
1.Резюме на Монография „Хамартична психология. Мелитаризация на 

информационно психологическото пространство“ 

 

Summary of a Monograph “Hamartic Psychology. Militarization of the 

informational psychological space " 

Психологията в съзнанието на пионерите, които са я създали, е наука с 

безкрайно позитивна насоченост спрямо човека и неговата природа. Тя е 

родена да служи на човечеството и да хармонизира, осмисля и поддържа 

неговото развитие. Историята показва многобройни случаи, в които най-

хуманното човешко постижение може да бъде превърнато в оръжие и да се 

насочи срещу човечеството. Свидетели сме на ситуация, в която 

психологията се използва с цел надмощие, власт, насилие и подчинение на 

хора. Това предизвиква съответно противопоставяне, а от там и ситуация на 

война. 

Война без фронтове и ясна формулировка за враг и противник, без хуманни 

ограничения спрямо средства и хуманитарно допустими поражения. Война, 

водена в насъщно необходимото за човешката цивилизация информационно 

пространство. Война, търсеща власт над умовете на хората. 

Хамартията в древногръцката трагедия е проява на космическа 

закономерност, тласкаща човека да прояви активност с увереността и 

самонадеяността, че ще надскочи човешката си природа и онова, което тя му 

е отредила като възможности, водеща го винаги до трагичен край. 

Затова според нас можем да говорим за хамартична психология – насочена 

срещу човека и разума, способна да служи за целите на съзнателното 

отклоняване от първоначалната хармонизираща роля и хуманност на 

психологията, използвана за война и деструкция. Под хамартично ще 

разбираме всяка една ситуация, действие или резултат, които предизвикват на 

индивидуално или социалнопсихологическо ниво деструкция, деградация, 

тревога и страх поради неопределеност, психологическа декомпенсация, 

принуда и подтикване към поведение пряко човешката воля и хуманни 

принципи. 



Настоящата разработка има за цел да направи анализ в рамките на българския 

критически и критичен подход в психологията върху етиологията и 

каузалността на феномена милитаризация на информационно психологичното 

пространство.. С други думи, това е „моментна снимка“ на ситуацията, в 

която се намира светът, и определена степен на субективна рефлексия. 

Уводът съдържа исторически преглед на идеята за психологическо влияние 

върху хората и води автора до обосноваване на тезата, че военните структури 

в развитите страни усещат необходимостта от познанията в психологическата 

сфера и все повече се стремят да я милитаризират като среда за водене на 

война и осигуряване на защита. Идеята им е операциите в тази сфера да 

стават все по-малко целеви и все повече фонови, т.е. работещи латентно 

върху съзнанието на всеки един човек. 

В първата част на монографията, озаглавена „Хамартичен човек“ се 

разглеждат невропсихологичните особености и предразположености на 

човешката психика, като са разкрити начините за реагиране на аномалните 

събития и неопределеност като форми на хамартията. Авторът смята, че 

сблъсъка с неизвестното е неизбежен и поради това приспособяването към 

„съществуването“ се наблюдава във всяка култура и във всеки един 

исторически период, независимо от обществените или биологични 

обстоятелства. Теоретичният анализ в тази част на монографията е основан на 

обяснителния потенциал на психодинамичната и когнитивно-поведенческата 

концепция за появата на феномените в човешката психика,  както и на 

социокултурната концепция на нервно-лингвистичното програмиране. 

Уместно е включил заключение в края на първата част, където с помощта на 

метода на аналоговото моделиране, прави изводите за съществуването на 

трите нива на отразяване за усвояване на човешката действителност: 

качествено чувствен, емоционално-образен, „отворен“; абстрактно-логически, 

теоретичен, „затворен“; парадоксално медитативен, като съчетание от 

първите два начина.Тези нива предопределят поведението на всеки човек.  

Във втората част „Хамартично общество“ на първо място се описва 

влиянието на информационно техническата революция върху глобалния 

световен модел. Разкрити са начините как информационната сфера и 

завършването на процеса на глобализация спомагат да се появяват 147 



транснационални компании в икономическата сфера, които контролират 40% 

от световното производство и притежават 70 % от световния паричен 

капитал, ресурси и суровини.  Тези процеси изискват гъвкави и адеквтани  

стратегии, много често съдържащи психологически интервенции в 

съзнанието на хората за създаване на конкретни образи и провокиране на 

желано поведение. 

В тази част е описана и появата на глобалното мрежово общество и неговата 

организация и структурата. Разкрива се неговата динамика и противоречия, 

които водят и до милитаризацията на информационно- психологическото 

пространство. Направен е извода, че основната ценност за глобалната мрежа е 

възможността да се трансформира човешкото съзнание, което генерира и 

основната роля на медиите, тъй като те организират огромния конгломерат от 

съобщения и образи, влияещи върху съзнанието на хората. В тази връзка, се 

предлага и анализ на двете нови социални форми на пространствено-времеви 

характеристики на мрежовото общество, а именно - пространствените потоци 

и мигновеното време. 

По повод на предмета на монографичния труд, авторът описва съвременните 

тенденции във въоръжението и воденето на война, където се  оформя 

тенденцията за „война от шесто поколение“, характеризираща се със своя 

„безконтактен характер“. Също така е разкрито генерирането на „фреймово 

съзнание“ за осъществяване на власт в мрежата като процес, движещ се на 

много нива и се посочва, че всеки, който е извън медийното пространство, е 

извън политиката и властта. Тази част от монографията логично завършва с 

характеристиката на информационно-психологическата война, нейните 

закономерности, принципи, технически средства, форми и стратегии..  

В заключението към втората част на монографията, което се явява и като 

общо заключение, авторът обобщава, че войните могат да бъдат печелени на 

бойното поле и губени в съзнанието на хората.  Анализираните от автора 

конструкти и теории доказват, че всички нови технологии  провокират 

възможностите и средствата за информационно-психологическо въздействие 

върху личността и обществото като цяло. Информацията като самостоятелен 

феномен и сила, като най-скъпоструващия продукт в света често поставя под 

заплаха редица международни ценности като признаване на държавния 



суверенитет, ненамеса във вътрешните дела, мирното разрешаване на 

конфликтите и др. 

Psychology in the minds of the pioneers who created it is a science with an 

infinitely positive focus on man and his nature. It was born to serve humanity and 

to harmonize, make sense of and support its development. History shows numerous 

cases in which the most humane of man's achievements can be turned into a 

weapon and directed against humanity. We are witnessing a situation in which 

psychology is used for the purpose of domination, power, violence, and 

subordination of people. This provokes corresponding opposition, and hence a 

situation of war. 

A war without fronts and a clear wording for enemy and adversary, without 

humane restrictions on means, collateral damages, and defeats. A war waged in the 

information space essential for human civilization. A war seeking power over 

people's minds. 

Hamartia in ancient Greek tragedy is a manifestation of cosmic regularity, pushing 

man to be active with the confidence and arrogance that he will surpass his human 

nature and what it has assigned to him as opportunities, always leading him to a 

tragic end. 

Therefore, in our opinion, we can speak of hamartic psychology - directed against 

man and reason, capable of serving the purposes of conscious deviation from its 

original harmonizing role and humanity of the psychology used for war and 

destruction. By hamartic we mean any situation, action, or result that causes on an 

individual or socio-psychological level destruction, degradation, anxiety, and fear 

due to uncertainty, psychological decompensation, coercion, and incitement to 

behavior directly human will and humane principles. 

This paper aims to analyze within the Bulgarian critical and critical approach in 

psychology on the etiology and causality of the phenomenon of militarization of 

the information psychological space. In other words, this is a "snapshot" of the 

situation in which the world finds itself and a certain degree of subjective 

reflection. 

The introduction contains a historical overview of the idea of psychological 

influence on people and leads the author to substantiate the thesis that military 



structures in developed countries feel the need for knowledge in the psychological 

field and increasingly seek to militarize it as an environment for warfare and 

protection. Their idea is for the operations in this field to become less and less 

targeted and more and more background, ie. working latently on the consciousness 

of each person. 

The first part of the monograph, entitled "Hamartic Man", examines the 

neuropsychological features and predispositions of the human psyche, revealing the 

ways of reacting to anomalous events and uncertainty as forms of hamartia. The 

author believes that the collision with the unknown is inevitable and therefore the 

adaptation to "existence" is observed in every culture and in every historical period, 

regardless of social or biological circumstances. The theoretical analysis in this part 

of the monograph is based on the explanatory potential of the psychodynamic and 

cognitive-behavioral concept for the emergence of phenomena in the human 

psyche, as well as the socio-cultural concept of neuro-linguistic programming. He 

aptly included a conclusion at the end of the first part, where, using the method of 

analog modeling, he draws conclusions about the existence of three levels of 

reflection for the assimilation of human reality: qualitatively sensual, emotional-

image, "open"; abstract-logical, theoretical, "closed"; paradoxically meditative, as a 

combination of the first two ways. These levels predetermine the behavior of each 

person. 

 

The second part, Hamartic Society, describes in the first place the impact of the 

informational technology revolution on the global world model. The ways in which 

the informational sphere and the completion of the process of globalization 

contribute to the emergence of 147 transnational companies in the economic 

sphere, which control 40% of world production and own 70% of world money 

capital, resources, and raw materials, are revealed. These processes require flexible 

and adequate strategies, very often containing psychological interventions in 

people's minds to create specific images and provoke desired behavior. 

This section also describes the emergence of the global network society and its 

organization and structure. Its dynamics and contradictions are revealed, which also 

lead to the militarization of the informational-psychological space. It is concluded 

that the main value of the global network is the ability to transform human 



consciousness, which generates the main role of the media, as they organize a huge 

conglomeration of messages and images that affect people's consciousness. In this 

regard, an analysis of the two new social forms of Spatio-temporal characteristics 

of the network society is proposed, namely - spatial flows and instantaneous time. 

Regarding the subject of the monographic work, the author describes the modern 

tendencies in armament and warfare, where the tendency for "war of the sixth 

generation" is characterized, by its "contactless trait". It also reveals the generation 

of a "frame consciousness" for the exercise of power in the network as a process 

moving on many levels and states that anyone who is outside the media space is 

also outside politics and power. This part of the monograph logically ends with the 

characteristics of the informational-psychological war, its regularities, principles, 

technical means, forms, and strategies. 

In the conclusion to the second part of the monograph, which also appears as a 

general conclusion, the author summarizes that wars can be won on the battlefield 

and lost in people's minds. The constructs and theories analyzed by the author 

prove that all new technologies provoke the possibilities and means for 

informational-psychological impact on the individual and society as a whole. 

Information as an independent phenomenon and force, as the most expensive 

product in the world, often threatens a number of international values such as 

recognition of state sovereignty, non-interference in internal affairs, peaceful 

resolution of conflicts, and others. 

2. Резюме на книга на основа дисертация „Еврейският етнокултурен 

трансфер на менталност“  

Summary of a book based on the dissertation "The Jewish Ethnocultural 

Transfer of Mentality" 

 

ISBN 978-619-7545-06-7 (e Pub) 

ISBN 978-619-7545-06-4 (мека корица) 

Настоящата книга е част от докторската дисертация на автора, защитена през 

2013 година и дава обоснован отговор на един, малко известен и много 



дискутиран в тесните академични среди въпрос: „Мащабното  присъствие на 

автори от еврейския етнос  сред  пионерите в прохождащата Психология и по 

нататъшното им трайно присъствие в тази наука“.  

 Подобна проблематизация стои в същността на критичната и критическа 

школа на психологията,.Книгата има за цел да обоснове, на основата на 

постигнатото съвременно познание  в кроскултурната и етно-психологията 

разбиране за културните предикати и психологизма на еврейската 

менталност, за  да ги освети и популяризира с техният  богат обяснителен 

потенциал.  

Логическото продължение на представения материал в тази книга е втората 

със заглавие „Културалната каузалност на еврейската екстраполация в 

психологията“, която показва механизмите и реалната репликация на 

индивидуално ниво на  еврейската менталност.  

Това дава възможност на читателя да формира в себе си самостоятелна 

представа за културно-психологическото наследство  на еврейската култура и 

впоследствие да изгради цялостен образ за трансфера на менталност и 

симбиотичното преплитане на културен материал сред авторите  в 

Психологията.       

Когато се заговори за генезиса на психологичното познание обикновено 

предикатите му се търсят в античната гръцка философия, а при някои автори 

се представят примери от Източните духовни и философски концепции, без 

да се докосва дори толкова близкото влияние на еврейската култура, 

маркирано със силното авторско присъствие в основните теоретични 

направления. 

 Каузално, достигайки до същинското формиране и реализацията на 

психологията като самостоятелна наука, изведнъж авторското пространство 

на водещите концепции се изпълва с психолози от еврейския културен 

континуум. Това води до парадокс и необходимост от яснота относно 

действителните исторически условия, в които се обособява самостоятелната 

наука психология. Остарялото деление на преднаучен, описателен и научен 

етапи в развитието на психологията, отразява западните представи за 

научност. От тази гледна точка става разбираемо твърдението, че 



психологията влиза в етапа на своето научно развитие едва през 20-те и 30-те 

години на ХХ-ти век. По този начин цялото богатство на психологическите 

подходи, най-вече през ХVIII-ти и особено през ХIХ-ти век, бива 

пренебрегнато и дори класифицирано като ненаучно. Това обяснява появата 

на сляпо петно точно тогава, когато започва генезиса на еврейската 

екстраполация в психологията. 

Настоящото изследване има за задача не да ревизира Историята на 

психологията, а да създаде наратив с разглеждането `и от ъгъла на 

кроскултурната концепция, което ще обогати и уплътни граничното поле на 

познанието. Като преки задачи за постигането на основната теза предстоят: 

разглеждането на генетичната епистемология; контекстуалността на 

познанието в светлината на схемата на Завелкинг; „битовото познание" като 

фактор за формиране на феномена; формирането на нравственото поведение 

и дълбоките вътрешни отговорности под влияние на духовния характер на 

понятието за Бога;   социалното поведение като резултат от взаимно 

изучаване от страна на етническите групи;  ролята на комуникацията в 

адаптивния процес и използването на информацията в междукултурните 

интеракции; модели на промяна на културната идентичност и възприемане на 

чужда култура;  форми на акултурация.  

This book is part of the author's doctoral dissertation, defended in 2013 and 

provides a reasoned answer to a little known and much discussed in narrow 

academic circles question: The large-scale presence of authors from the Jewish 

ethnic group among the pioneers in emerging psychology and their continued 

presence in this science. 

Such problematization is in the essence of the critical and critical school of 

psychology. The book aims to substantiate, based on the achieved modern 

knowledge in cross-cultural and ethno-psychology understanding of the cultural 

predicates and psychology of the Jewish mentality, to illuminate and promote them 

with their rich explanatory potential. 

The logical continuation of the material presented in this book is the second one, 

entitled "The Cultural Causality of Jewish Extrapolation in Psychology," which 

shows the mechanisms and actual replication at the individual level of the Jewish 

mentality. 



This allows the reader to form an independent idea of the cultural and 

psychological heritage of Jewish culture and subsequently to build a holistic image 

of the transfer of mentality and symbiotic intertwining of cultural material among 

the authors in Psychology. 

When talking about the genesis of psychological knowledge, its predicates are 

usually sought in ancient Greek philosophy, and some authors present examples 

from Eastern spiritual and philosophical concepts, without touching upon the close 

influence of Jewish culture, marked by the strong authorial presence in the main 

theoretical directions. 

Causally, reaching the actual formation and realization of psychology as an 

independent science, suddenly the author's space of the leading concepts is filled 

with psychologists from the Jewish cultural continuum. This leads to a paradox and 

the need for clarity about the actual historical conditions in which the independent 

science of psychology emerges. The outdated division of pre-scientific, descriptive 

and scientific stages in the development of psychology reflects Western notions of 

science. From this point of view, it becomes understandable that psychology 

entered the stage of its scientific development only in the 20s and 30s of the 

twentieth century. Thus, all the richness of psychological approaches, especially in 

the eighteenth and especially in the nineteenth century, was neglected and even 

classified as unscientific. This explains the appearance of the blind spot just when 

the genesis of Jewish extrapolation in psychology began. 

The aim of this study is not to revise the History of Psychology, but to create a 

narrative by looking at it from the angle of the cross-cultural concept, which will 

enrich and condense the boundary field of knowledge. As direct tasks for the 

achievement of the main thesis are: the consideration of the genetic epistemology; 

the contextuality of knowledge in the light of the Zavelking scheme; "Everyday 

knowledge" as a factor in the formation of the phenomenon; the formation of moral 

behavior and deep inner responsibilities under the influence of the spiritual nature 

of the concept of God; social behavior as a result of mutual learning by ethnic 

groups; the role of communication in the adaptive process and the use of 

information in intercultural interactions; models of change of cultural identity and 

perception of foreign culture; forms of acculturation. 

 



3. Резюме на книга на основа дисертация Културална каузалност на 

еврейската екстраполация в психологията 

 

Summary of a book based on a dissertation The Cultural causality of Jewish 

extrapolation in psychology 

 

ISBN 978-619-7545-05-0 (е Pub) 

ISBN 978-619-7545-04-3 (мека корица) 

Настоящата книга е част от докторската дисертация на автора, защитена през 

2013 година, и дава обоснован отговор на един малко известен и често 

дискутиран, въпрос (в тесните академични среди): „ Мащабното  присъствие 

на автори от еврейския етнос  сред  пионерите в прохождащата млада наука 

„Психология“ и по нататъшното им трайно присъствие в нея“.  

В известна част от научното пространство на Критичната и Критическа школа 

като основна цел се проблематизира въпрос, дълго и мъчително премълчаван 

поради идеологически или парадигмални ограничения в историята на  

класическата психология:а именно че в нея има автори на теории и школи, но 

липсват живи хора със съдба и етническа биография, преплетени в 

творчеството им; нещо диалектически неизбежно като логика на битието и 

съзнанието, което се проявява като незавършен момент, търсещ своето 

обяснение и цялостност. 

В книгата са представени основните механизми и фактори за формирането на 

определен тип ментална етническа идентичност, която намира своята 

реализация в творчеството на редица изтъкнати автори от еврейския етнос. 

Представени са осем от най-ярките представители на школите в психологията 

с тяхната специфична, уникално формирана биография и научно творчество, 

необратимо преплетени по между си. 

Тази разработка е логическо продължение на книгата „Еврейският 

етнокултурен трансфер на менталност“, където се разглеждат уникалните 

форми на психологическо познание, натрупано през вековете в еврейската 



култура, получаващи реализация в еволюционно за цивилизацията време с 

появата на една нова наука за човека и неговите психични преживявания. 

Авторската позиция в разработването на настоящата тема използва 

концепцията на проф. Дончо Градев и е свързана с дефинирането на 

биографията като реализация на личностната житейска стратегия. . 

Поставеният за обсъждане въпрос относно степента, в която тази гледна 

точка се отличава от традиционното схващане за феномена биография, има 

различни отговори. Онези от тях, които пряко се отнасят до настоящия 

анализ, са следните: 

Влаганото разбиране за биографията, като времева и съдържателна 

реализация на личностния житейски проект, е в границите на общото 

схващане за биографичното описание на индивидуалната история на човека. 

В този смисъл позициите и подходите при изследването на биографиите в 

историята и социалните науки не се подлагат на същностна преоценка. Те се 

считат за изходна база на нови проучвания. Изследването на биографични 

житейски проекти е източник на изключително важна информация за 

индивидуалния принос във функционирането и развитието на дадено 

общество и наука. 

Тази историческа динамика несъмнено изисква от съвременната наука да 

потърси културна саморефлексия, за да е в тон с нормалното светоусещане на 

постмодернизма като епохално течение. Продукт на такава рефлексия са 

разгледаните биографични материали през призмата на  еврейската култура.  

This book is part of the author's doctoral dissertation, defended in 2013, and 

provides a reasoned answer to a little-known and often discussed question (in 

narrow academic circles): "The large-scale presence of Jewish authors among the 

pioneers in the nascent young science "Psychology" and their further permanent 

presence in it." 

In a certain part of the scientific space of the Critical School the main goal is a 

question, long and painfully concealed due to ideological or paradigmatic 

limitations in the history of classical psychology: namely that there are authors of 

theories and schools, but no living people with destiny and ethnic biography 

intertwined in their work; something dialectically inevitable as a logic of being and 



consciousness, which manifests itself as an unfinished moment, seeking its 

explanation and wholeness. 

The book presents the main mechanisms and factors for the formation of a certain 

type of mental ethnic identity, which finds its realization in the work of a number 

of prominent authors of the Jewish ethnic group. Eight of the brightest 

representatives of the schools in psychology are presented with their specific, 

uniquely formed biography and scientific creativity, irreversibly intertwined. 

This work is a logical continuation of the book "Jewish ethnocultural transfer of 

mentality", which examines the unique forms of psychological knowledge 

accumulated over the centuries in Jewish culture, gaining realization in an 

evolutionary time for civilization with the emergence of a new science of man and 

his psychic experiences. 

The author's position in the development of the present topic uses the concept of 

Prof. Doncho Gradev and is related to the definition of the biography as a 

realization of a personal life strategy. The question posed for discussion on the 

extent to which this view differs from the traditional notion of the phenomenon of 

biography has different answers. Those of them that are directly relevant to the 

present analysis are the following: 

The embedded understanding of the biography, as a temporal and meaningful 

realization of the personal life project, is within the limits of the general 

understanding of the biographical description of the individual history of the 

person. In this sense, the positions and approaches in the study of biographies in 

history and social sciences are not subject to substantial reassessment. They are 

considered as a starting point for new research. The study of biographical life 

projects is a source of extremely important information about the individual 

contribution to the functioning and development of a society and science. 

This historical dynamic undoubtedly requires modern science to seek cultural self-

reflection in order to be in tune with the normal worldview of postmodernism as an 

epoch-making trend. The product of such reflection is the considered biographical 

materials through the prism of the Jewish culture. 

 



4. Резюме на студия в колективна монография „Религията осъзнат опит“ 

Психосоматична лиминарност на Абсолюта в авраамическите култури 

Summary of studies in the collective monograph "Religion а Conscious 

Experience" Psychosomatic Liminariness of the Absolute in Abrahamic 

Cultures 

 

Очевидно  е,  че  феноменологичните  предпоставка  за преживяването  на  

религиозен  опит  е  ситуацията  на  невъзможност и ние не можем да 

извършим каквото и да е действие в  тази  посока  без  този  феномен.  Реално  

преживяване  не  би  съществувало  ако  се  намираме  в  комфортният  свят  

на  абсолютните възможности. И възможността и невъзможността са  прости  

феноменологични  форми  и  са  еднакво  познати  на съзнанието, без да се 

отменя разнообразието и сложността на психологичните  процеси  свързани  с  

тях,  създаващи  в  човека безотчетната възможност да живее и действа или 

напротив.  

В  изложението с  последователност,  се извежда конкретен „дуалистичен 

маркер”, а именно степента на отъждествяване на индивида с него и 

възникването на конфликтите спрямо средата в съзнанието му. Нивото на 

антропологичната реалност преживява неподвластност  на  тялото  спрямо  

изискванията  на  разума.  Рефлексия на подобен предикат води интуитивно 

към „неразумното  тяло“  и  конфронтацията  soma/sema  –  вътрешен  

конфликт, породен от самата човешка природа. За  разлика  от  битийното  

преживяване,  религиозният опит е „възможност за невъзможното“ и тук не 

става въпрос за субективното разцепване на действителността, когато обек-

тивно  невъзможното  или  се  изтрива  илюзорно  или  се  превръща в наивно 

възможно. 

Разгледани са три религиозни конфесии на авраамическите култури –  

кабалистичния юдеизма, източно православния исихазъм и ислямските 

софитски ордени с техните телесни практики. Изведени са ментални  модели  

и  невротеология  на  топиката към Абсолюта. 

Представени са социален ракурс на сакралната телесност където  

екзистенциалното е екзотерично ниво е нивото  на  множеството  различни  

Аз-ове,  познаващи  символно множество различни богове и знания, 



определени от множество биосоциални сектори (култури). тривиалността  на  

телесността  в  съвременния живот бива разбита от неочаквани и специфични 

съвременни феномени, като случаите на канибализъм, сексуалните девиации, 

специфични видове насилие, „синдром на Ван Гог“ (рутинизация на 

пластичните и козметични операции и трансгресия под формата пиърсинг) 

показващи нови форми на отношение към тялото в социален контекст. 

 Тялото в действителност се явява атрактор на сакрални събития със  

значимост  преминаваща  през  времето  и  различните  култури  и  така  

можем  да  направим  извода,  че  телесното  в  съвременните  западни  

общества  не  е  специфично  западно,  а  е специфично съвременно. 

Единствено сигурно е, че телесното е онова,  което  има  устойчив  локус  на  

номинозност  в  царящата фрагментарност и „изплъзваща се сакралност“.  

 

Obviously, the phenomenological prerequisite for experiencing a religious 

experience is the situation of impossibility, and we cannot perform any action in 

this direction without this phenomenon. A real experience would not exist if we 

were in the comfortable world of absolute possibilities. Both possibility and 

impossibility are simple phenomenological forms and are equally familiar to 

consciousness, without abolishing the variety and complexity of the psychological 

processes associated with them, creating in man the unaccountable opportunity to 

live and act or vice versa.  In the exposition in sequence, a specific "dualistic 

marker" is derived, namely the degree of identification of the individual with him 

and the emergence of conflicts with the environment in his mind. The level of 

anthropological reality experiences the body's invulnerability to the demands of 

reason. Reflection on such a predicate leads intuitively to the "unreasonable body" 

and the soma / sema confrontation - an internal conflict caused by human nature 

itself.  Unlike existential experience, religious experience is an "opportunity for the 

impossible," and this is not a question of the subjective splitting of reality, when the 

objectively impossible is either illusory erased or becomes naively possible. 

Three religious denominations of the Abrahamic cultures are considered - 

Kabbalistic Judaism, Eastern Orthodox hesychasm and Islamic Sophite orders with 

their bodily practices. Mental models and neurotheology of the topic to the 

Absolute are derived. 



The social perspective of the sacred corporeality is presented, where the existential 

is exoteric level is the level of the many different selves, symbolically knowing 

many different gods and knowledge defined by many biosocial sectors (cultures). 

Тhe triviality of corporality in modern life is shattered by unexpected and specific 

contemporary phenomena, such as cases of cannibalism, sexual deviations, specific 

types of violence, Van Gogh syndrome (routine plastic and cosmetic surgery and 

transgression in the form of piercings) showing new forms of attitude to the body in 

a social context. 

The body is in fact an attractor of sacred events with significance passing through 

time and different cultures, and so, we can conclude that the body in modern 

Western societies is not specifically Western, but is specifically modern. The only 

thing that is certain is that the corporeal is that which has a stable locus of 

nominality in the reigning fragmentation and "elusive sacredness." 

 

5. Резюме на студия  Deus ex machina в Koлективна монография 

“Творчески предизвикателства на критическата психология“ 

Summary of Deus ex machina studies in the Collective Monograph "Creative 

Challenges of Critical Psychology" 

…Бог (Разума) бе обявен за мъртъв от някой философи  и света бе оставен на 

тях да определят посоката, в която да се развива. Човешката  психика е така 

устроена, че въпреки хиляди години философия, никога не е постигната нито 

една абсолютна истина и сега така необходимата на всяко човешко общество 

индоктринация изглежда невъзможна.  

Анализите на настоящата глобална обществена констелация не предлагат 

никакъв изход как да се решат проблемите на съвремието и не дават никаква 

светлина в края на тунела и тогава неизбежно изниква въпроса: „Трябва ли да 

стоим и да чакаме Бог да се спусне от машината и да ни изведе от кризата 

както го е правил в древността ? 

Първична потребност на свободните хора и акт на профаниране на 

сакралното в битието като естествен цикличен двупосочен  процес . 



 В Есента на патриарсите темата за патриарха е въведена век назад  от 

Йохан Якуб Бахофен и теорията му за трите стадия на общественото 

развитие.Еросът на Инферното е създаден от главният парадокс на 

либерализма като патриалхална обществена система е неговата маскирана  

антиидеологическа и антиутопична позиция на светоусещането му. 

Либерализма се възприема като „политиката на по-малкото зло“ с основна  

задача да създаде обществото на „най-малкото зло“, предотвратявайки всяко 

по-голямо такова и е с ясното съзнание, че всеки опит за пряко насаждане на 

позитивното благо се превръща в основен източник на  ново зло. Съществува 

и напрягащата форма на неотложност за действие в кризата породено от 

лицемерното чувство на морално възмущение.  В тази фалшива неотложност 

прозира дълбока нерационалност – нима няма време да се мисли и трябва да 

действаме незабавно сега. 

 Подлагайки битието на анализ нашият извод е че различните култури стигат 

по различен начин до създаването на системно решение. Поради тази причина 

една култура като Американската създадена на основата на философски 

анализ и доктрина, много бързо намери палиативни решения за себе си в 

кризата на основата на логика,  естетика и прагматизъм на концепциите си, но 

това винаги е за сметка на някой друг като част от света и винаги под някаква 

форма на насилие. Не такава е ситуацията на „старият континент“, където има 

дълбоко заложени патриархално-религиозни архетипни конструкти. 

Парадоксално е сближаването между абсолютната либерална доктрина в 

икономиката и безпрецедентното, но в същото време абсолютна парадигма на 

държавата и полицейския контрол. Ако дейността на правителството е 

насочен  към управление на ефектите, а не на причините, те ще са принудени 

да увеличават сферата на контрола. Причините трябва да се познават, докато 

ефектите само са проверени и проконтролирани. Понятието homo sacer описва 

основното отношение между биологичният фактор на човешкият живот и 

суверенната власт като основна форма на политическа организация. 

Понятието обективно насилие трябва да бъде до край историзирано. При 

капитализма има безумно възпроизводство и обръщение на капитала 

породено от солипсистко самовъзпроизвеждане достигащо апогея си в 

съвременната метарефлексивна спекулация на фючърсите. 



 Проблема е в това, че тази абстракция е изградена на основата на 

неправилното възприемане на социалната реалност и финансови спекулации. 

Именно в това се състои и фундаменталното системно насилие, което не 

може да бъде преписано на отделни „зли хора“, а е основна обективна черта 

на капитала, криещ се зад анонимността на битието и реалната абстракция на 

бъдещето - там реалните хора стоящи зад спекулацията изчезват. В такава 

система задължително се създава „субективен излишък“ (нерегулируем, 

произволно мащабен), който трябва да бъде отстранен през „ултра обективно 

системно насилие“ присъщо за глобалният капитализъм създаващо 

автоматичното изключване на хора под формата на бездомни и безработни 

или „ултра субективност“ преживявана като етнически или религиозен 

фундаментализъм. Либерализма дава възможност да се развихри 

макиавелисткитя интелект - „корпоративната психопатия“, „белите якички“, 

„рибена глава“ са съвременни синоними на психологическия тип личност в 

общественото пространство. 

Психе в храмовете на идеологията. Психе е част от профанното, което човек 

се опита да сакрализира през съприкосновението с демеургията на този свят. 

Предавайки и‘ статуса и крила като на боговете я остави да живее в този свят 

и да е част от Deus ex в спектакъла на битието. Основното, което трябва да 

изясним по отношение на либералната идеологизация  в науката е, че през 

критичните очила ние мигновено виждаме господстващото значение 

намиращо се  във веригата  от познания доминирани от „диктатурата на 

демокрацията“. Разбира се макиавелисткият интелект процъфтява при 

тоталитарна властова формулировка в научните среди и бе осъзнат като 

феномена на“ Манкурдизма“. 

 Концептуализирана е формулировката за това, че Движението трябва да 

върви от йерархизирани ситеми към мрежова структура във всяка област на 

социалния живот – колкото направления толкова и лидери със синергиен 

контрол. 

… God (Reason) was declared dead by some philosophers and the world was left to 

them to determine the direction in which to develop. The human psyche is so 

structured that, despite thousands of years of philosophy, no absolute truth has ever 



been achieved, and now the indoctrination so necessary to every human society 

seems impossible. 

Analysis of the current global social constellation offers no way out of today's 

problems and gives no light at the end of the tunnel, and then the question 

inevitably arises: “Should we stand and wait for God to come down from the 

machine and bring us out? from the crisis as he did in antiquity? 

A primary need for free people and an act of profanation of the sacred in existence 

as a natural cyclical two-way process. 

In the Autumn of the Patriarchs, the theme of the patriarch was introduced a 

century ago by Johann Jakub Bachofen and his theory of the three stages of social 

development. The Eros of the Inferno is created by the main paradox of liberalism 

as a patriarchal social system is the masked anti-ideological and anti-utopian 

position of its worldview. Liberalism is seen as a "policy of lesser evil" with the 

primary task of creating a society of "least evil", preventing any greater evil, and is 

well aware that any attempt to directly instill the positive good becomes a major 

source of new evil. There is also a stressful form of urgency to act in a crisis caused 

by a hypocritical sense of moral indignation. There is a deep irrationality in this 

false urgency - is there no time to think and we must act immediately now. 

Subjecting the state of being to analysis, our conclusion is that different cultures 

arrive in different ways to create a systemic solution. For this reason, a culture like 

the American based on philosophical analysis and doctrine very quickly found 

palliative solutions for itself in a crisis based on the logic, aesthetics, and 

pragmatism of its concepts, but this is always at the expense of someone else as 

part of the world and always in some form of violence. This is not the case on the 

"old continent", where there are deeply patriarchal-religious archetypal constructs. 

The convergence between the absolute liberal doctrine in economics and the 

unprecedented but at the same time absolute paradigm of the state and police 

control is paradoxical. If the government's action is focused on managing the 

effects rather than the causes, they will be forced to increase the scope of control. 

The causes must be known, while the effects are only checked and controlled. The 

term "homo sacer" describes the basic relationship between the biological factor of 

human life and sovereign power as a basic form of political organization 



The problem is that this abstraction is based on a misperception of social reality 

and financial speculation. This is the fundamental systemic violence, which cannot 

be attributed to individual "evil people", but is the main objective feature of capital, 

hidden behind the anonymity of existence and the real abstraction of the future - 

there the real people behind the speculation disappear. In such a system, a 

"subjective surplus" (unregulated, arbitrarily large-scale) must be created, which 

must then be eliminated through "ultra-objective systemic violence" inherent in 

global capitalism, creating the automatic exclusion of people in the form of 

homeless and unemployed or "ultra-subjectivity" experienced. such as ethnic or 

religious fundamentalism. Liberalism provides an opportunity to unleash the 

Machiavellian intellect - "corporate psychopathy", "white collars", "fish head" are 

modern synonyms of the psychological type of personality in public space.Psyche 

in the temples of ideology.  

The psyche is part of the profane that one has tried to sacralize through contact with 

the demiurge of this world. Giving her ‘status and wings like the gods’ he left her 

to live in this world and be part of Deus ex in the spectacle of being. The main 

thing we need to clarify with regard to liberal ideologization in science is that 

through critical glasses we instantly see the dominant meaning in the chain of 

knowledge dominated by the "dictatorship of democracy." Of course, the 

Machiavellian intellect flourished under a totalitarian formulation of power in the 

scientific community and was perceived as a phenomenon of "Mankurtism." 

The formulation that the Movement should go from hierarchical systems to a 

network structure in every area of social life is conceptualized - as many directions 

as leaders with synergistic control. 
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Екстраполира се концепция за т.нар. мрежовото общество. Медиа 

системите тук имат превъзходство над държавната власт, регулираща от своя 

страна получаването на печалба – ценностите стават израз на власт. 

Oрганизирацията им е на принципа на функционалната доминантност, в 

зависимост от значимостта и ролята им спрямо централните точки в мрежата. 

Валтер Шнайдер (представено в книгата „Великият изравнител“) разглежда 

появата на дълбокото неравенство между обществените страти, като 

неизбежно водещо до насилие и появата на „Четирите конника на 

Апокалипсиса“ – войната, социалните революции, епидемиите и разпадът на 

държавността. 

За разлика от американския модел за справяне с кризата в Европа има 

дълбоко наслоен културен несъзнаван наратив на юдео-христианския модел 

за индоктринация. Джорджо Агамбен в разработка върху Теологията на 

икономиката и политиката разглежда настоящата и бъдеща ситуация с 

появата на идеята за божественото властово бездействие и „Празния Трон“. 

Касае се за старозаветна реминисценция disjecta membra на несъзнаван 

(архетипен) наратив идващ от еврейският мистицизъм. 

Abstract: The subject of the research is the contemporary global problems 

and their archetypal roots embedded in the idea of religare (connection) within the 

socio-cultural context and the management model of the EU in the works of 

modern visionaries. 

Keywords: theology; anthropology archetype; political model; EU; 

 

 

7. Резюме на Скринингово изследване на нервно-психична устойчивост 

при симулативна изолационна депривация като следствие от дифузна 

атака във война от шесто поколение.  

ISSN 2367-7902      354 

 Виктор T. Добрев, Милена Х. Ламбева  

Screening study of neuropsychiatric resilience in simulated isolation 

deprivation as a consequence of a deffuse attack a sixth generation war 

 



Представят се резултати от скринингово пилотно изследване на нервно 

психичната устойчивост при курсанти в условията на продължителна 

изолация като симулация на хибридна дифузна атака при  воденето на война 

от шесто поколение. Заедно с резултатите е направен анализ на конкретните 

поражения и са направени препоръки за компенсиране и ликвидиране на 

после-диците. Изследването е в условията на продължителна принудителна 

„карантина“ по повод „KOVID-19‖ в рамките на факултет „Артилерия, ПВО 

и КИС― на НВУ „В. Левски“. Целта е получаването на конкретни данни за 

последствията и пораженията от изолацията върху нервно психичната 

устойчивост на курсантите приемайки ситуацията като стимулационна  

хибридна дифузна атака в условия на война от шесто поколение. В 

изследването е предвидено участие на 120 респонденти, от които 83 са се 

отзовали на анкетата.  

Abstract: The results of a screening pilot study of neuropsychological resilience in 

cadets in conditions of prolonged isolation as a simulation of a hybrid diffuse 

attack in the war of the sixth generation are presented. Along with the results, an 

analysis of the specific lesions was made and recommendations were made for 

compensation and elimination of the consequences.  

 Keywords: nerve-psychological resistance, increased risk conditions, isolation, 

deprivation 

 

8. Резюме на Пилотно изследване на нервно-психическа устойчивост и 

екипна сплотеност на курсанти при провеждане на бойни стрелби в 

условия на повишен риск. 

Pilot study of nerve-psychological resistance and team ability of the cadets while 

conducting exercises of combat artillery shooting in conditions of increased risk. 

Целта на пилотното изследване е да се създаде дизайн на методика, в която са 

залегнали изпитаните световни теоретични и практически постижения в тази 

област.  

Изследването преминава през 3 етапа като краен резултат се обобщава 

становище, изводи и препоръки. 



Използвания в първия етап от изследването тест е Многонивовият личностен 

въпросник „Адаптация“ разработен от А. Г. Маклаков и С. В. Чермянин през 

1993 г. и е предназначен за оценка на адаптационните възможностите на 

личността с възможността да регистрира социално-психологически и някой 

психофизиологични характеристики, отразяващи обобщените особености на 

нервно-психичното и социално развитие. 

Втория етап преминава в практическо наблюдение и мониторинг на 

физиологични параметри (артериално налягане, пулс) с помощта на смарт 

гривни при изпълнение на бойни задачи от субектите на изследването. 

варианти на нормата или като предпатологични.[6] 

На трети етап провеждане на феноменологично полуструктурирано интервю 

на базата на „Въпросник за диагностика на психофизиологична 

дезадаптивност“ на О. Н. Родина след самото занятие, за получаване на 

информация за индивидуалната оценка и интроспекция на преживяването на 

боен стрес. 

Като краен резултат с получените данни от проведеното полево изследване 

(преди, по време и след участието), командира (обучаващия) може да изведе 

комплексна оценка за нервно-психичната устойчивост на всеки един от 

курсантите,неговото ниво на подготвеност за реални бойни действия, ниво на 

екипност и структурна кохерентност в условия на взаимозаменяемост, както и  

ниво на лидерска пригодност. 

Abstract:Pilot study of nerve-psychic resistance of cadets and level of 

psychological fitness for performing tasks in extreme conditions. The study 

includes three steps: Adaptation test, monitoring psychophysical indicators and 

behavioral response analysis, and conducting an interview for obtaining an 

introspective assessment of combat stress. The results are based on a complex 

assessment. 

Key words: Nerve-psychological resistance, increased risk conditions, artillery’s 

cadet training, extreme condition’s stress. 

 



9. Резюме на„Смислова регулация на личната биография при доживотни 

затворници“ 

Summary of “Semantic regulation of the personal biography of life prisoners 

Анализира се проблема за психическото състояние на хората изповядващи 

позицията на аморализъм; последствията от отрицателните нравствени 

прояви на човека в сферата на съзнанието и чувствата. Представени са: 

източниците на неврози и емоционалните им прояви при осъдени на 

доживотен затвор; затворническа невроза при доживотни затворници; 

специфичната феноменология на страховите неврози при доживотни 

затворници. Представя се, че условията на живот могат да предоставят 

възможността човека да се развива според социалните очаквания, но могат да 

провокират негативно развитие в посока към социопатия, девиантно и 

деликвентно поведение. Посоката на развитие към нравствени ценности или 

аморализъм определя типът позитивна или негативна ценностна ориентация 

към хората и себе си.  

Ключови термини: психическо състояние; морал; аморализъм; отрицателно 

нравствено влияние; невроза; източник на невроза; затворническа невроза; 

феноменология на страховете при доживотни затворници. 

Annotation: in this article there is consideration of psychic states of the people with 

the position of amoralism; consequences of amoral displays in the awareness and 

feelings. There were found the sources of neuroses and its’ consequences for 

people under life sentence; prison neuroses of people under life sentence; special 

phenomenology of fears of people under life sentence. It is shown that conditions 

of development can offer to a person a possibility of life in respect to acceptance of 

social expectations, but at the same time, can provoke person’s negative 

development towards  sociopathy,  deviations  and  delinquent  behavior.  Direction  

of development towards moral values or immorality determines typology of 

positive or negative value orientations’ to other people and oneself formation. 

Keywords: psychic states; amoralism; amoral displays; sources of neuroses; prison 

neuroses; phenomenology of fears of people under life sentence. 

 



10. Резюме на статия „Съвременната психична епидемия и увлечението 

по окултизъм и езотерезъм 

Summary of the article "The Modern Mental Epidemic and the Passion for the 

Occult and Esotericism 

В статията се разискват проблемите на психичната епидемия възникнала като 

следствие от икономическите сътресения в обществото в прехода към 

демокрация. Представен е симптомо комплекса формулиран от Виктор 

Франкъл на колективната невроза. Атавистичната регресия в състояние на 

обществена „трема“ и „апофания“. Интенцията към астрология, езотерика, 

мистика, гадателство и екстрасензорика по време на криза. Разгледани са 

разработките на Добран Гарвалов относно психичните епидемии и 

диагностичната прогноза, че следващата ще бъде следствие не на религиозен 

кризис, а икономически. Анализирани са факторите на „чистия феномен“ и  

са представени редица случаи на патологичен релапс на хистрионната 

личност екстраполираща по време на психичните епидемии. 

The article discusses the problems of the mental epidemic that arose as a result of 

the economic turmoil in society in the transition to democracy. The symptom 

complex formulated by Victor Frankl of collective neurosis is presented. Atavistic 

regression in a state of social "tremor" and "apophania". The intention to astrology, 

esoterics, mysticism, divination and psychics during a crisis. Dobran Garvalov's 

works on mental epidemics and the diagnostic prognosis that the next one will be a 

consequence not of a religious crisis, but of an economic one are considered. The 

factors of the "pure phenomenon" are analyzed and a number of cases of 

pathological relapse of the histrionic personality extrapolating during mental 

epidemics are presented. 

 

11. Резюме на статия „Символ, архетип и синхроничност в миналото и 

настоящето на българина“ 

Summary of the article "Symbol, archetype and synchronicity in the past and 

present of the Bulgarian 



В статията се разискват концепциите на К. Г. Юнг за айдоло-моторната схема 

и появата на символите в съзнанието под формата на архетип. Разгледани са 

основни  културни символи от древността появяващи се в съзнанието на 

съвременните българи и  синхроничната им проекцията в социума. 

Използвана е неоюнгианската „Винебанго схема за пътя на Героя“( д-р Пол 

Радин) за интерпретация на политическата и иделогическа картина на 

съвременната действителност 

The article discusses CG Jung's concepts of the idol-motor scheme and the 

appearance of symbols in consciousness in the form of an archetype. The main 

cultural symbols of antiquity appearing in the minds of modern Bulgarians and 

their synchronous projection in society are considered. The neo-Jungian 

"Vinebango scheme for the path of the Hero" (Dr. Paul Radin) was used to interpret 

the political and ideological picture of contemporary reality. 

 

 

 

 

 


