана от създаването на нова, свързано с пре-
разпределяне и образуване на нови функционални връзки 
между невроните водещо до уравновесяване на процесите 
на възбуждане и задържане в различните участъци на мозъка. 
В този процес много ефективни инструменти са и внушение-
то, самовнушението и хипнозата. Създаването и приложени-
ето на Изменените състояния на съзнанието (ИСС) като пси-
хофизиологичен организационно ефективен инструмент за 
съзнателното контролиране и променяне на околната среда 
и поведението на други същества, особено при дефицит на 
информация и време, намират своето оптимално място при 
предизвикване и управляване на функционалната единица на 
властовото поведение на властника– едноличен (лидер, мени-
джър) или колективен „елит”- поведенческият акт, особено в 
стадиите му на „аферентен синтез” и формиране на ”акцептор 
на действието”, както в негативна, така и в позитивна посока. 
Имено при изменените състояния на съзнанието е възможно 
и практикувано от хилядолетия както за отделния човек, така 
и за обществото и тълпата т.н. „промиване на мозъка“ - ли-
шаване от самоличност, последвано от целево изграждане на 
нова самоличност с нови актуални потребности на открит по-
следовател или на скрит (чрез внушение и хипноза) изпълни-
тел на чужда воля. Променя се психотипа на личността, човек 
променя ценностната си система, в него се пробужда агресив-
ност, в подсъзнанието му се „вграждат“ определени програми 
за действие (например чрез внушение през телекомуникаци-
ите) за които той не знае, и които се задействат чрез кодиран 
сигнал от вън, блокират волята му и го превръщат в програми-
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ран изпълнител на чужда воля. Сун Дзъ казва, че върховното 
постижение е да надвиеш врага без сражение, да го победиш 
още преди да започне истинската битка. За да се постигне това 
трябва да го „заслепим“, да го замаем, да спуснем мъгла пред 
очите му чрез емоции, чрез съмнения в собствените си сетива 
и усещания, чрез физическа заблуда съчетана с психологиче-
ско съмнение и объркване: „...всяка война се основава на из-
мама. Когато си силен, преструвай се на безопасен. Когато си 
на поход, преструвай се, че още лагеруваш. Когато наближа-
ваш, карай врага да мисли, че още си далече. А когато си още 
далече, карай го да мисли, че чукаш на вратата.“(71).

Създаването и приложението на Изменените състояния 
на съзнанието (ИСС) като средства в Биоинформационна-
та технология за постигане на успех,  е пряко свързано чрез 
прави и обратни системни връзки с Биоенергийното състоя-
ние на живия организъм. Оптимизирането на енергетич-
ното състояние на живата клетка (а от там и на нейното 
физиологично и биосинтезиращо състояние) става чрез оп-
тимизирането на енергизацията на мембраните й, свърза-
но и с микровискозитета им, тъй като именно мембранните 
биоенергитични системи са в центъра на получаване на кон-
вентируема енергия използвана от живата растителна и жи-
вотинска (човешка) клетка. Биоенергетичният механизъм за 
това е следният: (76) 

Всяка мембранна система изпълняваща енергитична 
функция превръща химическата или светлинна енергия в 
електрическа- трансмембранна разлика на електрическите 
потенциали ((∆ψ) или осмотична енергия от концентраци-
онната разлика на разтворените вещества от двете страни 
на мембраната. Превръщането на енергията в биомембра-
ните е по следната схема: “енергетични ресурси → ∆µ I → 
работа“ където ∆µ І е трансмембранна разлика в електро-
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химическия потенциал на йона I. Енергийните ресурси, из-
ползвани от мембранните системи отначало се изразходват 
за транспорта на йона І през мембраната против силите на 
електрическото поле и в посока на по-голямата концентра-
ция на йона І. Този процес се нарича енергизация на мембра-
ната. След това енергията натрупана в електрическа или ос-
мотична (концентрационна) форма се използва в качеството 
на движеща сила за да се извършва полезна работа. Ролята 
на такъв йон играят Н+, Na+, Ca2+, К+, CL-. При това ∆µCa, ∆µ 
К, ∆µ CL играят роля само в понижаване на концентрации-
те на тези йони в цитозола и никога не се използват за из-
вършване на работа, докато енергията на ∆µН и ∆µNa може 
обратимо да се превръща в енергия на АТФ. Ето защо “ кон-
вертируемата енерегетична валута “ на живата клетка е ∆µН 
(във вътрешната мембрана на митохондриите; обвивката на 
хлоропластите; външната мембрана на клетките на растени-
ята и гъбите и мембраните на техните вакуоли и др.), ∆µNa 
(на външната клетъчна мембрана на животинската клетка) и 
АТФ (в останалите немембранни части на клетката). Днес се 
знае, че улавянето от живата клетка на енергията е във вид 
на аденозинтрифосфат(АТФ) при протичане на контролеру-
емо съединяване на кислорода с водорода и образуване на 
вода в процеса на дишането. При него става използване на 
кислорода (който е и основен изходен продукт за получава-
нето на свободни радикали). Освен това молекулният кисло-
род се включва и в различни субстрати с участието на ензи-
ми наречени оксигенази. Много лекарства и ксенобиотици 
се атакуват от тези ензими, които общо се наричат „система 
на цитохром Р-450”. (77). Дишането включва три биохимични 
стадия: 1. Окислително образуване на Ацетил-КоА от пиру-
ват, мастни киселини и аминокиселини; 2. Разграждане на 
ацетилните групи в цикъла на трикарбоновите киселини с 
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освобождаване на въглероден диоксид и атоми водород; 3. 
Пренасяне на електроните, съответстващи на тези атоми во-
дород, до молекулния кислород, което е процес на окисли-
телно фосфолириране от аденозиндифосфат(АДФ) и фосфат 
до аденозинтрифосфат(АТФ) – основната енергийна „валута” 
на клетката. Известна е зависимостта на скоростта на дишане-
то от концентрацията на аденозиндифосфат(АДФ), наречена 
дихателен или акцепторен контол.За мускули в състояние 
на покой и не изразходващи АДФ, е характерна много ниска 
скорост на дишане. Ако в тях се предизвикат серия съкраще-
ния, то техния цитоплазматичен АТФ бързо се разпада на АДФ 
и фосфат. Началото на съкращенията се съпровожда с рязко, 
до над 100 пъти в някои мускули, увеличаване на скоростта 
на използване на кислорода. Сигнал за такова увеличаване 
скоростта на дишането е внезапното увеличаване на концен-
трацията на АДФ при мускулните съкращения, което веднага 
стимулира дишането и съпровождащото го фосфолириране. 
Високата скорост на дишането се запазва до тогава, докато 
АТФ-зависимата съкращаваща система продължава да дос-
тавя АДФ. Когато серията от мускулни съкращения завърши 
и образуването на АДФ се прекрати, скоростта на дишането 
автоматично и бързо се понижава до нивото, съответстващо 
на състояние на покой.(78). Дишането под формата на ре-
спираторна психотехника,  както и в комбинация със специ-
ално подбрана музика, е в основата на метода „ „Ребъртинг“ 
(79) и на „Холотропната терапия – холономична интеграция 
за възстановяване на целостта“ (80,81,82). И при двата мето-
да основна цел е да се активира несъзнаваното (К.Г.Юнг),  да 
се освободи енергията, която е „заседнала“ в емоционални 
и психосоматични симптоми и да се трансформира стацио-
нарния баланс на енергията включен в потока на човешките 
преживявания. Основната стратегия на холотропната тера-
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пия се свежда до доверие в „мъдростта на нашето тяло“. Хо-
лотропната терапия чрез насърчаване на несъзнаваното има 
мощен ефект,  в това число и лечебен ефект, и предизвиква 
Изменени състояния на съзнанието(ИСС) особено при ком-
бинацията му с внушение или самовнушение, медитация и 
долно диафрагмено дишане.(83). 

За Биоинформационната технология за успех чрез из-
ползване на ИСС особено важно е енергийно-информацион-
ния обмен между живата и неживата материя, регулацията 
на жизнената енергия „ЧИ” като разновидност на енергиен 
и информационен сигнал заедно със средствата за доста-
вянето му, тоест за „Чигун”.Главните съставки на чигун са 
принципите на покоя, дишането, и движението. В едно от 
практическите приложения на чигун - „желязната ризница 
(84), което е типично психофизиологично Изменено състоя-
ние на съзнанието (ИСС) се прави аналогия: „нагнетявайки” 
жизнената сила ЧИ в тъканите на тялото, човек създава в 
него своеобразно „енергийно налягане”, което действа по-
добно на въздушното налягане в автомобилната гума.Както 
е известно, дишането е най-главната и жизнено необходима 
физиологична функция за белтъчните организми (окси-реду-
кционни процеси играят решаваща роля в обмяната на веще-
ствата и енергията). Практикуването на „желязната ризница” 
позволява да се направи дишането максимално ефективно, 
реално да се развие огромна жизнена сила, да се оздравят 
вътрешните органи. Според наблюденията на даоиските 
майстори на чигун, имено такъв тип на дишане е характе-
рен за човешкия зародиш, намирайки се в плацентата. При 
него няма белодробна вентилация, и затова той разпределя 
постъпващите чрез пъпната връв физиологични течности и 
енергия Чи с помощта на мускулни пулсации, аналогични на 
използваните при „желязната ризница”.След раждането си, 



111

човек преминава към белодробно дишане. Постепено то ста-
ва по-повърхностно, органите в стомашната област губят под-
вижността си, налягането на Чи в тях намалява. Те престават 
да помагат забележимо на сърцето в поддържане на кръво-
обращението. В резултат, потоците на всички физиологични 
течности в системите на организма забавят движението си. В 
тялото се развива „сухост”, която съответства на излишна „го-
рещина” в енергийните структури. Съобразно своите свой-
ства, „горещината”, свързана с преобладаване на стихията 
„огън”(окисление!), се изкачва нагоре, образувайки „зони на 
застойна сухост” в гръдния кош и в главата. Равновесието се 
нарушава, прохладната сила на стихията „вода”(редуцирани 
вещества) се спуска надолу към половите органи, натрупва се 
там и се разсейва, напускайки тялото. Налягането на Чи става 
още по-слабо, навика към дишане с помощта на мускулни 
пулсации (долното диафрагмено дишане, при което при 
вдишване диафрагмата се свива и слиза надолу, а при из-
дишвани тя се стяга и придвижва нагоре) се изгубва окон-
чателно. Така протича остаряването. Белият дроб е принуден 
да се справя с дишането само за сметка на междуребрени-
те мускули, което е абсолютно недостатъчно за нормалната 
жизнена дейност, тъй като фактически се използва не повече 
от една трета от потенциалния обем на белодробната венти-
лация. От гледна точка на енергийния обмен такова дишане 
е не само не ефективно, но и „изразходващо”. Енергийната 
структура губи енергия вместа да я натрупва, и вследствие 
на което се разрушава без да може да се съпротивлява на 
външното налягане на Чи. Долното дишане нагнетява Чи в 
системата, повишава вътрешното енергийно налягане и въз-
действието върху енергийната структура от страна на външ-
ния свят се компенсира. Специалните методи на тренировка 
позволяват да се напълни енергийната структура на човека 
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с още по-голямо количество Чи, под налягане, по-голямо от 
външното. Това не само усилва вътрешния енергообмен и 
повишава общия енергиен потенциал на цялата система, но 
и позволява нейното успешно противопоставяне на концен-
трирани разрушителни външни въздействия(удъри, болести, 
остаряване, дистрес и др.)

Съвременното обяснение на механизма на действие на 
„Чигун-терапията” е във връзка с три аспекта от теорията на 
Чигун (85): 1. „Слаба реакция” – за разлика от „стресовата 
реакция”, при която се усилва отделянето на катехоламини, 
засилва се кръвообръщението в скелетната мускулатура, по-
качва се кръвното налягане на фона на усилено сърцебиене 
и дишане, при „слабата реакция” се намалява активността на 
симпатикусовата нервна система, намалява се съдържанието 
на млечна киселина в артериите,и скоростта на обмяната на 
веществата; активността на DBH- фактора в плазмата отслабва 
и се понижава активността на ренина. 2. „Организация на клет-
ките на главния мозък” – при електроенцефалографията(ЕЕГ) 
на обикновен бодърстващ човек се фиксират много висо-
кочестотни слабо негативни вълни с малка синхронизация, 
докато при човек, добре владеещ чигун, са налице много 
позитивни низкочестотни вълни, които са синхронни и са с 
три пъти по-голяма амплитуда, отколкото при обикновения 
човек.Това показва, че упражняването на чигун може да спо-
мага в организацията на електрическата активност на клет-
ките в кората на главния мозък и така да подобрява функцио-
нирането му. 3. ”Предпазване от разболяване и увеличаване 
продължителността на живота” – упражненията от чигун мо-
гат да предизвикват изменения в централните медиатори и 
ендокринната секреция. След упражненията нивото на про-
лактина в плазмата нараства, което означава намаляне на 
активността на допамина като основен медиатор, което води 
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до усещане на отпуснатост и покой. Освен това отделянето 
на кортин се намалява с около 50%, което означава забавяне 
на процеса на стареене и усилване дейността на имунната 
система. Затова Чигун терапията дава ефект чрез увели-
чаване продължителността на живота и предпазване от 
заболявания и е особено подходяща за използване при ИСС. 

Според теорията, упражненията по чигун с отпускане 
и успокоение могат да приведат кората на главния мозък в 
особено защитно състояние на задържане и да задействат 
вродената функция на кората на главния мозък за регулация 
и възстановяване на вътрешните органи. Чрез регулиране 
на дишането, чигун регулира функционирането на вегита-
тивната нервна система, което позволява да се излекуват и 
регулират такива заболявания които са предизивикани от 
разстройство на ВНС като хипертония, неврастения, язва на 
стомаха. При дихателните упражнения, използващи повди-
гане и снижаване, разкриване и закриване може също така 
да се нормализира ендокринната секреция, да се намали ко-
личеството на холестерин и по този начин да се лекуват сър-
дечно-съдовите заболявания. Чрез регулиране на умствена-
та дейност и дишането, може да се въздейства на огнища от 
патологични рефлекси с цел излекуване на различни хронич-
ни болести, сред които: заболявания на сърцето, на черния 
дроб, на белия дроб, на далака, неврози, рак. Благодарение 
на двойствената природа на движението и покоя, упражне-
нията от чигун могат да способстват за увеличено отделяне 
на жлъчните сокове и така да засилват храносмилателните 
функции. 

При използването на още едно типично психофизиоло-
гично Изменено състояние на съзнанието (ИСС) - „Тай дзи 
цюан”(„Юмрукът на великия предел”) като бойно изкуство 
(86), в допълнение на дишането трябва да се объща внима-
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ние и на едно трето състояние наречено „компресия”. То се 
постига като диафрагмата се задържа надолу, докато муску-
лите на бедрата упражняват натиск нагоре. Това пресиране 
на корема (в среден Дан Тян- точка ”ци-хай J6) поддържа 
гръбначния стълб и служи като свързващо звено между ко-
рема и юмрука. Всичко това става в краткия миг на стълкно-
вението – няма никакво време за вдишване или издишване. 
Силата на ударите зависи от степента(бързина и величина) на 
тази компресия. Човек трябва да е способен да променя на-
прежението, както на анатомично, така и на психично ниво, 
от много отпуснато до много напрегнато или обратно за част 
от секундата, което е възможно единствено при запазване 
на спокойствие и релаксираност - Налице е циклично повта-
рящ се динамичен спираловиден поток от последователно 
изменени състояния на съзнанието „тук и сега“: „…разшире-
но-стеснено-разширено…“. В тези енергийно-информацион-
ни пулсации е същността и тайната на ефективността 
на „Тай дзи цюан”. Всички движения на тай дзи цюан се ак-
тивизират чрез промени на напрежението в долната част на 
корема (точка ”ци-хай J 6”). С увеличаване на напрежението 
ръцете „плуват” навън или нагоре. Когато то намалява, ръце-
те се движат навътре или надолу. Ръцете никога не се движат 
самостоятелно и независимо от промените на коремното 
напрежение. То е главният източник на сила и по специално 
централната точка на долната част на корема известна като 
дан тян. Когато практикуваме тай дзи цюан, трябва да насо-
чим ума си в „дан тян” и да оставим ума, тялото и енергията 
да действат като едно цяло, тъй като всички движения при 
него се пораждат от силата на енергията вътре в тялото, а не 
отвън. Ето защо тай дзи цюан е вътрешна система на бойно 
изкуство. Концентрацията на ума, дълбокото дишане, ре-
лаксирането и „потъването” на тялото плюс премества-
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нето на неговата тежест и компресирането пораждат 
огромен поток от вътрешна енергия, преминаващ през це-
лия организъм, който дава живот на движенията на тай дзи 
цюан. Мекото, отпуснато и еластично тяло на занимаващия 
се с това бойно изкуство е способно да напряга само необхо-
димите мускули и след това моментално да ги освобождава. 
Релаксираното тяло има допълнителните предимства на уве-
личената енергия и готовност за реагиране, тъй като се из-
разходва по-малко от енергията на тялото за ненужно напря-
гате на мускулите. Отпуснатото и спокойно тяло е също така 
по-чувствително за насочените към него стимулатори. И все 
пак развиването на максимално напрежение в момента на 
стълкновението е също много важно. За да нанасяме удари с 
ръце и крака с максимална скорост, трябва да притежаваме 
като релаксираност, така и напрежение, мекота и твърдост, 
ин и ян. Специално внимание трябва да се обърне на плав-
ната работа на телесната кооординация и енергийния поток, 
тъй като те са главния източник на сила. Това означава да се 
накара енергията да „потъне” в краката и надолу в стъпало-
то, след което да се „изпомпи” нагоре през ръцете, дланите 
и юмруците, чак в пръстите. Индикатор за това е усещане-
то, че ръцете и дланите ви са станали като здрава, плътна, 
енергична маса. Създава се усещане за възбуждаща топлина 
в цялото тяло чак до върха на пръстите на ръцете и усещания 
в хармония с биенето на сърцето. Меките, бавни, спокойни, 
приливащи се едно в друго движения при тай дзи цюан из-
искват здрава и стабилна основа в стъпалото на крака. Това 
позволява останалите части на тялото да се движат свободно 
и същевремено да останат релаксирани. Когато цялото стъ-
пало по този начин е стабилно („вкоренено”), три точки в хо-
дилото са от особено важно значение. Първата – е палецът, 
другите две са на вътрешната част на петата и на вътрешната 
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част на възглавничката в основата на палеца. Тези точки са от 
двете противоположни страни на вътрешната част на стъпа-
лата. Те оформят равнина която създава стабилност при вся-
какви условия и при всякакви физически действия. Те са тези 
които контролират и командват тялото да прави завъртвани-
ята и движенията във формата на тай дзи цюан.Те заедно с 
мускулите на бедрото, най-важен от които е мускулус сарто-
риус – шивашкият мускул, помагат при задържането в позите 
на тай дзи цюан и извършването на плавните движения.

От основно значение за реализацията на Биоинформа-
ционната технология е и още едно средство от ЧИГУН – ми-
словното упражнение „У УЕЙ“ (87). При ежедневното му из-
пълнение в състояние на психична релаксация, в човешкото 
тяло постепено се натрупва енергия, която прочиства непро-
ходимите за нея места и възстановява контактите с природ-
ните енергийни резерви. Това се постига чрез съсредоточ-
ване на ума в „долния дантиен“ – място на около 3 см. под 
пъпа, при което съзнанието се свързва с ЧИ, отваря се „вра-
тата на енергийния склад дантиен“ за да се накара част от из-
началната енергия да излезе навън и заедно с дугата, която 
се движи по каналите, да стимулира процесите на прочист-
ване, отпушване, образуване на нова ЧИ и на различните по-
ложителни промени в организма. При мисловното упражне-
ние „У УЕЙ“ стремежът е към максимално отпускане не само 
на тялото,  а и на психиката и ума, навлизане в пределите на 
подсъзнанието, след което се влиза в състояние на дълбо-
ка вътрешна отпуснатост със слабо или никакво усещане за 
околната среда,всичко се е сляло с „великата пустота“(това 
е състоянието „у уей“), което продължава около 1-2 минути. 
Накрая чрез спокойно и без особено съсредоточване се на-
сочва вниманието към „дантиен“, което позволява „ЧИ“ да се 
прибере. Става ясно, че отново е налице циклично повтарящ 
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се динамичен спираловиден енергийно-информационен по-
ток от последователно изменени състояния на съзнанието 
„тук и сега“: „…разширено-стеснено-разширено…“. 

Общият принцип на изложените теоретични пинципи е 
усилването на потока на вътрешна жизнена енергия ЦИ с по-
мощта на упражненията от цигун. (88).

Това обяснение на механизма на действие на „цигун-
терапията” е в съгласие и се допълва от съвременият 
клетъчен биоенергетичен механизъм, при който мем-
бранните биоенергитични системи са в центъра на полу-
чаване на конвентируема енергия използвана от живата 
растителна и животинска (човешка) клетка. Мембраните 
на лизозомите, апарата на Голджи, външната мембрана на 
клетките на лигавицата на стомаха създават йонен градиент 
по схемата АТФ => ∆µН. Енергията на ∆µН и ∆µNa може об-
ратимо да се превръща в енергия на АТФ. Трансмембранната 
разлика в електрохимическите потенциали (∆µН, протонен 
потенциал) се състои от два компонента: електрически ∆ ψ 
и химически ∆ pH Енергията, натрупана под формата на ∆µН 
(протонен потенциал) е: 

∆µН = F. ∆ ψ + R.T. In [H+]n / [H+]o (джаули на мол-1) (1) 

където ∆ ψ е трансмембранната разлика в електропотен-
циалите; R- газовата константа;Т- абсолютната температура; 
F- числото на Фарадей; [H+]n и [H+]o - молярните концентра-
ции на йоните Н+ в съответно положително заредената(по-
кисела) или в отрицателно заредената(по-алкална) зона от 
двете страни на мембраната.

За измерването на ∆µН във волтове, тази величина тряб-
ва да се раздели на числото на Фарадей. Полученото частно 
се нарича протондвижеща сила (Митчел) и се означава ∆ Р. 
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При 25оС ∆Р = ∆µН/ F=∆ψ – 0,06 ∆pH,  (2) където pH е отрица-
телният логаритъм от концентрацията на водородните йони. 
Следователно ∆pH = 1 е еквивалент на ∆ψ = 0,06 V или 60 
mV.

Химическите реакции на преноса на електрони от до-
нора на електрони (редуктор) към акцептора на електрони 
(окислител) т.е. окси-редукционните реакции играят решава-
ща роля в обмяната на веществата и енергията. По същество 
дисбаланса на тези два процеса е основата на патологията 
на живата клетка, а тяхното стабилно отклонение от нормата 
е причина за превръщането на адаптационния процес в бо-
лест. Повлиявайки дисбаланса на окислително редукционни 
процеси ние можем да възстановим равновесието. На кле-
тъчно ниво това може да се обясни чрез процесите, протича-
щи в митохондриите. Синтеза на АТФ е свързан с постоянно-
то поддържане на оптимална протон движеща сила(∆Р). ∆Р е 
толкова по-голяма колкото е по-голяма разликата на молар-
ните концентрации на водородни йони от двете страни на 
вътрешната митохондрийна мембрана, съгласно уравнение 
(1) и (2).

Тъй като ∆Р зависи от разликата между електрическия 
(∆ψ) и химическия (∆pH) трансмембранен потенциал, при 
по- стръмното увеличаване на ∆ψ от ∆pH ще се получава уве-
личаване на ∆Р и организма ще оздравява и нараства. 

Адаптивното оптимизиране на енергетичното състояние 
на мембранните биоенергитични системи в живата клетка, 
т.е. окси-редукционните реакции, е свързано с доставянето 
на електрони(∆µН), при което се променя ∆ψ на митохон-
дриалната мембрана и се ускорява преноса на протони от 
матрикса в междумембранното пространство на митохон-
дриите. Това се последва от усилен синтез на АТФ и нат-
рупване на редуцирани (възстановени) биохимични съеди-
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нения (тоест според мен - „Чи”-енергия). Отнемането на 
електрони от окислителите има противоположно действие, 
като блокира системата NAD/NADH2. Антиоксидантите обаче 
не могат лесно да постигнат нужната промяна от порядъка 
на десетки mV, тъй като необходимите количества за това са 
десетки грамове. За ∆pH = 1 еквивалентната ∆ψ е = 0,06 V или 
60 mV. 

Ето защо като целево конструиран донор на електрони 
(респективно увеличаване на редуциращите потенциали, а 
от там и увеличаване и на ∆µ Н и ∆µ Р) може да се използ-
ва католитната фракция от електрохимически активирана 
вода(“жива”вода) особено като се има предвид и нейните 
структурни особености – хидратирани електрони и водород-
ни връзки позволяващи пренасянето на протони (Н5О2+ или 
Н3О+) от една водна молекула към друга или към активните 
радикали в субстрата R• или ROO• . При католит с рН= 9.5 до 
12 окси-редукционният потенциал е не по малко от минус 
800 mV .

Водата като химическо съединение e с фундаментално 
физиологично действие в живия организъм (растителен, 
животински, човешки). Целенасоченото променяне на някои 
основни характеристики на природната вода, влияещо 
програмирано на връзката “структура – активност“, е 
възможно само при електрохимическата й обработка (89, 
90) .

Според мен, електрохимически активираната вода 
е оптималното eнергезиращо екологично средство за 
Биоинформационна технология чрез Изменени състояния 
на съзнанието . Тя позволява: 1.биоенергийна активация на 
живия организъм (91). 2. опазване и възстановяване здравето 
и дълголетието на хората чрез физиотерапевтични процедури 
за хидротерапия в СПА центрове (вани, басейни, питейни 
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процедури, колон-терапия и др.) . 3. по-добро синтезиране 
и натрупване на хранителни и биологично-активни вещества 
за хората в растенията чрез капковото им напояване с нея 
(92). 4. технологичен метод и инсталация за екстрахиране на 
целеви биологично-активни вещества от растенията (напр. 
алкалоиди, протеини и др.) за фитотерапевтични препарати 
(93). 

5. екологична микробиална дезинфекция и стерилизация 
на големи обеми въздух и площи (детски заведения, болници, 
спортни и развлекателни обекти и др.) чрез използването 
й в система за нейното микроаерозолно разпръскване във 
въздуха в публични заведения или в стерилизационни 
предверия към тях. 

Както е известно (89), при електролизата на водата по 
принципна схема 1. с инертни анод и катод (въглен, титан 
или платина) и разделяща мембрана от целофан или порьо-
зна керамика, на електродите става окисление и редукция на 
молекулите на водата съгласно реакциите:

Схема 

Катод -: 2Н2О + 2е- → Н2 + 2ОН- или 2Н+ + 2е- → H2 (Н3О2
-) 

→(хидратиран електрон) т.е. редукция, рН = 9 до 12, т.е. - до-
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нор на е-; акцептор на протони; “твърд” нуклеофилен реа-
гент, католитна фракция (“жива вода“)- редуктор

Анод +: 2Н2О – 4е- → О2 + 4Н+ или 2ОН- - 2е- → Н2О + ½ 
О2 (Н3О

+; Н5О2
+) хидратиран протон,  окисление; рН= 1 до 3 то-

ест- донор на протони; акцептор на е-; “твърд”електрофилен 
реагент; анолитна фракция (“ мъртва вода “) –окислител.

Католитът (рН от 9.5 до 12) коригира тъканната ацидоза, 
стимулира процесите на регенереция на тъканите и има иму-
ностимулиращи свойства.

Особенно интересно е приложението на електроакти-
вираната вода в геронтологията (94), като екологично чисто, 
безвредно, бактериостатично и бактериоцидно, антиокси-
дантно и биостимулиращо средство на клетъчно ниво.

Анолита с рН от 2 до 3 има стимулиращи свойства за ре-
генерация на тъканите и детоксикацията им и бактериоста-
тичен ефект. При добавяне на NaCl 0.3- 3- 9 гр/л към вода-
та преди нейната електрохимическа обработка този анолит 
придобива бактерицидни свойства на база активен хлор от 
0.02 до 0.06 % и оксиредукционен потенциал + 1150 mV, по-
ради което е особенно подходящ за стерилизиращи, миещи 
и дезинфектиращи разтвори. Методът включващ електро-
активирането на воден солеви разтвор е ефективен за пре-
чистване на питейна вода от микроорганизми до 99.99 %, от 
органични вещества 50 до 90 %, и от тежки метали 50до 80% 
(95). 

В приелектродните зони се образуват различни окис-
лително-редукционни системи, pH на който значително се 
различава. Взаимовръзката между pH и оксиредукционния 
потенциал за тези системи е:

Е Осист. = 1,23 - 0,06 pH + 0,015 lg РО2; Е Нсист. = - 0,06 pH – 0,03 lg PH2 
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Където ЕНсист., ЕОсист. са оксиредукционните потенциали на 
водородната и кислородната системи съответно, а РН2 и РО2 
парциалните налягания на водорода и кислорода, пропорци-
онални на съдържанието на тези газове във водата. 

При насищане на анолитната вода с кислород и католит-
ната вода с водород (при постоянство в парциалните им на-
лягания) величината Е линейно зависи от pH. Характерно е, 
че и анолитната фракция и католитната фракция от природни 
води се отнасят към другите вещества като силни киселини 
и основи; адхезията им към повърхността на твърди тела е 
увеличена; с увеличаване времето на активация, повърх-
ностното напрежение на водата се увеличава, като това не е 
свързано с изменението на рН във времето. При анолитната 
фракция, успоредно с намаляването на рН става увеличава-
не на окислително-редукционния потенциал. При католитна-
та фракция оксиредукционния потенциал е нестабилен и се 
променя във времето даже в херметично затворен съд. Реду-
кционните свойства на католитната фракция вероятно освен 
на разтворения молекулен Н2 се дължат и на атомарен Н и 
хидратиран електрон. Тези частички се образуват в католита 
в резултат на студена емисия на електрони от катода под вли-
яние на високия градиент на Електрокинетичния потенциал 
в двойния слой на границата“ електрод – разтвор” Получени-
те електрони след това се хидрират, а при взаимодействието 
им с водата се отделя атомен Н. При това, при изместване на 
рН на католита към алкална среда, съотношението между съ-
държанието във водата на атомен Н и хидратиран електрон 
се измества към преимуществено образуване на хидратира-
ни електрони. Освен това в католита от природни води, се 
увеличава концентрацията на катионите Ca 2+,Mg 2+, Na +, K + и 
др. Възможно е и възникването на вторични свободно-ради-
кални процеси, инициирани от първичните радикали (Н2О2, 
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ОН-, Н+, Н3О2
-). При това е възможна стабилизация на обра-

зуващите се продукти в изменената структура на водата, ко-
ето позволява запазване на аномалните свойства на водата 
продължително време (от 1 до 5 денонощия за католитната 
фракция на обработената вода,  и до 1 година за анолитната 
фракция). 

Възстановяването на равновесието при окси-редукцион-
ните процеси може да стане като се използват вещества – 
донори на електрони т.е. антиокислители (напр. витамините 
Е, С, Р, РР, К и др.) за пиене, или чрез целево конструиран до-
нор на електрони - водна католитната фракция създадена ex 
tempore отделно, за пиене през устата, за колон-терапия или 
за потапяне в нея ако е поставена във ваната или басейна .

Католитът (рН от 9.5 до 12) коригира тъканната ацидоза, 
стимулира процесите на регенереция на тъканите и има иму-
ностимулиращи свойства. 

Анолита (рН от 2 до 3) има стимулиращи свойства за 
регенерация на тъканите и детоксикацията им, и бактери-
остатичен ефект, а при добавяне на NaCl 0.3- 3- 9 гр/л към 
водата преди нейната отделна - извън ваната или басейна, 
електрохимическа обработка, този анолит придобива бак-
терицидни свойства, поради което е особенно подходящ ex 
tempore,както за стерилизиращи, миещи и дезинфектиращи 
разтвори, така и за индивидуални лечебни безвредни хидро-
терапевтични процедури във вана при инфекциозни заболя-
вания, гнойни процеси, венерически заболявания и други 
кожни болести, рани, изгаряния и др. включени в общите 
противопоказания за балнеотерапия . 

Не бива да се забравя и че в епителната тъкан са раз-
положени твърде много биологичо-активни точки, свър-
зани с медицинската концепция на древен Китай за 
енергията”ЦИ”циркулираща в организма. Нейната нормална 
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циркулация е здраве, а нарушаването й – е болест. „ЦИ”се 
разглежда като разновидност на енергиен и информаци-
онен сигнал заедно със средствата за доставянето му. 
За биологично-активните точки е свойствено отрицателно 
диференциално съпротивление, имащо електротермична 
природа, тоест те могат да се разглеждат като универсални 
преобразователи на всякакви физико-химични дразнители в 
биологично-значими информационни сигнали. Потапяйки ги 
като тотален взаимнообвързан ансамбъл в електроенергези-
рани водни фракции, създаваме възможност за автоматич-
но балансиране на енергийното състояние на организма по 
принципа”колкото и където е необходимо”, което дава нов, 
холистичен смисъл на енерго-информа-ционната терапия с 
електроактивирана вода .(96).

Разбира се,  както навсякъде в природата, и особено 
при биологичните организми, от жизнено важно значение 
е взаимно-обвързаният с прави и обратни връзки баланс на 
въздействията върху тях. Сега се доказа,  че дисбалансът на 
електроните (т.н. редуктивен стрес например чрез големи 
дози „католит“) в черния дроб може да бъде общ рисков 
фактор за сърдечно-съдови заболявания и мастни черно-
дробни заболявания (97)., както и че редукционният дис-
трес (хроничен редуктивен стрес) причинява патологично 
ремоделиране на сърцето и диастолна дисфункция, както и 
сърдечна недостатъчност поради продължително активира-
не на антиоксидантната сигнализация. (98,99). 
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4. Личност <--> Технология чрез ИСС <--> 
Възможни резултати (примери, предимно 
от личен опит) в съответната област от 
човешкото поведение и дейност при 
запазване на достойнството на Личността -- 
системни обратни биокибернетични връзки 
при прилагането на Биоинформационната 
технология. 

С понятието „Личност“ се означава социалната страна 
и същност на човека, неговите съзнание и морал, характер 
и темперамент. Личността е това което е мое,  но е за дру-
гите, и е изградено в процеса на социалната дейност и общу-
ването с околните. Обективната нагласа към собствена-
та Личност е в процеса на индивидуация, разработен от 
К.Г.Юнг като „метод и път за разширяване на личността към 
психична цялост в човека чрез постепенно доближаване към 
съдържанията и функциите, и признаване на тяхното въз-
действие 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 психиката възможности, изхождайки от настоящето и на-
сочено към изграждането 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 
разкриват причини от миналото. Превръщането в цялостна 
Личност е път на осмисляне, водещ към образуване на харак-
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тер и с това към оформянето на мироглед. С образа, който 
мислещият човек си създава за света, се променя и самият 
той. „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 ражда-
нето и смъртта са само междинни спирки и смисълът на жи-
вота вече не е в Аза . По отношение на партньора, Личност-
та извежда на преден план в човека онази толерантност и 
доброта,стремеж към щастие, която е способен да даде само 
онзи, който е изследвал и осъзнато е преживял собствени-
те 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 своята психична цялост познава задължаващата об-
вързаност на всичко отделно с общото”. Тези думи на К.Г.Юнг 
напълно охарактеризират понятието „Достойнство на 
човешката Личност“ и неговото значение като обратна 
биокибернетична връзка при прилагането на Биоинформа-
ционната технология за постигане на успехи.

В онтогенетичен план началото на Личността е свързано 
преди всичко с втората година на човешкия живот и е продукт 
на конкретни обществено-исторически,  психически и соци-
ални условия (29) .Човешката Личност, (Лидер, Мениджър в 
своята област) е динамична система, в която е формиран 
определен набор на актуални потребности, съответсва-
щи на ценностната ориентация на конкретното човешко 
общество в конкретната обществено-икономическа фор-
мация. От критериите на тази конкретна обществено-иконо-
мическа формация произтичат позитивните или негативни-
те прояви на Личността. Понятието Личност, исторически се 
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свързва с притежаването на частна собственост. Личността 
е водач, който има последователи и съзнателно и активно 
води другите към постигане на определена цел. Лидерството 
е явление от областта на междуличностното взаимодействие 
на хората, свързано с поляризиране влиянието около някои 
членове на групата, което прави възможно управляването на 
поведението на останалите нейни членове. Лидерството е 
позитивният социално-психологичният аспект на самоорга-
низацията на живите системи. Факторите за успешно лидер-
ско поведение на Личността във всяка област от човешката 
дейност са: доверие към подчинените; развитие на въобра-
жението; хладнокръвие; окуражаване на риска; експертно 
мислене; критична нагласа; опростяване на нещата; действия 
според ситуацията. Най-съществената характеристика на Ли-
чността, която е и Лидер, е нейната способност да господства 
над случайности и да променя жизнени обстоятелства съо-
бразно със свои цели и задачи, както и съзнателно да упра-
влява самата себе си. Достойнството на човешката личност 
и характеристиките на лидерско поведение на личността, 
са двойният съпосочен или разнопосочен контрол върху 
човешкото поведение, обратната двойна биокибернетич-
на връзка при прилагането на Биоинформационната техно-
логия за постигане на успехи във всички области на живота. 
Така в социалната среда се повтаря еволюционно доказали-
ят се успешен модел на хармоничен баланс между възбудни 
и задръжни(контролиращи) процеси в мозъчната дейност, 
базирани както на Функционалните системи на П.К.Анохин и 
Доминантата на Ухтомски,  така и на „Динамичния енерго-ин-
формационен поток през невронно-синаптичната спирална 
мрежа в мозъчните комплекси, където във всеки невронен 
модул се формират и оценят модели на средата, като проце-
сите на обработка на информацията в тях вървят в паралел, 
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едновремено (6, 23). Този контрол върху приложението на Би-
оинформационната технология и нейните средства - Измене-
ните състояния на съзнанието, е от особено важно значение 
за недопускане и/или противодействие на външен власто-
ви контрол върху съзнанието,  поведението и действията на 
тълпата и обществото. Властовият контрол върху съзнанието, 
а чрез това и върху поведението (емпирично - като магии, 
внушения и религии в миналото, и системно- научно днес в 
рамките на принуждаващата, условната и компенсаторната 
власт) се осъществява чрез биопсихосоциални въздействия. 
Това може да е както върху вътрешните психични явления и 
свързаните с тях вътрешни структури („съзнанието опреде-
ля битието”), така и върху външните материални структури 
(”битието определя съзнанието”), свързани с прави и обра-
тни връзки в една обща система за удолетворяване на акту-
ални човешки потребности. Това се извършва чрез: процес с 
различна интензивност и продължителност на целенасочена 
подмяна в актуалните потребности и цености на човека, об-
ществото, тълпата, посредством образованието или липсата 
му, като целта е създаване на поколения от сервилни, без-
чувствени и без собствено мнение хора; внушението, рекла-
мата и пропагандата на консуматорската култура създаваща 
мисловни и поведенчески модели в т.ч. и по технологията на 
„прозорецът на Овертон“ (Дж.П.Овертон 1960 - 2003 г.) - ис-
кането се превръща в овеществена потребност, мотивация, 
чрез манипулиране на образа, който хората сами изграждат 
за себе си (Edward Bermays, 1928 г.); налаганетото на хомо-
секуална антиеволюционна култура (за еволюцията като 
процес е важно размножаването и развитието на биологич-
ния вид, а не на индивида); спортът, политиката, религията 
(„разделяй и владей“ чрез групи основани върху внушението 
за нуждата от доминиране и конкурентна победа); храната, 
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водата, въздухът (с добавяне на токсични вещества водещи 
до апатичност и подчиненост); зависимостта от алкохол, нар-
котици (най-вече психомиметични вещества) и т.н. 

Характерен негативен пример за Биоинформационна 
технология и нейните средства - Изменените състояния на 
съзнанието за външен властови контрол върху съзнанието,  
поведението и действията на човека е използването на рас-
тителни или животински отрови. Актуалните потребности, 
наблюдателността и волята да оцелее и властва над другите 
хора, са превърнали някои от тях в жреци, магьосници или 
лекари. Лекарствата и отровите предизвикващи в жреца екс-
таз, даващи му възможност да излекува страдащия или да 
го убие, да отгатва, предвижда, предсказва, да властва, са го 
превръщали във всемогъщ властник всяващ страх и подчине-
ние, или в уважаван, обичан и доверен старейшина. Така се 
е изграждала и ценностната система на Личността на чове-
ка, от която е зависило всичко свързано с упражняването на 
власт и наука. Приблизително от около 2500 години пр.Хр., 
емпирично са известни свойствата на определени отрови 
(токсини), в това число и невротоксини: -- с дигиталисо-
подобно действие върху сърцето (в малки дози стимулират 
сърдечната дейност, а в големи дози предизвикват спиране 
на сърцето в систола и са много токсични за млекопитаещи) 
от Жабата Bufo bufo gargarizans („чан-су” в Китай; „сенсо” в 
Япония); 

-- със стрихинино-подобно действие върху Централната 
нервна система и гръбначния мозък, от кожата на Европей-
ските видове Саламандри – Salamandra maculosa maculosa и 
Salamandra maculosa taeniata; 

-- невротоксин „β-(N)-оксалиламино-l-аланин” от шу-
шулки от Секирче – Lathyrus sativus L., който при поглъщане 
предизвиква болестта „латиризъм“ вследствие демиелини-
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зация на нервните влакна, изчезване на осовите цилиндри и 
т.н. Механизмът на действието му е свързан с натрупване в 
организма на амоняк, повреждане на биомембраните от ли-
зозомите в мозъка, конкурентно подтискане на поглъщането 
на глутамат от нервните клетки;

-- невротоксична отрова „Сакситоксин“ от морски меко-
тели Gonyaulax catenella, от сладководни синьо-зелени водо-
расли Aphanizomenon flos-aquae и от редица морски микро-
водорасли в северната част на Атлантическия и Тихия океан 
и около Япония, чийто действие е напълно аналогично на 
Тетродоксина; 

-- невротоксичната отрова предизвикваща паралич на 
скелетната мускулатура, падане на кръвното налягане вслед-
ствие на паралич на гладката мускулатура на кръвоносните 
съдове, и смърт от спиране на дишането (или от паралич на 
дихателната мускулатура, или от подтискане на центъра на 
дишането в мозъка), при дози от 0,5 мг./за 70 кг т.м. – „Те-
тродоксин“ от иглокожите риби (най-вече в черния дроб и 
яйчниците) от семейството Tetraodontidae, Fugu, Sphaeroides, 
Tetraodon и др.(Япония). Тетродоксинът (молекулна маса 
М=319,3) е разтворим умерено във вода, диетилов етер, 
спирт; добре разтворим в разредена оцетна киселина; бързо 
(за 25 минути) се разлага при кипене при рН под 2; устойчив 
е в разтвори с рН = 4-5 и 00С; не устойчив е в кисели и алкални 
разтвори. Тетродоксинът в много ниски концентрации (10-
7мол/л) чрез влияние на селективната йонна проницаемост 
на клетъчната мембрана – т.н. „Натриево-Калиева помпа”, 
блокира провеждането на нервния импулс във възбудимите 
тъкани (нерви и мускули), което го превръща и в мощен мес-
тен анестетик. В околната биосреда на неврона, концентра-
цията на Na+ е значително по-голяма от тази във вътрешната 
му среда, докато във вътрешната му среда концентрацията на 
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K+ е по-голяма. Благодарение на тази разлика в концентра-
цията на йоните от двете страни на цитоплазматичната мем-
брана на нервните и мускулни клетки обикновено възниква 
отрицателен потенциал (потенциал на покоя) от 50 до 100 mv 
(в сравнение с външния, приет за 0). Така, мембраната е като 
своеобразна батерия с отрицателен полюс на вътрешността 
си. При понижаване на този потенциал, мембраната се де-
поляризира. През такава липопротеинна мембрана е възмо-
жен активен транспорт и в двете направления – транспорта 
на Na+ навън от клетката и на K+ навътре в клетката, тоест 
в направления противоположни на електрохимическия гра-
диент на тези йони. Това се осъществява от вътре мембран-
ния белтък - Na+/ K+ - АТФаза. Разпространетието на нерв-
ния импулс по нерва е сложен физико-химичен процес на 
деполяризация на мембраните на нерва. При възникване на 
нервния импулс, трансмембранната разлика в потенциалите 
на това място (например в основата на аксона) локално се 
понижава, при което за кратко време се повишава местната 
проницаемост на мембраната за Na+ непосредствено пред 
областта с изменилия се потенциал. Йоните Na+ бързо вли-
зат вътре в нервното влакно, като променят в този участък от-
рицателния вътрешен потенциал на мембраната в положите-
лен. Това предизвиква затваряне на Na+ канали и отваряне 
на K+ канали, което позволява K+ да излиза навън. Този поток 
от йони възстановява потенциала вътре в нервното влакно 
до размера му на потенциал на покой. Всички тези промени 
стават в малък участък от нерва, но предизвиканите от тях 
йонни потоци деполяризират следващия участък от мембра-
ната и така нататък. В резултат, нервният импулс, явяващ се 
по същество кратковремено изменение на мембранния по-
тенциал („потенциал на действието“) се разпространява 
по нерва със скорост зависеща от диаметъра му обикновено 
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от 0,1 до 100 м/сек-1.
Тетродоксинът, блокирайки избирателно бързия Na+ 

поток, блокира генерирането на потенциала на дейст-
вие и следователно и неговото разпространение. При 
това, тъй като предаването на импулса вътре в синапсиси-
те не се нарушава, млекопитаещите обикновено умират от 
спиране на дишането. Тетродоксинът не влияе на транспор-
та на K+. При покой на мембраната е отворен само един от 
посочените йонни канали – или за K+ или за Na+ (или и два-
та са затворени), като всеки от тях може да бъде блокиран 
независимо от другия с помощта на други йони. В миокарда 
или гладките мускули на гръбначните, катийоните на кал-
ция Са2+ заместват Na+ за поддържане на входящия йонен 
поток. През хилядолетията, изброените източници на тези 
отрови (токсини) са били налични в достатъчни количества 
и достъпни в посочените региони, за натрупване на емпири-
чен опит в целевото им използване при хора, превръщани 
в послушни роби от редица Жреци („хоунган”) на Таитян-
скята „Зомби религия” и Магьосници („бокори„) практику-
ващи „Вуду религия”, при които Тетродотоксинът вероятно 
е бил използван в „зомби праховете” в минимални дози 
(опитно определени) в комбинация с прах от стрити човеш-
ки кости (вероятно заради Са 2+ от негови съединения в кос-
тите) и растителна пепел от изгаряне на определени расте-
ния богати на K+ (например Коприва, Бял смил, Магданоз, 
Змийско мляко и др. съдържащи около 50 мг./гр. Калий), 
както и с растителни смоли, гуми, слузни вещества и др., 
които забавят всмукването на отровите през стомашната и 
чревната лигавица, и дават възможност да се вземат по-го-
леми или по-малки дози, като действието им да започне да 
се проявява след 1-3 часа и да продължи 3-4 денонощия 
(това е предмет на съвремената Биофармация, и Фармако-
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кинетика). В светлината на горе изложената фармакология, 
това е напълно оправдано. При това „зомбираният човек“ 
„умира“ само привидно и за определено време, след кое-
то „възкръсва“. Това е възможно при отравяне, при което 
продължителността, дълбочината и действието на отровата 
се програмира, чрез приетата през устата доза отрова под 
формата на титриран разтвор във вода или вино съобразно 
свойствата на Тетродоксина и помощните вещества. В след-
ствие на парализата на скелетната мускулатура, падането 
на кръвното налягане и твърде забавения и приглушен пулс 
поради парализа на гладката мускулатура на кръвоносни-
те съдове, бледният вид с видимо недоловимото разреде-
но повърхностно дишане (за което все пак има достатъчно 
въздух), но при пълно съзнание, по-точно в изменено със-
тояние на съзнанието през периода на парализирането и 
чувайки всичко без обаче да може да контактува с околни-
те, такъв човек може да бъде приет от околните (особено 
ако не са лекари) за мъртъв. След „възкръсването“ му такъв 
човек с трайно внушено изменено(„пречупено“) съзнание 
се е превръщал в послушен роб на знаещия властолюбив 
жрец. (71). 

Друг пример за негативно психосоциално въздействие, 
е създаването и приложението на Изменените състояния 
на съзнанието (ИСС) като властови инструмент за едновре-
мено съзнателното контролиране и променяне на околната 
среда и поведението на много хора, който е даден перфект-
но от Ноам Чомски в изброените от него „10 начина да ви 
манипулират“:

1. Отвличане на вниманието. „Постоянно се отклонява 
съзнанието на хората от реалните социални проблеми, прев-
ключвайки ги към теми, които нямат реално значение, за да 
се постигне резултат, според който гражданите да са винаги 
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заети с нещо и да нямат време да мислят, тоест „ от полето – 
в кошарата“, както всички други животни .

2. Създават се проблеми, а след това се предлага на-
чин за решаването им. Този метод е наречен „проблем-ре-
акция-решение“. Създава се проблем, един вид „ситуация“, 
разчетена така, че да предизвика реакция сред хората, така 
че те самите да поискат приемането на мерки, които са не-
обходими на управляващите кръгове. Например, допускане 
на ескалация на насилие в градските райони, или кървави 
терористични актове, или създадена вирусна пандемия, с 
цел гражданите да изискват приемането на закони, насоче-
ни към засилване мерките за сигурност и политики, засягащи 
гражданските свободи.Или да се предизвика икономическа 
криза, за да се приеме като необходимо зло нарушението на 
социалните права и съкращаване на социалните услуги.

3. Методът на постепенното прилагане. За да се постиг-
не приемането на непопулярни мерки, е достатъчно те да 
се въвеждат постепенно, ден след ден, година след година.
Именно по този начин бяха наложени принципно нови соци-
ално-икономически условия (неолиберализъм) през 80-те и 
90-те години на миналия век. Минимизиране на функциите 
на правителството, приватизация, несигурност, масова без-
работица, заплати, които вече не осигуряват достоен живот. 
Ако това се случи по едно и също време, най-вероятно би 
довело до революция.

4. Отлагане на изпълнението. Друг начин да се прокара 
едно непопулярно решение е да се представи като „болезне-
но и необходимо“ и да се получи в един момент съгласието 
на гражданите за неговото прилагане в бъдеще. Много по-
лесно е хората да се съгласят на жертви в бъдещето, отколко-
то в момента. Първо, защото това не се случва веднага. Вто-
ро, защото повечето хора винаги са склонни да таят наивна 
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надежда, че „утре нещата ще се подобрят“ и че тези жертви, 
които са поискани от тях, могат да бъдат избегнати.Така се 
предоставя на гражданите повече време да свикнат с идеята 
за промяна и смирено да ги приемат, когато му дойде вре-
мето.

5. Отношение към хората като към малки деца. В по-го-
лямата си част пропагандните изяви, предназначени за ши-
роката общественост, използват такива аргументи, символи, 
думи и интонация,като че ли става дума за деца в училищна 
възраст със забавено развитие или с психически увреждания. 
Колкото по-настойчиво някой се опитва да заблуди слушате-
ля, толкова повече той се опитва да използва инфантилни 
словесни форми. Защо? Ако някой се отнася към човек така, 
сякаш той е на 12 или по-малко години, по силата на внуше-
нието, в отговор като реакция на човека също ще липсва кри-
тична оценка, което е типично за деца на възраст 12 години 
или по-малко.

6. Да се атакуват емоциите на човека в по-голяма сте-
пен, отколкото мисленето му. Въздействието върху емоциите 
е класически метод, който има за цел да гарантира, че ще се 
блокира способността на хората да правят рационален ана-
лиз, а в крайна сметка дори и на способността им за критич-
но осмисляне на събитията. От друга страна, използването 
на емоционалния фактор може да отвори вратата към под-
съзнанието, за да се вкарат там мисли, желания, страхове, 
притеснения, принуждения или устойчиви модели на пове-
дение.

7. Да се държат хората в неведение, като се култивира 
посредственост.С това се гарантира хората да не са в състо-
яние да разберат техниките и методите, използвани, за да 
бъдат контролирани против волята си. Качеството на образо-
ванието, предоставяно на по-нисшите класи на обществото, 
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трябва да е толкова оскъдно и посредствено, за да може не-
вежеството, което разделя по-нисшите класи на обществото 
от върхушката, да остане на такова ниво, което нисшите кла-
си да не могат да преодолеят.

8. Насърчаване на гражданите да се възхищават на по-
средствеността. Да се насърчава в хората идеята, че е модер-
но да си глупав, вулгарен и груб.

9. Засилване на чувство за вина. Да се застави отделният 
човек да вярва в това, че самият той е виновен за собственото 
си нещастие поради липса на умствени способности, умения 
или усилия. В резултат, вместо на бунт срещу икономическа-
та система, човек започва самостоятелно да се занимава със 
самоунижение, самоунищожаване, да обвинява за всичко 
себе си, което го води неминуемо до тотална и нескончаема 
депресия, като всичко това води към апатия и бездействие.

10. Да се знае за хората повече, отколкото те самите 
знаят за себе си. През последните 50 години напредъкът в 
областта на науката доведе до образуването на все по-раз-
ширяваща се пропаст между знанията на обикновените хора 
и информацията, която притежава и използва управляваща-
та класа. Благодарение на биологията, неврологията и при-
ложната психология, „системата“ има на разположение най-
съвременни знания за човека, в областта на физиологията и 
психологията. Системата е в състояние да научи за обикнове-
ния човек повече, отколкото той знае сам за себе си. Това оз-
начава, че в повечето случаи системата има по-голяма власт 
и в много по-голяма степен контролира и управлява хората, 
отколкото те могат сами да се контролират.” (71). 

Всичко това е „тъмната страна“ на Биоинформацион-
ната технология, много често предизвикваща и използва-
ща Изменените състояния на съзнанието. Израждането на 
Биоинформационната технология в нейната „тъмна страна“ 
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е проявление на Властта като користно съзнателното контро-
лиране и променяне на околната среда, включително и пове-
дението на други същества за удолетворяване на актуални, 
лични, егоистични, потребности на дадена система (в т.ч. и 
на човека, и на социума). При това, като действен инстру-
мент целево се използва Биоинформационната технология 
и изменените състояния на съзнанието. Според нас - Власт 
(Imperium) е система от двупосочно взаимно обвързани: 

1. психично явление - психофизиологична личностна 
субективна потребност за влияние, въздействие върху себе 
си, върху нещо или някого, подкрепяно положително от мо-
зъчните нервохимични системи за самостимулация чрез удо-
волствия, при което цел на властта става самото властване.

2. социално поведение - процес на личностно или гру-
пово властване, господарстване, владеене, контролиране на 
нещо или някои, като обективна социална потребност свър-
зана с конкуренцията, който се осъществява чрез: 

2.1. действия основани на комбинации от сила, заплаха, 
налагане и спазване на установени правила - закони (при-
нуждаваща власт, свързана и с негативни последици), вклю-
чително политическо насилие, имащо за цел предизвикване-
то на страх в обществото (терорът като средство на властта и 
властта като предпоставка и фактор за терор, вкл. биотеро-
ризъм); 

2.2. контрол върху информацията и съзнанието чрез 
променяне на начина на мислене, възприятията и ценност-
ната система (условна власт), функционираща на равнище на 
идеи, като възприемането на авторитета и властта се превръ-
ща във висше предпочитание на подчиняващите се; 

2.3. обещание, предлагане, придобиване и предоставя-
не на материални или други ценности като положително въз-
награждение (компенсаторна власт), водещи до доброволно 
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подчинение. (71). 
Източниците на властта, взаимообвързани в система 

чрез конкуренцията,  са: 1. Индивидуалността или качест-
вата на водача (лидера) – качества на ума, изказа, морал-
ната убеденост, физиката, способността да убеждаваш или 
да внушаваш доверие, вярата в собствената си правота и 
изключителност(харизма) и др. 2. Собствеността или богат-
ството, които осигуряват влиятелно положение, сигурен ус-
пех, купуване на подчинение. 3. Организацията, характери-
зираща се с постоянна и широко разпространена достъпност 
и задължително убеждение и свързаната с него подчиненост 
на целите на организацията от членовете на тази организа-
ция. 

Конкуренцията (Гълбрайт Джон К.), като движеща сила 
и стимул за властване, както и като инструмент за лишава-
не от власт, (а в икономиката и за повишаване качеството и 
ефективността на дейността на фирмите) е динамичен про-
цес на съперничество между отделни лица или групи, заинте-
ресувани да постигнат една и съща цел. Освен конкуренция, 
в природата съществуват и процесите на симбиоза (форма 
на взаимоотношения, съжителство, между различни органи-
зми, продиктувана от необходимостта за взаимно осигуря-
ване на различните им ресурсни потребности) и на синер-
гизъм. Сътрудничеството(симбиозата и синергизмът)според 
нас е възможно само ако икономиката стане ресурсно ори-
ентирана с основен ресурс Знанието, а не финансово ориен-
тирана както е сега, и основният приоритет стане качеството 
на хората, а не количеството на парите им. „Като намалява 
необходимостта от суровини, труд, време, пространство, 
капитал и други вложения, познанието се превръща в цен-
трален ресурс на една модерна икономика. По този начин 
стойността му стремително се повишава.”(100). И при трите 
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движещи взаимоотношения – конкуренция, симбиоза и си-
нергизъм, е възможно да се използва Биоинформационната 
технология и Изменените състояния на съзнанието за пости-
гане на съответния успех. Като допълнително прогнозиращо 
технологично средство може да се използват и възможност-
ите на Теорията на игрите, създаваща модели за разреша-
ване на ситуации,  в които резултатът от всяко действие на 
едната конкурентна страна,  зависи от начина на действие на 
другата или другите конкурентни страни, а всеки от играчи-
те избира различни ходове с цел да максимазира успеха си. 
(101).

Успехът и резултатите от него са неотмени-
ма цел и мотивация за всеки човек за да осъществи своите 
мечти. За реализацията на това, оптимална е Биоинфор-
мационната технология, използваща човешкия органи-
зъм и съзнание като психофизиологична прицелна точка, 
при което изменените състояния на съзнанието (ИСС) мо-
гат да бъдат като основно целево създавано технологич-
но средство за постигането на конкретен успешен резул-
тат. При това резултатите и човешкото достойнство 
в съответната област от човешкото поведение и дей-
ност, са обратните биокибернетични връзки при двой-
ния контрол върху тях. 

От написаното до тук става ясно как? човек може сам 
съзнателно да предизвика и да използва Изменените със-
тояния на съзнанието(ИСС) като средства на Биоинформа-
ционна технология за успех, при решаването на различни 
проблеми и/или ситуации. При това, като се отчита характе-
ра на проблема и/или ситуацията и фактът, че в различните 
ИСС е възможно или стесняване, или разширяване полето на 
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съзнание, а началните стадии на интеграция на невронните 
комплекси се обезпечават от стеснените състояния на съзна-
нието, може да се избере актуалният и оптимален в случая 
метод за това. При това се създава и използва способността 
на човека за бърза и пълна релаксация и концентрация в да-
дена позиция и състояние веднага след като е формулирана 
задачата в съзнанието му. Бързото постигане и смяна на 
тези състояния е от решаващо значение.

Напомням, че умението съзнателно да се предизвиква 
стеснено състояние на съзнанието чрез крайно съсредоточ-
ване върху решавания проблем с характерен признак - сте-
сняване на зрителното поле, е така нареченото „тунелно 
зрение”. Стесненото състояние на съзнанието помага по-дъл-
боко да се вникне и максимално да се преосмислят както пси-
хичните, така и соматичните проблеми. Тунелът, подобен на 
лупа, помага да се концентрира вниманието на определени 
участъци от съзнанието и подсъзнанието, при което не могат 
да устоят никакви бариери от страна на паметта или инфор-
мационни забрани. Възниква т.н. „ефект на хипермнезия”, 
в резултат на който с огромна точност се припомнят минали 
събития с всякаква давност. Със стеснени състояния на съз-
нанието се свързват повечето парапсихологични феномени, 
както и съзнателното управляване дейността на веге-
тативната нервна система, тоест контролът над процеси, 
обикновено не поддаващи се на съзнателна регулация.

Примери за успешно използване на Биоинформацион-
ната технология и нейните средства– ИСС, които можем да 
посочим предимно чрез стеснено състояние на съзнанието 
са от спорта, бойните изкуства, стопанския бизнес, актоьр-
ската работа при превъплащаване на актьора в образа на 
сценичния герой (в т.ч. по теорията на Станиславски),  упра-
влението на МПС и т.н.
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Разширеното съзнание обикновено се обезпечава от 
увеличаването на общата активност на кората на главния мо-
зък и синхронизацията в работата на различните му участъци. 
На фона на този процес става възможно подтискането, под-
чинението на негативните доминанти на по-общи програми. 
Към разширените ИСС могат да се отнесат както състояния-
та на свръхбодърстване и творческо вдъхновение, така и 
трансперсоналните преживявания в дълбок транс при об-
ширно подтискане на мозъчната активност. Такова обширно 
подтискане на дейността на мозъчната кора със създаване 
на огнища на свръхбодърстване, има за цел при хипнозата и 
различните видове медитация да облекчи внушението или 
самовнушението и мускулната релаксация, целящи опти-
мизация на работата на мозъка или на целия организъм.

Примери за успешно използване на Биоинформацион-
ната технология и нейните средства– ИСС, които можем да 
посочим предимно чрез разширено състояние на съзнани-
ето, са от лекарската практика в това число и при енергий-
ната медицина, психология и парапсихологични феномени, 
резервните психофизиологични възможности на човека и 
човешкия мозък,  въображението (умение да се създават 
нови представи от комбинации с минали запаметени таки-
ва),  използването на ИСС за външен контрол върху съзнани-
ето,  поведението и действията на отделния човек, тълпата и 
обществото. и т.н. 

Особено важен за човека пример на ИСС за разширено 
съзнание, е емоционалният, динамичен и универсален про-
цес “Любов”. За разлика от животните, човешката любов не 
е само инстинктивно средство за продължение на рода, а е 
вид реализиране и самодоказване на Аз-ът, начин на общу-
ване и разширяване на границите на Аз-а, метод за достига-
не психофизиологично и социално равновесие чрез отдава-
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не себе си на другия в реципрочен режим, основен метод 
в промоцията на здравето. В този аспект удоволствието от 
половият акт, неговата честота, продължителност и оргазъм, 
от психофизиологично еволюционно утвърдено средство за 
положително подкрепление на инстинкта за продължение 
на рода, се превръща в самостоятелна цел към която съзна-
телно се стремят и мъжете, и жените. При това оргазмът се 
измества към неговото осъзнато от мозъка съпреживява-
не, предизвикващо изменено състояние на съзнанието, и 
психични и физиологични промени в организма. Процесът 
“Любов” обхваща пет последователни фази: контакт, във-
личане, интимност, изчерпване, прекъсване. Този процес на 
ИСС - “Любов”, е обективно цикличен и ритмичен на енергий-
но, структурно и управленско ниво.Той обхваща Аз-а и парт-
ньора, или партньорите му (същия или нови) в спираловидна 
орбита с център – актуални, общи, инстинктивни, съзнателни, 
подсъзнателни, свръхсъзнателни потребности.(102).

Фази и характеристики на емоционалния, динамичен и цикличен процес “Любов”
Показател “контакт” “въвличане” “интимност” “изчерпване” “прекъсване”

Актуална 
потребност

За разбиране, 
оценяване и не 
самотност на 
Аз-ът

За “сега и времен-
но” премахване на 
”его-границата”, 
отдаване на част от 
Аз-а и “спечелване 
на награда” - не 
самотност

За посвещаване 
и отдаване 
на Аз-а към 
“споделена 
свобода” и 
заслужена по-
чивка, както и 
удолетвореност 
от постигнатата 
цел

За увелича-
ване във вре-
мето по вид 
и количество 
на обективнн 
и субективни 
потребности 

За възприемане  
на “Аз-ът-разде-
лен от другия; 
за ”Действия за 
нови контакти 
и завоюване 
на безличното, 
типичното

Характер на 
действията 
на Аз-ът

Завоюване, 
вземане, 
притежаване 
на типичното, 
безличното; 
“искам”

Проекция на част 
от Аза в другия 
в реципрочен 
режим

Хармонично 
сливане на Аз-а 
с другия и съз-
даване на нова 
микросистема

Усилия за 
преодолява-
не и нама-
ляването на 
възможност-
ите за удов-
летворяване 
на новите 
потребности, 
водещи до 
вътрешни 
конфликти

Завоюване, 
вземане отново 
на типичното, 
безличното, 
“искам”
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Преобла-
даващи 
невротран-
смитери, 
обуславящи, 
подкрепящи, 
придружа-
ващи дей-
ствията 

Моментни 
високи нива на 
норадреналин, 
адреналин, 
ацетилхолин и 
ГАМК, за бързо 
подкрепяне и 
придружаване 
на действията

“прилив” на допа-
мин и ритмичното 
му отделяне. 
Норадреналин, 
серотонин(5НТР), 
ацетилхолин, 
ГАМК – с високи 
и продължителни 
концентрации

Трайно ви-
соки нива на 
катехоламини, 
серотони, 
ГАМК,ацетил-
холин, 
ендорфини и 
енкефалини, 
които нивели-
рат нивото на 
катехоламините 
дълготрайно

Отначало ви-
соки нива на 
адреналин, 
цетилхолин, 
серотонин, 
после- рязко 
и продължи-
телно ниски 
нива на серо-
тонин, ГАМК 
и ендорфини

Рязко 
намаляване 
на ендор-
фините и 
увеличаване 
на катехола-
мините, аце-
тилхолина, 
серотонина 
и ГАМК 

хормон 
Oxytocin 

хормон
Prolactin 

- Окситоцин покач-
ване

Високо ниво на 
окситоцин

Ниско ниво 
на окситоцин

-

- - Покачване 
на нивото на 
пролактин

Високо ниво 
на пролактин

-

Приспосо-
бителен 
резултат и 
оценка от 
удовлетво-
ряване на 
потребно-
стите

Флирт, рефлек-
торен секс

Рамантично влю-
бване, сексуална 
любов, страст

Доминиране 
на инстинкта за 
продължаване 
на рода; сек-
суална любов; 
обвързаност, 
привързаност; 
статично задо-
воляване

Неудовлет-
вореност 
от “искано, 
очаквано, 
дадено и 
получено”; 
агресивно- 
протестна, 
а после и 
депресивно-
ка-питулаци-
онна реакция

Флирт, ре-
флекторен 
секс

Емоции, 
+ или – 
подкрепящи 
резултата

Удоволствие от 
самодоказване 
на Аз-ът

Възторг, радост, 
Щастие

Интимно щас-
тие, продължи-
телно и силно 
безстрашие, 
увереност, хар-
мония, екстаз

Разоча-
рование, 
отчуждение, 
тревога, 
нещастие, 
ярост или 
депресия 

Удоволствие 
от самодо-
казването на 
Аз-ът

„Тъмната страна“ на любовта често е ревността. Ревнос-
тта е емоция и типично се свързва с негативни мисли и чув-
ство на несигурност, страх и притеснение относно нежелана 
загуба на нещо, което човек цени, като например любовна 
връзка. Ревността често е смес от други чувства като гняв, тъга 
и дори отвращение.(bg.wikipedia.org) Ревността представля-
ва комплексно чувство, което се състои от няколко съставки: 
гняв, понякога ненавист, страх, обида, съмнения, самосъжа-
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ление и неувереност. Тя е стеснено състояние на съзнанието 
чрез крайно съсредоточване върху решавания проблем с ха-
рактерен признак - стесняване и концентриране вниманието 
върху определени негативни емоционални съставки на рев-
ността в съзнанието и подсъзнанието, „тъмен тунел“ изключ-
ващ от субективното полезрение редица факти.

Разширеното съзнание обикновено се обезпечава от 
увеличаването на общата активност на кората на главния мо-
зък, синхронизацията в работата на различните му участъци и 
творческо вдъхновение. Днес медицината измерва съзнани-
ето като продукт на мозъчната дейност чрез електроенцефа-
лограми. Измерва се активността на бета, алфа, тета и делта 
мозъчни биоелектрически мозъчни вълни, които охаракте-
ризират съответните нива на състояние на мозъка. При нива 
алфа и тета възникват ИСС . Бета нивото определя нашето 
нормално будно съзнание. В ниво алфа мозъчната дейност е 
активна и води до засилени творчески и интуитивни възмож-
ности. Високото ниво на делта вълните корелира с мощни 
духовни преживявания. Към разширените ИСС могат да се 
отнесат състоянията на творческо вдъхновение и фантазия 
при поети,  писатели, артисти, художници и т.н. 

Ярки примери за това са творчеството на Жул Верн, 
който открива поезията на науката и създава жанра на на-
учно-фантастичния роман чрез фантазия и екстаполиране 
на наличните тенденции за развитие в науката, и на Никола 
Й. Вапцаров, който отново чрез фантазия и екстраполация 
на съществуващи обществени тенденции, изгражда образа 
на нов свят в недрата на съществуващия стар, както и мно-
го други. За да не бъда голословен и използващ само чужд 
опит, посочвам и собствен преживян и реализиран пример 
за това - някои от поетични ми книги (пълният списък е в края 
на книгата):
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1. Пировски Л.„Магия бяла в лунна нощ... поезия и пси-
хофармакология...за любовта”, ISBN 978-954-8118-87-3, Изд. 
БОН, Благоевград, 2008

2. Пировски Л. “Душата на поета“ поетичен сборник, 
Изд. Бон Благоевград, 2016 г. ISBN: 978-954-395-164-2

3. Пировски Л. “Сърцето човешко …“ в книгата „Ритъмът 
на живота поезия и наука за хармонията“ 2019г. Изд. Бон 
Благоевград, 2016 г. ISBN: 978-954-395-164-2

Друг ярък пример как в различните ИСС е възможно 
или стесняване, или разширяване полето на съзнание, като 
началните стадии на интеграция на невронните компле-
кси се обезпечават от стеснените състояния на съзнани-
ето, след което е възможно разширяване на съзнанието, 
е Вярата. От незапомнени времена вярата е била едно от 
най-мощните психосоматични средства за постигането на 
някаква 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 след-
ва след нея) и с другото човешко психично явление – Надеж-
дата, (съзнателно превърнати в мотивационна доминанта 
за ръководене на човешкото поведение), е била и е, мощ-
но оръжие на религиите (около 4200 броя) като социални 
системи от вярвания, култури, мирогледи, правила и начин 
на живот за контролиране и управление на човешкото съз-
нание и поведение за користни цели, например от шамани, 
вудо-магьосници, инквизиция, кръстоносни походи, войн-
стващ ислям, съвременен тероризъм. Едновремено с това, 
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възприемането от човешкия ум на предполагаема истина, 
каквото е вярата, в комбинация с другото човешко психич-
но явление – надеждата, са вечният човешки инструмент в 
търсенето на доброто, на здравето, на смисъла 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 всяко как”(Ницше). 

Така вярата и свързаната с нея надежда се превръщат 
в основни актуални потребности, в първична мотивация за 
поведение, свързана със съществуването и реализирането 
на седемте човешки инстинкта и тясно свързаните с тях емо-
ции и чувства и като силен мотив в психическата системна 
структура на човешкото поведение., обеснението на което 
дадохме по-нагоре във втора глава. Съвременното изучава-
не и управляване на вярата, тоест превръщането й от добро 
и достъпно убежище за психиката на човека чрез възприема-
нето на предполагаема истина, в действено средство чрез ос-
ъзната убеденост и действия, ръководени от мисълта и воля-
та на човека за постигането на опозната от него истина и цел 
в живота свързана само с доброто, се базира на изучаването 
на човека като сложна психосоматична саморегулираща се 
система, включена в мегасистемата на човешкото общество. 
Тъй като вярата, като психично явление при което емоции-
те са важен фактор за нейното възприемане, изграждане и 
реализация, е интимно свързана в системната структура на 
човешкото поведение, за което са известни психофизиоло-
гичните механизми и инструменти,  то става ясно според нас, 
че Доминантата на Ухтомски и Условният Рефлекс свързани 
в интегративен комплекс,  са психофизиологичните меха-
низми за бързо образуване на здрави временни невронни 
връзки и при вярата, и са инструментите както за нейното 
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въздействие,  така и за нейното управление. При формира-
нето на поведенческия акт, в това число според нас и при 
изграждането, възприемането и реализацията на вярата при 
аферентния синтез(информационната аференция), в резул-
тат на съвместна дейност на хипокампа и фронталната кора 
се отбират тези външни стимули или техните енграми, които 
преди това са се съпровождали с удолетворяване на даде-
ната потребност. Чрез съпоставяне на мотивационното въз-
буждане с наличните стимули и с енграмите извлечени от 
паметта (най-вече от слепоочния дял на мозъчната кора), в 
амигдалоидния комплекс в лимбичната система се формира 
емоционално „оцветяване” на тези стимули и енграми, кое-
то води до определянето на доминиращата мотивация под-
лежаща на приоритетно удолетворяване. Създалата се във 
фронталната кора програма за действия постъпва в базал-
ните ганглии, където чрез взаимодействие с теменната кора 
се „вписва” в пространствените координати на предстоящо-
то действие. От фронтно-стриатната система възбуждението 
през моторната кора отива към ефекторните органи, реали-
зиращи целенасоченото поведение,  в т.ч. и при реализация 
на вярата. Управляването на поведението и на вярата като 
адаптационни реакции, при всички случаи трябва да започва 
с пренасочване и намаляване устойчивостта и силата на по-
вишената възбудимост в рефлекторните системи в мозъка от 
съществуващата Доминанта на Ухтомски, след което създа-
ване на нова Доминанта, разположена най-напред на нивото 
на временна координация на функциите – в периода на т.н. 
“еластичност на Ц.Н.С”. Биохимичният и фармакологичен ме-
ханизъм за това са Мозъчните неврохимични системи за са-
мостимулация чрез удоволствията. Тоест емоциите са важен 
фактор при изграждането, възприемането и реализацията 
на вярата. От друга страна те лесно се поддават на сугесто-
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генни въздейстия. Тези две страни на емоциите ги определят 
като много важен и достъпен инструмент за предизвикване 
и управляване на Изменени състояния на съзнанието(ИСС) 
като оптимални инструменти за изграждането, възприема-
нето, реализацията и управлението на вярата, подкрепяни от 
Мозъчните системи за самостимулация чрез удоволствията, 
особено в комбинация с определени дози от целесъобраз-
но подбрани препарати (например невролептици и транкви-
лизатори) при пренасочване и намаляване устойчивостта и 
силата на съществуващата доминанта и фитопсихофармако-
логични препарати (например антидепресанти, психостиму-
ланти и психомиметици при създаване на нова доминанта) 
действащи предимно на ретикуларната формация, лимбич-
ната система и хипоталамичната област . При това се използ-
ва, че мотивационното влияние на хипоталамуса върху нова-
та кора на мозъка има асиметричен характер, проявяващ се 
както в активация(нежелана в случая) предимно на лявото 
му полукълбо (по-чувствително от дясното към невролепти-
ците, което в случая е желан ефект за подтискането на лявото 
полукълбо при пренасочване и намаляване устойчивостта и 
силата на съществуващата доминанта като първи етап), така 
и в засилване на взаимовръзките между електрическите про-
цеси в мозъка.

Изменените състояния на съзнанието(ИСС) са психофи-
зиологичен феномен, който представлява качествено изме-
нен начин на функциониране на редица относително авто-
номни перцептивни и когнитивни модули в мозъка, като при 
това съществено е подтисната дейността на лявото мозъчно 
полукълбо . ИСС се групират като сугестогенни (възникващи 
при внушение и самовнушение, хипноза и автохипноза), фар-
магогенни (индуцирани в резултат на използването на психоа-
ктивни препарати), и „екзогенни” състояния (възникващи при 
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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 послед-
ващото разширено съзнание става възможно подтискане-
то, подчинението на негативните доминанти на по-общи 
програми, тоест преоценка на съществуваща Доминанта, 
последвана от създаването на нова Доминанта, свързана с 
вярата. В този процес много ефективни инструменти са и вну-
шението и самовнушението характеризирани в трета глава. 
Важно е,  че внушението е чувствено въображение. Въобра-
жението е построяването в мозъка на нов информационен 
модел във формата на образ, представа или идея и Вяра в 
нея, чрез рекомбинации от съхраняваната в паметта ин-
формация. Във внушение обаче, се превръща не всяко въ-
ображение. Само емоционално наситеното въображение 
чувствено се възприема като реалност и затова получава 
силата на физиологично въздействие върху организма. При 
изграждането, възприемането, реализацията и управлението 
на Вярата 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 съз-
дават условия, когато информацията (в т.ч. и лъжливата или 
предполагаемата), предадена чрез словото, думата (начин на 
кодиране на действителността и на предаване на информа-
ция, тоест важно е не само какво и кога се говори,  но и как 
се говори, например при молитвата), не може да бъде опро-
вергана. Тя се възприема като чувствена реалност. За поведен-
ческият акт се формира „акцептор на действието”, съдържащ 
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програма от реакции и нейния чувствен еквивалент, който 
после се потвърждава от санкциониращата обратната афе-
ренция, в т.ч. и мозъчните системи за самонаграждаване чрез 
удоволствия. През това време съзнанието на човека е напълно 
запазено и затова всички други поведенчески актове остават 
адекватни на реалната действителност. Запазването на съзна-
нието е характерна особеност на внушението в будно състоя-
ние. Функционалната система (П.К.Анохин) организирана чрез 
внушението, работи в автономен режим. Тя функционално е 
разединена, изолирана, от останалите мозъчни образувания. 
Това става причина за физиологично и психично раздвояване, 
особено характерно за внушението. Подтискането на постъп-
ващата информация от реалната действителност, става при-
чина за това,  че материалът за реализация на внушението е 
само запаметения жизнен опит. На човек извън неговия жиз-
нен опит (придобит или копиран от други) нищо не може да се 
внуши. Улесненото извличане от паметта на информация при 
внушение, позволява да се спомнят и възпроизведат отдавна 
забравени ситуации и форми на поведение. Не може да има 
внушение без самовнушение и внушението може да стане 
мотив за самовнушението. Самовнушението също се постига 
посредством думите, т.н. вътрешно говорене, молитва. Осъз-
наването на конкретната актуална потребност от личността и 
на преградите по пътя за удолетворяването й, чрез волята на 
човека като рефлекторна потребност от свобода, постигана 
чрез преодоляване на препятствията чрез вярата по този път, 
поражда и положителни емоции. Това много може да помог-
не в изграждането на психологическата структура на внушени-
ето и самовнушението. 

Хилядолетната технология за целево създаване и уп-
равляване на вярата като ситуационна осъзнатост, свърза-
на с човешката мотивация чрез Изменените състояния на 
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съзнанието(ИСС) като психофизиологичен феномен, в това 
число и религиозните феномени „транс“ и „екстаз“, веднага 
се награждават и затвърдяват от невротрансмитерите от пе-
тте мозъчни системи за удоволствие и от ендоканабиноиди-
те, които подобряват свързаността между невронните мрежи 
и подтискат усещането за страх. При това се създава „Дина-
мичен спираловиден енерго-информационен поток“ от ци-
клично повтарящи се последователно изменени състояния 
на съзнанието: „…стеснено-разширено-стеснено-разшире-
но…“,  с мотивация „лишения и смирение тук и сега заради 
възнаграждението – успешен живот след смъртта“ . При 
това анализът на биокибернетичната връзка между това въз-
награждение и усилията за постигането му определя два кри-
тични етапа в процеса на вземане на решение – 1.мотивация 
от наградата и 2. усилията,  които трябва да се положат . Из-
граждането на психологични и икономически доказателства 
за това показва, че често високите награди (особено когато 
са недоказуеми) не са достатъчни за да гарантират,  че хората 
ще полагат необходимите усилия за да ги постигнат.(103). 

Ето тук се включва вярата чрез внушението и самовнуше-
нието за да мотивира полагането на необходимите усилия. 
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-
но и/или разширено съзнание, когато се обезпечава увели-
чаване на общата активност на човека и синхронизацията в 
работата на мозъка и различните му участъци, и се създават 
психосоматични условия за оптимална адаптация на човека 
към средата или на средата към човека чрез вярата в собст-
вените му възможности като при това се използва разшире-
ното изменено състояние на съзнанието му(ИСС).
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Една от най-опасните, опустошаващи и убиващи 
емоции и чувства е страхът, превърнал се от естествена 
емоционална сигнална реакция и страхова памет за избяг-
ване на опасни ситуации (при стрес), в мотивационна доми-
нанта и състояние (при дисстрес) и формиране на психично 
посттравматично стресово разстройство, което е болестно 
състояние при твърде много хора. Формирането на страхо-
ва памет включва усилване на невронните връзки в мозъка 
между хипокампуса, който реагира на определен контекс и 
го кодира и амигдалата, която задейства защитното пове-
дение включително реакцията на страх. (104) . Страхът е 
стеснено състояние на съзнанието чрез крайно съсредо-
точване върху решавания проблем с характерен признак - 
стесняване и концентриране вниманието върху определени 
негативни емоционални съставки в съзнанието и подсъзна-
нието, „тъмен тунел“ изключващ от субективното полезре-
ние редица факти. Обхванатият от такъв страх човек, вече 
не е личност. Неудовлетвореността, подтиснатото чувство за 
достойнство, недостатъчните сили, знания, свобода, социал-
но положение, пречупени през инстинктите, раждат страха. 
„Най-страшната от злините – смъртта, не ни засяга, защото, 
докато нас ни има, смъртта я няма, а когато смъртта дойде, 
тогава нас ни няма“. (Епикур 324-270 г. пр.Хр.). Философията 
освобождава човека от страха: от страха пред боговете, пред 
смъртта, пред безчовечните природни закони, пред господа-
рите на обществото. Предизвикването на страх в отделния 
човек, в обществото, в тълпата, е стремежът да се наложи 
и утвърди принуждаващата власт и на подсъзнателно ниво. 
Това често се е превръщало в най-важната външна формална 
страна в между личностното и международно общуване во-
дещи до нещастия. Съвременното изучаване, превръщане 
и управляване на вярата чрез ИСС в действено средство 
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на Биоинформационната технология чрез осъзната убе-
деност и действия, ръководени от мисълта, знанието и 
волята на човека за успешното постигане и реализиране 
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 Об-
ществото от себеподобни. Още повече, че откритията на 
квантофата физика доказва,  че „обектът не съществува във 
време-пространството без съзнателен субект, който да го на-
блюдава и че съзнанието е силата, която колапсира вълнтата 
на квантовия обект, съществуваща в потенция и я превръща 
в иманентна частица в света на проявлението“. Така Разумът 
чрез Знанието вече може да потвърждава, да обяснява и 
да направлява вярата по „Динамичния енерго-информаци-
онен поток на живота“ към вечната истина за творене на 
добро, което е смисълът на човешкия живот в дуалистична-
та система на Доброто и Злото, на Живота и Смъртта. (6) .

Едни от най-интересните и значими примери за въз-
можностите на Биоинформационната технология бази-
рана на използването на изменени състояния на съзнани-
ето е при човешката евристична дейност (разновидност 
на човешкото мислене и нова система от действия водещи 
към нови научни и/или технологични продукти).

Сложното психично явление на човешкото творчество 
– предмет на интегративната наука „Евристика”, обхваща 
опознаването на закономерностите на творческото мислене 
и изработване на методи и начини за управляване на еврис-
тичните процеси в психичните системи на човека(психични 
процеси, психични свойства и психични състояния).

Психичните явления са психични системи. Същественото 
в системния принцип, приложен към психологията, е че вся-
ко психично явление се разбира като система, представлява-
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ща организирано единство от компоненти (съставки, звена), 
които на свой ред също са системи. Съществуват три вида 
психични системи: Психични процеси; Психични свойства; 
Психични състояния. Това групиране се определя от ритъма 
им при обработване на информацията от околната среда и от 
тяхната стабилизираност и актуализируемост съгласно сис-
темния фундаментален принцип в структурата и организаци-
ята на психиката – принципът „стабилизация – актуализация“. 
Всички психични системи се подчиняват и на йерархичния 
принцип: „изграждане от по-простото към по-сложното“, при 
което предшестващото става компонент на следващото (въз-
ходящ йерархичен ред). Дезорганизацията на психиката се 
осъществява в обратен, низходящ йерархичен ред. 

Евристичните процеси в психичните системи на човека 
обхващат творческото мислене(аналитично, дедуктивно, ло-
гично и/или интуитивно, асоциативно, неосъзнато, ксовер-
гентно или дивергентно), но при всички случаи – оригинално, 
ново, инициативно (открива, поставя и разрешава и нови про-
блеми и различни решения за старите или новите проблеми). 
Характерно за творческото мислене,  тоест комбинация-
та от първоначално стеснено изменено съзнание, послед-
вано от разширено иззменено съзнание при поставянето и 
решаването на даден проблем, е използването(съзнателно 
или подсъзнателно) и на свойствата на Доминантата на 
Ухтомски. Творческите личности, като правило, имат 
дивергентно мислене – те търсят решение на проблема 
по всички възможни направления, като формират връзки 
между елементи, нямащи на пръв поглед нищо общо. При 
това мотивационната доминанта формирана от събитие без-
различно за други хора, определя продуктивността на твор-
ческия процес, а творческата интуиция(свръхсъзнание) 
винаги ”работи” за удолетворяване на идеалните потребно-
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сти за знание и преобразуване на околната среда, устойчи-
во доминиращи в иерархията на мотивите на конкретната 
творческа личност. Неврофизиологическата основа на интуи-
цията от съвременни позиции, е неосъзната трансформация-
та и рекомбинацията на следова информация (енграми) от 
по-раншен натрупан опит, и нейната емоционално оценъч-
на ориентация, които се задействат и направляват от доми-
ниращата потребност, с цел търсене на средства за нейното 
удовлетворяване. Съзнанието разработва проблема по хори-
зонтала, като оперира с думи и цифри, докато проникването 
в непознатото става по вертикала и като правило новата идея 
(поезия, картина и др.) се ражда в подсъзнанието, оперира-
що със символи и образи. Подсъзнанието е свързано повече 
с виталните потребности, с интуитивното поведение, особе-
но в екстремални ситуации. Съзнанието се включва само във 
формулирането на проблема и логическа, и експериментал-
на проверка на интуитивната (свръхсъзнателна) хипотеза. 
Това е най-мощната и генетически фиксирана, от приспосо-
бителните възможности на мозъка. 

Това е свързано със съвременното разбиране на пси-
хичните процеси, което се базира на информационния 
принцип на работа на мозъка.(105). В него холографският 
принцип в организацията на мозъчната дейност се проявя-
ва и във взаимодействието на доминиращата потребност 
(мотивация) с емоционално-оценъчното й подкрепяне. Хо-
лограмата е енергиен модел и матрица за пространствена 
организация, получена при интерференция на енергията (в 
т.ч. и светлинната) в полевата й форма. Във всяка част от 
нея се съдържа пълна информация за цялото. Така физи-
кохимичната и структурна информация, тясно свързана с 
функционалните системи в мозъка, и с действието на пси-
хо-холистичните средства, придобива значението на физи-
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ологичната променлива величина на тъканно ниво (чрез 
рецепторни и слаби електромагнитни взаимодействия); на 
церебрално ниво (чрез подкрепващо засилване на целесъ-
образна чувствителност на хипоталамуса от доминиращата 
потребност, при което се осъществява процес на специфич-
но възбуждане в Ц.Н.С. за удовлетворяване на потребност-
та на сензорно и метаболитно равнища); на поведенческо 
ниво (доминиращата потребност възбужда многобройни 
ефекторни неврони, формирайки “ефекторен интеграл” 
или системна програма за действие за удовлетворяването 
си); на популационно ниво (индивидуалните потребности 
се трансформират в обобщени потребности и поведение 
на група индивиди); и на космическо (енерго-информаци-
онно) ниво за удовлетворяване на творчески потребности 
чрез взаимодействие на индивидите и популациите с гео-
,био-, и информационните сфери на Земята –“свръхсъзна-
ние”. Така в хода на еволюцията, информационните проце-
си са получили водеща роля в дейността на главния мозък. 
В него по холографски принцип постоянно става кодиране 
на информацията (чрез нервни и хормонални влияния при 
формиране на водещата потребност на организма) и де-
кодиране съпровождано от отрицателни или положителни 
емоции (чрез резултата от действието при постъпване в него 
информационните молекули получени при аферентните въз-
будни процеси) . Отново се връщаме към определението на 
Динамичен енерго-информационен поток с много разкло-
нения, ритмично циркулират в организма, и към моята хипо-
теза за структурно-функционална система(описана в първа 
глава) за Модулната невронно-синаптична мрежа включена 
в „Слоести архитектурни мозъчни комплекси“,  пронизвай-
ки многобройните им слоеве, в които процесите на обработ-
ка и използване на информацията за формиране на решение 



157

вървят по аналогичните спирални енерго-информационни 
(биохимични и електрически) пътища – разклонения на „Ди-
намичния енерго-информационен поток. Спиралната форма 
позволява разположение едновременно във вертикална и в 
хоризонтална посока и запазване в „пространство-времето“ 
на информационните и емоционални следи (енграми) в це-
лия материален обем на разширяващата се невронно-сина-
птична спирална мрежа - не само последователно по хода й,  
но и в невронни структури на витлата й, разположени едно 
над друго- невронни многопластови наклонени вертикални 
модули, които „пронизват“ нея и Слоестите архитектурни 
мозъчни комплекси. Във всеки невронен модул се формират 
модели на средата, тъй като процесите на обработка на ин-
формацията в тях вървят в паралел, едновремено. Тоест дви-
жението на акционният електропотенциал, предизвикващ 
отделянето на съответни биохимични медиатори, е ритмично 
движение по спирална траектория през материалните спино-
во организирани дисипативни протонно-електронни структу-
ри в активна реакционна среда, като възникващите при това 
инерциални сили, пораждат „торсионно поле”. Цялото мно-
жество от такива модели съществува паралелно в неокор-
текса, като далечните връзки между невроните(включително 
и чрез торсионните полета, които мигновено пренасят ин-
формацията без пренос на енергия и независимо от разстоя-
нията) правят възможно синхронизирането им. Образно това 
може да се представи като „разширяващ се конус“, стените и 
обема на който са „оребрени“ от невронни модулни струк-
тури. Началната му физична(биологична)точка е раждане-
то на човека, а крайната му физична(биологична) точка е 
физическата смърт на човека, което обаче не съвпада със 
социалният му край. Напротив – колкото е по широк този 
„енерго-информационен и социален конус“, толкова него-
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вото съществуване и значение във времето стават по-значи-
ми, тъй като обхващат и си взаимодействат с по-широки и 
актуално съществуващи социални структури. Параметрите 
на този „конус“ са определени от „Златните сечения“, които 
са числови инварианти на числата на Фибоначи и са израз 
на Хармонията (оптимален начин и инструмент за системна 
взаимосвързаност в природата при системообразуващ фак-
тор – потребност от жизненост и красота, растеж и развитие 
на системите). Това всъщност е реализация и илюстрация на 
холографският принцип, при който във всяка част от цялото 
се съхранява цялата информация за цялото. Така аналогич-
ните „Динамични енерго-информационни потоци“, които 
са с много разклонения, ритмично циркулират в организма 
и в обществото не под формата на кръг, а на отворена спи-
рала изградена по принципа на хармоничните пропорции, 
като движението им е предизвиквано от потребностите и 
подкрепяно от катехоламините и ацетилхолина, а точките 
на бифуркация са миговете на покой в Потока, които са като 
„броеница от дълбоки вирове“ с ендогени опиоиди- ендор-
фини и екефалини, Серотонин и ГАМК.

Тази структурно-функционална информационна систе-
ма е оптимална активна среда за създаване, поддържане и 
целево използване на изменените състояния на съзнанието 
при спазване на ритъма им: „стеснено - разширено съзна-
ние“ при обработване на информацията от околната среда 
(вътрешна от оргаизма и външна),  което води към ново или 
необичайно виждане при решаването на даден проблем или 
ситуация за задоволяването на конкретни актуални потреб-
ности на човека и обществото . За Творческа личност и Твор-
ческо мислене необходими и характерни психични черти и 
свойства, които подлежат на създаване,  възпитание,  и 
обучение са:
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--- развита наблюдателност, която дава възможностна 
човека да забележи такива факти и явления, които обикно-
вено не се виждат от всички хора; 

--- развито въображение като преобразуващо отраже-
ние на действителността;

--- емоционалната сфера и емоционалните свойства (напр. 
отзивчивост, впечатлителност, емпатия и др.)на личността,  
както и емоционалните състояния на личността(доминиращи 
настроения, афекти, страсти) играещи важна роля за творче-
ското вдъхновение;

--- темперамента(преобладаване на І сигнална система 
– художествен тип или на ІІ сигнална система – мислителен 
тип);

--- волевата сфера на личността (целенасоченост, мо-
тивираност и активност за самореализиране на личността, 
постоянство, переспективност, дисциплинираност, самосто-
ятелност на мисленето и поведението);

--- по общи особености на личността – трудолюбие, лю-
бознателност, стремеж към експериментиране, към пости-
жения на максимални и оптимални резултата и др.

--- характер на творческото мислене като сложна мно-
гопланова аналитико-синтетична дейност притежаваща 
следните белези: оригиналност,  инициативност(не се задо-
волява с поставените проблеми, а дири или създава нови, 
както и търси повече решения на даден проблем),  дух на 
експериментиране,  плавност и гъвкавост на мисленето ха-
рактерна за дивергентното мислене, повишена активност на 
мисленето обусловена от интензивна и висококачествена 
мотивировка от потребностите и интересите на личността,  
интуиция(начин за непосредствено достигане на истина-
та, предварително подготвен от усилена мисловна дейност, 
която не е оставила следа в съзнанието тоест не се помни 
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съзнателно от лицето) (106),  прозрение(догадга, инсайт),  
задълбочена същност на мисленeто(в най-голяма степен се 
използва натрупания обществен опит, но и продуктите на 
мисленето добиват най-голямо обществено значение), само 
творческото мислене открива непосредствено новото. 

Превръщането на човешката Личност в иновационен 
продукт като обект и като субект на евристичната дейност 
чрез Биоинформационната технология и ИСС, е сложно и 
се определя от разнообразните начини на съчетаването на 
психичните процеси, състояния и качества, които образуват 
личността и най-вече до Ценностната система на Личността.
(107, 108). 

До сега в световната практика са известни и широко 
използвани 150 евристични и изследователски методи при 
създаването на иновациии решаването на задачи за повиша-
ване конкурентноспособността на продукцията и бизнеса. Те 
са обощени и дадени в петото издание на професионалния 
справочник с автор А.М.Кузьмин (109) .

Досегашните методи за търсене на идеи и създаване на 
иновации условно могат да се разделятна три групи (110): 

1. Методи за психично активизиране на мисленето 
2. Методи за систематизирано търсене 
3. Методи за целенасочено търсене

И към трите групи методи,  като допълнителен техноло-
гичен инструмент от Биоинформационната технология,  бих 
добавил създаване, поддържане и целево използване на из-
менените състояния на съзнанието при спазване на ритъма 
им: „стеснено - разширено съзнание“ при обработване на 
информацията. Много добро и проверено от моята прак-
тика е съчетаването им с рационална тактика при създава-
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нето на нови иновационни продукти. Тази тактика се дава в 
„Алгоритъм за решаване на изобретателски задачи „Альт-
шуллер Г.С., (111), който е и подходящ като начало за обуче-
ние в евристично целенасочено творческо мислене. При този 
алгоритъм процесът на решение на изобретателската задача 
се организира като последователни операции от „стеснено 
- разширено съзнание“ за изясняване, уточняване и преодоля-
ване на техническо или технологично противоречие. При това 
насочеността на мисленето се ориентира към идеално устрой-
ство или идеален начин. На всички етапи от решението на из-
обретателската задача се използва системният подход.

Алгоритмът включва конкретни стъпки за отстра-
няване на психологичните бариери(според мен най-добре 
чрез ИСС създавани по описаните по-напред методи) и има 
разгънат информационен апарат – сведения за типовите 
начини за преодоляване на техническото или технологич-
но противоречие. Всеки извод се проверява експеримен-
тално в практиката. Целият процес на творческото мислене е 
разделен на три части:

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

2. Оперативен стадий: 2.1 проверяване на възможност-
ите за изменения в самия обект, тоест в дадената машина, 
процес, ситуация – променяне на размери,  форми, матери-
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ал, температура, налягане, скорост, цвят, взаимно разполо-
жение на частите, режим на работа на частите с цел тяхната 
максимална натовареност. 2.2. проверяване възможности-
те за разделяне на обекта на независими части – определя-
не на „слабата“ част; определяне на „необходимите и дос-
татъчни“ части; разделяне на обекта на еднакви части. 2.3. 
проверяване на възможностите за изменения във външната 
за дадения обект среда – изменяне на параметрите на сре-
дата; замяна на средата с друга; разделяне на средата на 
няколко обособени други среди; използване свойствата на 
външната среда за изпълняване на полезни функции. 2.4. 
проверяване на възможностите за изменения в съседни 
обекти, тоест работещи съвместно с дадения обект – уста-
новяване на взаимовръзките между независимите обекти, 
участващи в изпълнението на една и съща работа; отстра-
няване на един обект за сметка на предаване на неговите 
функции на друг обект; увеличаване числото на обектите, 
едновремено действащи на ограничена площ, чрез използ-
ване на обратната страна на тази площ; 2.5. изследване – 
как даденото противоречие се отстранява в други отрасли; 
2.6. в случай на непригодност на всички разгледани начини,  
връщане към изходната задача и разширяване на нейни-
те условия,  тоест преминаване към друга по-обща задача 
(разширено съзнание).

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

Така конструиран, този алгоритъм е гъвкав, тоест една и 
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съща задача може да бъде решена по различни начини в за-
висимост от това кой? и как ? я решава, тоест самата човешка 
Личност се превръща в иновационен продукт в зависимост 
от изградената в нея конкретна Доминанта на Ухтомски, цен-
ностна система и използване на Биоинформационната тех-
нология за постигане на успех . Този е Алгоритъм е подходящ 
за решаването на всякакви задачи от различните области на 
живота - лични и обществени,  логични и емоционални,  сто-
пански и политически. (112).

Пример за практическото приложение на Алгоритъма за 
решаване на изобретателски задачи от мен е при собствен 
Патент за изобретение № BG 61638 Б1 галенов фитопрепа-
рат с балансиран поливитаминен, фитонциден и стероид-
но-сапонинов състав от Чесън - “ROSALLSAT”- с изобретате-
ли и патентопритежатели Любомир Тонев Пировски и Връбка 
Цекова Орбецова.

Алицинът (дилилтиосулфинат) се получава при вза-
имодействието между съдържащите се в чесъна (Allium 
Sativum) алиин (S- алил- L- цистеин) и ензима алииназа във 
водна среда при pH=4,5 до 5. Тази биохимична реакция не 
протича при pH под 3,6 и над 6,5 (Lawson, Larry D., Bronwyn 
G. Hughes, 1992 г.), т.е. при поглъщане на свежи или сухи 
луковици от чесън, нито в стомаха (pH= 1,5 - 3), нито в чер-
вата (pH= 6,8 до 7) не се формира алицин, а при смилане 
и изсушаване на чесън алицинът се инактивира и излита. 
За да се избегне това противоречие се налага Алицинът да 
се фомира предварително и да се включи и стабилизира 
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в нативна маслена фаза с естествен антиоксидант, както и 
да се стандартизира количествено (HPLC) по партиди, тъй 
като само тиосулфинатите (алицин) съдържащи функцио-
налната му група притежават антибиотични, инсектицидни, 
и детоксикационни свойства. И точно тук успешно се при-
лага съчетаването на Алгоритъма за решаване на изобре-
тателските задачи с технологичния инструмент от Биоин-
формационната технология използването на изменените 
състояния на съзнанието при спазване на ритъма им: „сте-
снено - разширено съзнание“ при обработване на инфор-
мацията. Успешният резултат - фитопрепарат съдържащ 
само натурални природни БАВ, стандартизирани по качест-
во и количество: вит.F(С18:2+ С18:3); Вит.А(бета- каротен); 
вит.Е (алфа- токоферол); Алицин (диалилтиосулфинат) от 
чесън от 1000 до 6000 mg.%; етерично масло от чесън (съ-
държащо диалил,-диметил, и метилалил- сулфиди с актив-
на -S-S- група). При вътрешно приложение, Rosallsat-а е за 
профилактика и лечение на хипер- и дислипопротеинемии; 
атеросклероза(понижава в сравнение със спонтанната ре-
гресия общия холестерол в кръвта средно с над 8,3 ммол/л, 
като запазва и повишва нивото на антиатерогенния HDL-хо-
лестерол); прекисно окисление на липидите в биомембра-
ните и свързаното с това стареене на кожата и дезадаптация 
на организма, отравяне с Pb, CO, и микробни токсини; мик-
робно заразяване със стрептококи, стафилококи, микобак-
териум туберкулозис (7 мкг/мл е бактериостатичната кон-
центрация на алицина за туберкулозния бацил, а в Rosallsat 
тя е 1400 пъти по- голяма), есшерихия коли, салмонела, как-
то и гъбично заразяване с кандида и трихофитон.

Фитопрепарата Rosallsat спечели “Grand prix” на 
BRUSSELS EUREKA 2001 – 50th WORLD EXHIBITION, RESEARCH 
AND NEW TЕHNOLOGY – BRUSSELS, 17.11.2001г.
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Разбира се в различните случаи на изменените състоя-
ния на съзнанието (ИСС), отговаряйки на въпросите кога?, 
как? и защо? се стига до ИСС, става ясно че Биоинформа-
ционната технология е технологичен комплексен процес от 
способи и средства за успешен поведенчески акт като функ-
ционална единица на поведението. Този биоинформацио-
нен комплексен процес се базира най-вече на когнитивна-
та психология (113), биоенергетиката и био-психо-социална 
мотивация на човешката Личност с нейните характеристи-
ки. Този базов комплекс, обвързан с прави и обратни кон-
тролиращи връзки, действа като единна биокибернетична 
система за постигането на конкретен успешен адаптацио-
нен резултат - програмиран успех и резултати от него при 
запазване на достойнството на Личността . В това е сми-
сълът на Биоинформационната технология за успех чрез 
ИСС. Така Биоинформационната технология се превръща в 
практическо средство в когнитивните информационни поз-
навателни и мисловни процеси за съзнателно променяне 
на човека и околната му среда. При това самата човешка 
Личност като обект и като субект се преръща в инова-
ционен продукт. (112,113).

Една от най-спорните и интересни области на Биоин-
формационната технология за успех чрез ИСС, е използва-
нето на резервните психофизиологични възможности на 
човека и човешкия мозък особено в екстремални условия,  
в това число и парапсихологичните феномени, свързани с 
най-новите постижения на различните клонове на наука-
та, някои от които искам да разгледам по-подробно. Меж-
ду впрочем научното знание е едно, единно, холистично, а 
човекът го разделяше до сега на отделни научни клонове за 
по-лесно изучаване . Сега обемът, сложността и диференци-
ацията на съвременните знания, в това число и в медицина-
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та (обхващаща над 10 000 синдроми и нозологични форми, 
над 300 специалности и над 8000 фармакологични препа-
рата), са толкова големи, че е налице обективна нужда от 
интеграцията им, за да не се изгуби човекът като цялостен 
обект и субект на познание и въздействие. Това е възмож-
но само чрез научните методи за интегрирано изучаване: 
системеният подход; логиката (по-специално – дедуктивното 
умозаключение); историко-гносеологичният анализ; диалек-
тиката; теорията за функционалните системи на П.К.Анохин; 
потребностно-информационната теория за висшата нервна 
дейност на П.В.Симонов; системно-структурния и хармони-
чен анализ в биохимията, биоенергетиката и в синергетиката 
(теорията за самоорганизация на системите); психологията 
и невролингвистичното програмиране. Научните методи за 
интегрирано изучаване и за практическа холистична пофи-
лактика и лечение, отразяват динамичното единство и вза-
имодействие между структури и функции в променливото 
„пространство-време” на цялостния и многомерен човек, 
като част от обществото и природата или казано образно: 
„Mobilis in mobili”(„Подвижен в подвижното”). (88). 

Важен и интересен продукт на Биоинформационната 
технология използваща при човека ИСС,  споменат в първа 
глава,  е Емпатията. (6, 29, 30, 123). Тя се базира на когни-
тивни и афективни процеси, всеки от които имо своята 
невробиологична основа и съответна проява в мозъчните 
функции най-вече в премоторната, островната мозъчна 
кора и амигдалата. Емпатията е емоционална отзивчи-
вост, съчувствие, чувствителност, чувство за близост, способ-
ност за разбиране преживяванията и вътрешните психични 
състояния на другия човек или за приобщаване към неговия 
емоционален живот споделяйки преживяванията му. Емпа-
тията е форма с която Азът (на емпата) се въвлича в живо-
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та на другия човек, като Азът на емпата се отваря за другия 
човек без да загубва себе си . В емпатията любовта е поло-
жена като емоционална основа, като мотив за приобщава-
не, загриженост, близост. Като когнитивен израз емпатията е 
чувствителност към чуждите вътрешни състояния, разбиране 
на чуждите чувства, мисли и намерения като интуитивно или 
„преживяващо познание“.

От тези определения става ясно,  че емпатията като емо-
ционално, чувствено и интуитивно познание и съпреживява-
не от страна на емпата на вече отминали събития от другия 
човек, е свързана с дейността на дясното полукълбо на мо-
зъка на емпата, което предимно е с насоченост към минали 
събития.Това се потвърждава и от съвременното топографско 
невровизуализиране на емоциите в мозъка,  което показва 
че емоционалните преживявания са представени от плавни 
преходи в темпо-париеталните територии в дясната темпоро-
париетална кора на мозъка. (114). Това от своя страна, както 
и свойствата на емпатията, я класифицират като изменено 
състояние на съзнанието - разширено съзнание на емпата 
при всеки конкретен случай и ситуация.

В областите на мозъка, свързани с нашата способност да 
разбираме чуждите емоции, намерения и словесни изрази 
тоест Емпатия, намиращи се в в префонталната мозъчна кора 
и в премоторната зона, която отговаря за движенията, като и в 
области свързани с езиковите функции и с пространствените 
възприятия и центровете за болка и в островната кора(insula), 
се намират особено важните и уникални неврони - Огле-
далните неврони (около 20 % от всичките) и Огледалните 
невронни вериги открити през 1992 г.- 2004 г. от Джакомо 
Ризолати. Тези Огледални невронни вериги се активират ко-
гато ние имитираме (включително чувство или състояние), 
само наблюдаваме или мисловно си представяме, някакво 
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действие, движение, както и при слушане на текст,  който ги 
описва. Огледалните неврони огледално отразяват пренос 
на някаква мозъчна дейност, която се основава на сетивно 
възприятие (звук,образ) за движение, като отразява чуждите 
движения като свои, без да осъществява самите движения.
Това е свързано и с голямото значение на имитацията като 
форма на обучение. Те са причината да чувстваме състра-
дание, 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 като реагират и на целта на дейст-
вието, което е важно за всички социални взаимоотношения. 
От образни изследвания на човешкия мозък вече е ясно, че 
регионнът Cortex cingulatus amterior, който се активира при 
болка, може да се активира когато човек наблюдава чужда 
болка. Което е свързано с наличието в този регион на огле-
дални неврони. Това показва,  че емпатията и отвращението 
от нанасяне на вреди на друг човек са дълбоко вкоренени 
в нашата еволюция. Ние познаваме света чрез взаимодейст-
вията си с него и чрез отразяване на това взаимодействие 
в главите си, което е особено важната роля на системата от 
огледалните неврони в когнитивната психология. Днес вече 
е доказано,  че лекарственият продукт Парацетамол (в стан-
дартна еднократна доза от 1000мг.) значително намалява 
способността да усещаме положителна емпатия. (115, 116, 
117, 118, 119, 120) .

Описаните характерни особености на Емпатията като 
конкретно във времето и ситуацията изменено състояние на 
съзнанието на човека – емпат, позволяват той да притежава 
особени способности, които може да използва по различни 
начини. Емпатията, заедно с добра наблюдателност, коя-
то се тренира и с известна информираност за средата и 
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на средата за тях като реклама, могат да бъдат биоин-
формационната технология за „екстрасензорните“ уме-
ния на гадатели, врачки и т.н. Едновремено с това те са 
необходими и дори задължителни за изграждане и използ-
ване от добрите лекари, психолози, обществени лидери и 
функционери. Емпатите знаят когато човекът срещу тях не е 
искрен и се преструва, разпознават „негативните и токсич-
ните“ хора, имат силно развита интуиция, усещат биоенер-
гията и обществената нагласа около себе си, не се спират в 
преследването на целите си и са на принципа „всичко или 
нищо“ . Те са прекрасни слушатели, винаги търсят истината 
и са творчески личности, но лесно се претоварват от емоции 
особено в многолюдни претъпкани места. 

Особено интересно е използването на Емпатията заед-
но с практиката на Невербалното общуване – дял от Психо-
логия на комуникацията (121)като ефективна комбинация 
от средства на Биоинформационната технология. Обучени-
ето на хора – емпати,  както и на други хора с недоразвита 
или неосъзната и неовладяна епатия в „Езикът на човешкото 
тяло“, заедно с добрата наблюдателност, която се тренира, 
може да превърне самата човешка Личност в иновационен 
продукт - както в обект, така и в субект на Биоинформаци-
онната технология за постигане на успех чрез ИСС,  което е 
и една от целите на тази книга. Всяка мисъл създава свой 
жест. Ако тази мисъл се повтаря, тя създава известна поза, а 
след това и израз, тоест тези външни телесни прояви са ин-
формационни индикатори на вътрешните преживявания. На-
пример съществуват повече от 20 000 различни мимически 
движения само на лицето. Разбира се при това трябва да се 
търсят и наблюдават жестовете, които се съгласуват и изра-
зяват някакво отношение и образуват свързано цяло. Опти-
малният метод за това е аналитичното стеснено изме-
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нено състояние на съзнанието („лупа на тунелно зрение“) 
при невербалното общуване. Това се превръща в информа-
ционен „компас“ за човешкото поведение на другия човек 
или група хора.В този комуникационен процес голяма роля 
играе и невербалната обратна връзка, особено когато човек 
контролира преди всичко собствените си жестове и мимики. 
Отделните мимически белези се класират според психичните 
състояния,  които ги пораждат така: 1. При подтикване и ира-
диация – усмивка и хиперкинезии; 2. При затормозено със-
тояние – инервационно подтискане като при тиха скръб или 
емоционален шок(ужас, изненада); 3.при напрежение – на-
прегнатост, енергия, гняв при конфликтни състояния и в раз-
лични форми-елегантност, сила, втвърдяване и др.Тези три 
класа заедно образуват неспецифичните варианти на мус-
кулно напрежение на лицето, тялото, ларинкса и звуковите 
струни, които се проявяват при промени в дишането, движе-
нията, поведението, моторната дезорганизация, капитулаци-
ята, промените в тембъра на гласа и особено в състоянието 
на очите и погледа. При агресивни,  защитни или враждебни 
емоции, невербалният очен контакт между хората значител-
но нараства и зениците обикновено стават по-големи. Значи-
телен и лесен за разбиране е и жестът на кръстосаните ръце 
като целенасочено отбранително невербално информацион-
но съобщение. Този жест бързо и лесто се последва и от дру-
гите хора в групата, а самите групи се раздробяват на подгру-
пички или на отделни индивиди заемащи позиция,  която 
иначе трудно бихте ги накарали да заемат. Жестът на свития 
юмрук, обратно, е информационен знак на силно подчер-
та-ване на нещо или на непреклонна или отчаяна решител-
ност и на предизвикателство. При процеса на невербалното 
общуване(взаимодействие и взаимовлияние между хората 
без използване на думи), невербалните сигнали се предават 
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по четири канала: визуален, паралингвистичен, поведен-
чески и индиректен, като сигналите могат да бъдат вродени, 
социално обусловени, индивидуално изградени или емоци-
онално обусловени.(122) . Много интересно е използването 
на емпатията като разширено изменено съзнание, в източ-
ните бойни изкуства и най-вече при АЙКИ БУДО, особено 
в комбинация с наблюдаване и управляване на невербал-
ната комуникация. АЙКИ БУДО са три ключови понятия: По-
мирение, Закриляне и Себеусъвършенстване. Най-точно оха-
рактеризирането на АЙКИ БУДО е от създателят му Морихей 
Уешиба (1883-1969г.): „ай“ (хармония, любов), „айки“(път, 
начин да се помириш със света и да изградиш с другите чо-
вешки същества едно семейство),„будо“(култивация, обра-
ботка, усъвършенстване на изкуството за привличане, с кое-
то да се притегли целия противник към вас). Няма врагове в 
Айкидо. Вие грешите, ако смятата, че Будо означава да имаш 
опоненти и врагове и да бъдеш силен като ги надвиеш. Ис-
тинското будо означава да бъдеш едно със света, тоест да 
бъдеш единен с Центъра на света. В Айкидо ние контроли-
раме ума на противника преди още да се озовем лице в 
лице с него. Това става като го „притегляме вътре в нас и 
така се опитваме да направляваме (насочваме)цялата кар-
тина за света около нас“. Според мен психофизиологичният 
механизъм, (който може да се предизвиква и тренира дори 
само мислено – личен опит !) за това е, че чрез изпревар-
ващо психично моделиране на действията на „противни-
ка“ на база свойствата на огледалните неврони в мозъка 
и в „Динамичния енерго-информационeн поток“, като чрез 
пределна концентрация и пренапрежение на съзнанието 
на Айкидока „тук и сега“, той напълно се включва в дейст-
вията си и ги осъзнава, при което рязко се увеличава ко-
личество на катехоламините,кортизол и ацетилхолин, 
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обуславящи неговата свръхпродуктивност в действията 
му. При това се създава стеснено ИСС, което се премодели-
ра (актуализира) от информацията получена преди това 
чрез емпатията - разширеното ИСС в предходното състо-
яние - „отпуснат покой при разширено съзнание“,(което 
също може да се предизвиква и тренира дори само мислено 
– личен опит !), когато е имало увеличено количество на 
ендорфини, енкефалини, серотонин и ГАМК . При това по-
важно е не толкова количеството на невромедиаторите, 
колкото тяхното взаимно балансирано отделяне и взаи-
модействие във времето, което автоматично се извърш-
ва от организма в резултат на ситуацията, в която той 
е поставен и неговата мотивация. Тоест след състояние 
на непроменено съзнание, налице е циклично повтарящ се 
динамичен спираловиден поток от последователно изме-
нени състояния на съзнанието „тук и сега“: „…разширено-
стеснено-разширено…“ или „дясно-ляво-дясно…“ мозъчно 
полукълбо работещи в синхрон като периодичен перцеп-
тивен модул. Информацията в този модул се придвижва 
освен по хоризонтала между полукълбата, но и по спирала 
по „Динамичния енерго-информационeн поток“ в целия ма-
териален обем на разширяващата се невронно-синаптич-
на спирална мрежа - не само последователно по хода й,  но и 
в невронните структури на витлата й, разположени една 
над друга - невронни многопластови наклонени вертикални 
модули, които „пронизват“ нея и Слоестите архитектур-
ни мозъчни комплекси. Във всеки невронен модул се форми-
рат модели на средата, тъй като процесите на обработ-
ка на информацията в тях вървят в паралел, едновремено. 
Реализираният успех под формата на решение (поведен-
чески акт) от това движение на информацията по „Дина-
мичния енерго-информационeн поток“, се „награждава и 
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затвърдява“ от невротрансмитерите от петте мозъчни 
системи за удоволствие и от ендоканабиноидите, които 
подобряват свързаността между невронните мрежи и 
подтискат усещането за страх. Всичко това се осъщест-
вява със „скоростта на мисълта“, като усещането за вре-
ме в „Динамичния енерго-информационeн поток“ се про-
меня - „мигът се разтегля“. Едновремената обработка на 
големия обем протичащата информация (най-вече интуи-
тивна, подсъзнателна и невербална) субективно удължа-
ва времето на настоящия момент – характерно свойство 
на ИСС, което дава възможност и позволява прогнозиране 
на предстоящата ситуация (тъй наречената изпреварва-
ща „ситуационна осъзнатост“ изключваща паниката) и 
предвиждане на бъдещите действия на „противника“, за 
намирането и реализацията на по-добри адаптационни 
ответни решения. Описаният психофизиологичен механи-
зъм като част от на Биоинформационната технология, е 
универсален за хората и е особено действен в екстремни 
ситуации, или в евристични и творчески състояния.

При човекът използващ Айкидо (Айкидока), той трябва 
да се самоусеща и държи като център, около който трябва 
да се върти противника му, който да бъде отхвърлен или 
обездвижен с едно плавно движение. Това става като си 
представяме,  че между себе си и противника има опъната 
нишка, която не трябва да се отпуска и провисва, а през ця-
лото време да се държи натегната чрез взаимодействието на 
своето тяло с крайниците на нападателя. През цялото вре-
ме вниманието (разширено съзнание!) на Айкидока трябва 
да е разпределено в осемте направления около него (дори 
и подсъзнателно), което го прави готов за защита от всяка 
страна и във всяко време. И при Айкидо основно се използва 
управляването на енергията КИ (ЧИ) чрез техниките описа-
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ни в трета глава от тази книга, чрез „долното диафрагмено 
дишане“, „компресията“, медитацията и волево направлява-
не на потока на вътрешна жизнена енергия ЧИ през ръцете, 
чийто длани са отворени . При това от особено важно зна-
чение е мускулната релаксация (особено на раменете, кои-
то трябва да са отпуснати,  но не прегърбени), която поставя 
пред противника “пустота в която той да хлътне увлечен и 
изхвърлен неочаквано от въртежа на мека Айкидо-техника„ 
тоест основно против противника се използва неговата сила, 
отклонена чрез Айкидо-техниката в кръгово, а понякога и в 
спираловидно движение около Айкидока .

Очертава се възможността Емпатията, като разшире-
но изменено състояние на съзнанието на човека–емпат-
Айкидока, да се използва като добро технологично средство 
(налично или целево усвоено) от Биоинформационната тех-
нология за посигане на успех, както при философията на Ай-
кидо, така и за опознаване и контролиране ума на противни-
ка преди още да се озовем лице в лице с него, като по този 
начин се осъществи духът на Айкидо – „битките да бъдат 
избягвани в дух на помирение с хармонията в света“ ! Тран-
сформирането на съзнанието в изменени състояния на 
съзнанието в японската философия се основава на четири 
състояния на духа: 1. Mushin no shin “разум без ум“ – със-
тояние на празен ум, при което вътрешният глас обикновено 
звучащ в съзнанието на човека е заглушен и човек просто се 
доверява на себе си; 2. Fudoshin „неподвижен ум“ – състоя-
ние на ума, при коено нищо не може да разсее човека или да 
му попречи да постигне целите си.; 3. Zanshin „оставащ ум“ 
– състояние на ума, при което дори когато човек успее, той 
поддържа фокусиране на съзнанието му, за да види победа-
та до края; 4. Shoshin „разумът на начинаещия“ – състояние 
на открит ум, при което човек отделя егото си и приема в сво-
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ята среда други да се учат и израстват. 
И още едно важно поле на приложение на Емпатията, 

като изменено състояние на съзнанието на човека заедно 
с практиката на невербалното общуване (дял от Психология 
на комуникацията) като ефективна комбинация от средства 
на Биоинформационната технология. е при Лидерството и 
Мениджънта - явления от областта на междуличностното 
взаимодействие на хората, свързано с поляризиране влияни-
ето около някои членове на групата, което прави възможно 
управляването на поведението на останалите нейни члено-
ве. Личността е водач, който има доброволни последователи 
и съзнателно и активно води другите към постигане на оп-
ределена цел. Лидерът (Мениджърът) упражнява власт чрез 
своето поведение, което е ориентирано или към дейността 
на организацията (планира, създава, прилага и контролира 
процедури за осъществявянето на отделни дейности от под-
чинените си), или към членовете на организацията (изграж-
дане на сплотени работни групи и осигуряване на удолетво-
реност на подчинените си при осъществяване на дейностите 
в организацията), или чрез комбинация от двата начина. И 
при двата начина, приложението на Емпатията като раз-
ширено изменено състояние на съзнанието на човека–ли-
дер е много добро средство за опознаване на партньорите и 
за сътрудничество (симбиозата и синергизмът) с тях, а не за 
конкуренция като движеща сила и стимул за властване. Това 
е в духа на Емпатията, тъй като в природата съществуват про-
цесите на симбиоза (форма на взаимоотношения, съжител-
ство, между различни организми, продиктувана от необхо-
димостта за взаимно осигуряване на различните им ресурсни 
потребности) и на синергизъм (съвместни комбинирани 
действия, ефективността на които превишава сумата от ефек-
тите от действието запазвайки взаимовръзката и единството 
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на противоположностите) . Освен това при характерните за 
Лидера(Мениджъра) търговски преговори, комбинацията 
от емпатия и невербално общуване (аналитично стесне-
но изменено съзнание) усвоени и използвани като средства 
на Биоинформационната технология, може да бъде най-
ефективната тактика за успех. При това, след състояни-
ето на непроменено съзнание, съгласно Биоинформацион-
ната технология за успех, в мозъка на Лидера циклично се 
създава и повтаря динамичен спираловиден поток от после-
дователно изменени състояния на съзнанието „тук и сега“: 
„…стеснено-разширено-стеснено-разширено…“ или „ляво-
дясно-ляво-дясно…“ мозъчно полукълбо работещи в син-
хрон като периодичен перцептивен модул. При търговските 
преговори се наблюдава твърде широка гама на промяната 
на лицевия израз: на единия край имаме например агреси-
вен и враждебен партньор, който гледа на преговорите като 
на борба на живот или смърт.Той най често ни разглежда с 
широко отворени очи, стиска устните си, свива вежди и по-
някога говори през зъби, почти без да мърда устните си. От 
другата страна на масата за преговори, е партньора- джен-
тълмен, който сяда на масата на преговорите с безупречни 
маниери, гледа с полузатворени или „премрежени“ очи,  на 
устните му играе едва забележима,  потайна усмивка, вежди-
те му са спокойни и отпуснати, челото – съзнателно изпънато 
и без бръчки. По всяка вероятност този партньор е способен 
и обигран човек, който гледа на сътрудничеството като на 
динамичен процес. Разбира се, тези примери са в гранични 
стойности,  докато в реалността е налице информационен и 
емпатиен „компас“ за човешкото поведение на другия човек 
или група хора, и невербалната обратна връзка, особено ко-
гато човек контролира преди всичко собствените си жестове 
и мимики (121,122). 
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Посочените примери,  а и много други осъзнати или 
неосъзнати от ежедневието на всеки човек показват ефек-
тивността и безвредността на Биоинформационната тех-
нология използваща изменени състояния на съзнанието 
за постигане на успехи в процеса на реално изменение на 
нещата от дейността на човешката Личност, от реализаци-
ята на нейното творческо начало, от нейната евристична и 
иновативна дейност.
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5. Заключение: 

ХХІ век се очертава да бъде век на биотехнологиите и 
информационните технологии, в това число в пресечната им 
област и на биоинформационната технология, но не толкова 
за създаване на продукти за човека, колкото за превръщане 
на самата човешка Личност в иновационен продукт - обект и 
субект на Биоинформационната технология за постигане 
на успех чрез изменени състояния на съзнанието (ИСС), ко-
ето е и една от целите на тази книга. „Познай себе си и ти ще 
познаеш вселената и боговете !“ ни е завещал ОРФЕЙ преди 
3300 години и ето,  че сега това се превръща в основна харак-
теристика на времето в което живеем. Днес осъществяване-
то на този завет може да стане най-добре чрез холистичното 
охарактеризиране на съвременната информация, разгле-
дана през призмата на Системният подход, Синергетиката, 
Биокибернетиката, Биоенергетиката, Психофизиологията,  
Психологията и Психофармакологията. От тази гледна точ-
ка, Успехът е реализиране на програмирани резултати от 
дейност и е едно от функционалните състояния на човека, 
свързани с: интелекта му; с когнитивните информационни 
познавателни и мисловни процеси за съзнателно променяне 
на човека и околната му среда; с емоциите тясно свързани с 
инстинктите; със способността на клетките да произвеждат, 
във всеки момент енергия ∆µН, ∆µNa и АТФ, и да отделят в 
кръвта и балансират ензими, невротрансмитери, невромоду-
латори, невромедиатори, неврохормони; с генетично фикси-
раните основни жизнени потребности и особено с инстинкта 
за запазване на достойнството – съвкупност от моралните 
качества на конкретния „Аз“ и уважение на тези качества в 
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самия себе си. За реализирането на тези стратегически на-
соки на ХХІ век, добро средство е Биоинформационна тех-
нология, използваща човешкия организъм и съзнание като 
обективна психофизиологична прицелна точка, а изменени-
те състояния на съзнанието (ИСС) като основно субективно 
технологично средство за постигането на конкретен успешен 
резултат от човешкото поведение. Целите, които си поста-
вих с това определение на Биоинформационната технология 
са: предоставянето на съвременни знания за ИСС като сред-
ство за постигане на програмиран успех и резултати от него 
от всеки човек в неговата сфера на дейност и поведение, и 
като противоотрова за използването на ИСС за външен кон-
трол върху съзнанието,  поведението и действията на отдел-
ния човек, тълпата и обществото. При това самата човешка 
Личност като обект и като субект, да се превърне в иновацио-
нен продукт. Човешкото съзнание е психично явление, което 
чрез образуване на понятия и образи, и опериране с тях по 
определени правила, включващи свободен осъзнат избор, 
създава и поддържа холографски енерго-информационни и 
емоционални взаимовръзки между отворени неравновесни 
материални структури, свързани във функционална система 
от системообразуващ фактор - удолетворяване на актуал-
ни човешки потребности. Структурната и функционална 
база на съзнанието, според моята хипотеза, е „Модулната 
невронно-синаптична мрежа включена в Слоестите архите-
ктурни мозъчни комплекси, която пронизва многобройните 
им слоеве, и в които процесите на обработка и използване 
на информацията за формиране на решение вървят по ана-
логичните спирални енерго-информационни (биохимич-
ни и електрически) пътища – разклонения на „Динамичния 
енерго-информационен поток“. Изменените състояния 
на съзнанието(ИСС) са психофизиологичен феномен, кой-
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то представлява качествено изменен начин на функцио-
ниране на редица относително автономни перцептивни 
и когнитивни модули в мозъка, като при това периодично 
е подтисната дейността на лявото мозъчно полукълбо. 
При това след състояние на непроменено съзнание, се осъ-
ществява циклично повтарящ се динамичен спираловиден 
поток от последователно изменени състояния на съзнани-
ето „тук и сега“: „стеснено-разширено-стеснено-разшире-
но“ или „разширено-стеснено-разширено“ съзнание, тоест 
„…ляво-дясно-ляво-дясно…“ мозъчно полукълбо работещи 
във функционален асиметричен синхрон като периодичен 
перцептивен и конигтивен модул. Информацията в този 
модул се придвижва освен по хоризонтала между полукъл-
бата, но и по спирала по „Динамичния енерго-информаци-
онeн поток“ в целия материален обем на разширяващата 
се невронно-синаптична спирална мрежа - не само после-
дователно по хода й,  но и в невронните структури на 
витлата й, разположени една над друга - невронните мно-
гопластови наклонени 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. Реализираният успех под 
формата на решение (поведенчески акт) от това движе-
ние на информацията по „Динамичния енерго-информаци-
онeн поток“, се „награждава и затвърдява“ от невротран-
смитерите от петте мозъчни системи за удоволствие 
и от ендоканабиноидите, които подобряват свързанос-
тта между невронните мрежи и подтискат усещането 
за страх. Всичко това се осъществява със „скоростта на 
мисълта“, като усещането за време в „Динамичния енер-
го-информационeн поток“ се променя - „мигът се разте-
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гля“. Едновремената обработка на големия обем протича-
щата информация (най-вече интуитивна, подсъзнателна 
и невербална) субективно удължава времето на насто-
ящия момент – характерно свойство на ИСС, което дава 
възможност и позволява прогнозиране на предстоящата 
ситуация (тъй наречената изпреварваща „ситуационна 
осъзнатост“ изключваща паниката) за намирането и ре-
ализацията на по-добри адаптационни ответни решения. 
Описаният психофизиологичен механизъм като част от 
Биоинформационната технология, е универсален за хо-
рата и е особено действен в екстремни ситуации, или в 
евристични и творчески състояния. ИСС се групират като су-
гестогенни (възникващи при внушение и самовнушение, хип-
ноза и автохипноза), фармагогенни (индуцирани в резултат 
на използването на психоактивни препарати), и „екзогенни” 
състояния (възникващи при екстремални външни условия, 
които включват механизмите на адаптация и дезадаптация). 
В различните ИСС е възможно или стесняване, или разширя-
ване полето на съзнание. Използването на свойствата на сте-
сненото и разширеното изменено съзнание по отделно или 
последователно в цикличен енергоинформационен поток за 
решаване с успех на различни проблеми, ситуации и задачи 
от човешкото поведение и дейност, според мен са оптимал-
ните технологични психофизиологични средства с периодич-
но и управляемо действие за постигане на успех в различ-
ни ситуации без вредни последици за човешкия организъм. 
Разбира се в различните случаи на изменените състояния на 
съзнанието (ИСС), отговаряйки на въпросите кога ?, как ? и 
защо ? се стига до ИСС, става ясно, че Биоинформационната 
технология е технологичен комплекс и процес от способи 
и средства. Този биоинформационен комплекс и процес се 
базира най-вече на когнитивната психология, биоенергети-
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ката и биопсихосоциална мотивация на човешката Личност 
с нейните характеристики. Този базов комплекс, обвързан 
с прави и обратни контролиращи връзки, действа като 
единна биокибернетична система за постигането на кон-
кретен успешен адаптационен резултат - програмиран ус-
пех и резултати от него при запазване на достойнството 
на Личността . В това е смисълът на Биоинформационна-
та технология за успех чрез ИСС. Така Биоинформационната 
технология се превръща в практическо средство в когнитив-
ните информационни познавателни и мисловни процеси за 
съзнателно променяне на човека и околната му среда. При 
това самата човешка Личност като обект и като субект 
успешно се преръща в иновационен продукт.
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Pirovski L. T., Altered states of consciousness - 
bioinformational technology for success.

The XXI century is set to be a century of biotechnology and 
information technology, including in their intersection and bio-
information technology, but not so much to create products for 
man, but to turn the human personality into an innovative prod-
uct - object and subject of Bioinformation technology for suc-
cess, through altered states of consciousness (ESS), which is one 
of the goals of this book. “Know thyself, and thou shalt know 
the universe and the gods!” ORPHEUS bequeathed to us 3,300 
years ago, and now this is becoming a major characteristic of the 
times in which we live. Today, the realization of this covenant 
can be best done through the holistic characterization of modern 
information, viewed through the prism of the System Approach, 
Synergetics, Biocybernetics, Bioenergy, Psychophysiology, Psy-
chology and Psychopharmacology. From this point of view, ‘Suc-
cess’ is the realization of programmed results of activity and 
is one of the functional states of man, related to: his intellect; 
with the cognitive information cognitive and thought processes 
for conscious change of the person and his environment; with 
emotions closely related to instincts; with the ability of cells to 
produce, at any given time, energy, DmH, DmNa and ATP, and to 
secrete in the blood and balance enzymes, neurotransmitters, 
neuromodulators, neurotransmitters, neurohormones; with the 
genetically fixed basic necessities of life and especially with the 
instinct to preserve dignity - a set of moral qualities of the con-
crete “I” and respect for these qualities in oneself. For the re-
alization of these strategic guidelines of the XXI century, a good 
tool is Bioinformation technology, using the human body and 
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consciousness as an objective psychophysiological target point, 
and altered states of consciousness (ESC) as the main subjec-
tive technological tool for achieving a specific successful result 
of human behavior. The goals I set with this definition of Bioin-
formation Technology are: the provision of modern knowledge 
about ESC as a means to achieve programmed success and re-
sults from each person in his field of activity and behavior, and 
as an antidote to the use of ESC for external control over the 
consciousness, behavior and actions of the individual, the crowd 
and society. At the same time, the human Personality itself as 
an object and as a subject, to become an innovative product. 
Human consciousness is a mental phenomenon that by forming 
concepts and images, and operating with them according to cer-
tain rules, including free conscious choice, creates and maintains 
holographic energy-informational and emotional interrelations 
between open nonequilibrium material structures connected 
in a functional system of system-forming factor - satisfaction 
of current human needs. The structural and functional basis of 
consciousness, according to my hypothesis, is “The modular 
neural-synaptic network included in the Layered Architectural 
Brain Complexes, which permeates their numerous layers, and in 
which the processes of processing and using information to form 
solutions follow similar spiral energies. -information (biochemi-
cal and electrical) roads - branches of the “Dynamic energy in-
formation flow”. Altered states of consciousness (ALS) are a psy-
chophysiological phenomenon that is a qualitatively altered way 
of functioning of a number of relatively autonomous perceptual 
and cognitive modules in the brain, while periodically suppress-
ing the activity of the left hemisphere. Moreover, after a state of 
unchanged consciousness, a cyclically repeating dynamic spiral 
flow of successively changed states of consciousness “here and 
now” takes place: “narrowed-expanded-narrowed-expanded” or 
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“expanded-narrowed-expanded” consciousness, ie “… left-right-
left-right… “cerebral hemisphere working in functional asym-
metric synchrony as a periodic perceptual and cognitive module. 
The information in this module moves not only horizontally be-
tween the hemispheres, but also in a spiral along the “Dynamic 
energy-information flow” in the whole material volume of the 
expanding neural-synaptic spiral network - not only sequentially 
along its course, but also in the neural structures of its propel-
lers, located one above the other - the neural multilayer inclined 
vertical modules that “pierce” it and the Layered architectural 
brain complexes. Models of the environment are formed in each 
neural module, because the processes of information processing 
in them run in parallel, simultaneously. The success achieved in 
the form of a decision (behavioral act) from this movement of in-
formation on the “Dynamic energy-information flow” is “reward-
ed and strengthened” by the neurotransmitters of the five brain 
pleasure systems and by the endocannabinoids, which improve 
the connectivity betweenneural networks and suppress the feel-
ing of fear. All this is done with the “speed of thought”, as the 
feeling of time in the “Dynamic energy-information flow” chang-
es - “the moment stretches”. Simultaneous processing of a large 
volume of ongoing information (mostly intuitive, subconscious 
and non-verbal) subjectively prolongs the time of the present 
moment - a characteristic feature of ESC, which allows and al-
lows forecasting the upcoming situation (so-called anticipatory 
“situational awareness” excluding panic), finding and implement-
ing better adaptive responses. The described psychophysiologi-
cal mechanism, as part of Bioinformation technology, is universal 
for humans and is especially effective in extreme situations or in 
heuristic and creative states. ESCs are grouped as suggestogenic 
(arising from suggestion and self-suggestion, hypnosis and self-
hypnosis), pharmagogenic (induced by the use of psychoactive 
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drugs), and “exogenous” states (arising under extreme external 
conditions, which include the mechanisms of adaptation and 
maladaptation). In the different ESCs it is possible to either nar-
row or expand the field of consciousness. Using the properties 
of narrowed and expanded altered consciousness separately or 
sequentially in a cyclical energy flow to successfully solve various 
problems, situations and tasks of human behavior and activity, 
in my opinion are the optimal technological psychophysiologi-
cal means with periodic and manageable action to achieve suc-
cess in various situations without harmful consequences for the 
human body. Of course, in the different cases of altered states 
of consciousness (ESS), answering the questions when ?, how? 
and why ? reaching ESC, it becomes clear that Bioinformation 
technology is a technological complex and a process of ways and 
means. This bioinformation complex and process is based mainly 
on cognitive psychology, bioenergetics and biopsychosocial mo-
tivation of the human personality with its characteristics. This 
basic complex, connected with direct and inverse control connec-
tions, acts as a unified biocybernetic system for the achievement 
of a specific successful adaptation result - programmed success 
and results from it while preserving the dignity of the Personal-
ity. This is the meaning of Bioinformation Technology for success 
through ESC. Thus, Bioinformation technology becomes a practi-
cal tool in cognitive information cognitive and thought processes 
for conscious change of man and his environment. At the same 
time, the human Personality itself as an object and as a subject is 
successfully transformed into an innovative product.
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