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Това е изследване върху формата на света така, както се жи-

вее от човешките същества. 
Тук се прави експеримент с една теория отвъд деленията 

субект–обект, дух–материя, култура–природа чрез схващане за 
света като живот. Тя се разработва в описване и обясняване 
на форми, изследвани в науките, и в решаването на проблеми, 
решавани в различни философии. 

Формата на феноменалния свят е жива. Потокът на света е 
жизнен процес – светуване. Светуването се отнася към опреде-
лена жива форма. Този свят се запазва в същата форма, докато 
се разпадне. 

Жива е формата, която се синтезира срещу спонтанното си 
разпадане. Този синтез е процес на самия живот. Всичко живо 
живее в своя форма: човекът остава човек, прилепът остава при-
леп, докато човекът или прилепът умрат. 

Светът, тялото с главния мозък, умът и човешките създания 
имат форма и смисъл като живот. Светът, какъвто го живеем, не 
е обективна реалност, а ние не сме познаващи машини. Душа и 
дух не са обособени субстанции или способности и имат форма-
та и динамиката на живота.   

Делението, което се следва в това изследване, е: реално–
виртуално (реален свят–виртуални създания, феномени–арте-
факти). То е набелязано в предходното изследване: Философия 
на относителността (2008). 

Този том е първа част на изследване за света. Втората част 
предстои да излезе в следващия том под заглавие Светуване. 
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Дефиниции и положения 

1. Определеност и относителност. Ако е налице само 
едно без друго, то е неразличено, безотносително и неопределе-
но. ‘Едното’ e празно самò и се разтваря в неопределеност. 

Ето две определености: ● (черна форма на бял фон). Ето 
eдно отношение: ● (черно–бяло). 

Дефиниция. Отношение: едно относно друго. 
Всяко определение е отношение. 
Следствие. Няма определеност вън от отношение. 
Следствие. Неотнесеното е неопределено. 
Отношението – това е двойно (множествено) определение. 

Две усещания, две форми и два процеса, два знака и два израза 
взаимно се определят и иначе не могат да се определят – между 
всеки два елемента има предел и той ги о-предел-я. 

2. Реално–виртуално. Категории като субект–обект, съзна-
ние–материя, дух–душа–тяло, Аз–обективен свят, са предпоста-
вени в нашите философии и науки, в нашите естествени езици. 
Те следва да се пре-осмислят и да се експериментира с тях, като 
се развие позиция извън тях. Това е направено в негативен план 
в изследването De-cogito. Отмисляне на измисления свят, 2007. 
Изследват се относителностите в реален и виртуален план. Това 
е направено във второто от предходните изследвания (Филосо-
фия на относителността, 2008). Там е прокарана разликата 
между реално и виртуално. Светуването е реално, а знаците и 
градежите са виртуални. Те нямат самостоятелна реалност вън 
от нашия процес на осмисляне – светуването. 

3. Няма фиксирана граматика, отнесена пряко към фено-
мените. Дефиниция. Граматична натовареност (grammatical 
loadedness) – граматичната форма, която има всяка изказване за 
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света. Тази форма не следва сетивни форми, а се определя от 
местни граматични категории. 

За да изследваме каквото и да е, ние определяме в отнасяне 
и оформяме двойки и групи понятия. Елементарна е двойката 
‘форма–процес’ (‘пространство–време’), фиксирана в граматич-
ната форма ‘съществително–глагол’. Тази форма не е задължи-
телна – тя не се създава в много от езиците по света. Ако искаме 
да говорим за света свободно, трябва да варираме с граматичес-
ките форми и с категориите. Така може да се създаде гъвкава 
дескрипция, относително независима от граматика и онтология. 

В известен смисъл няма ‘погрешен синтаксис’, защото няма 
‘правилен синтаксис’. Светът преди езика не е релевантен към 
специфични подредби на думите.  

Сетивната форма пространство-време е извор на езиковата 
форма ‘нещо–става’: „Тялото се движи“. „Човек живее“. Но 
няма неподвижно тяло и няма неживеещ човек. Няма невремево 
пространство. Извън езиците няма независими нещо и ставане. 

4. Свят–светуване. Граматичната двойка съществително–
глагол задава формата на концептуалната двойка свят–
светуване в това изследване. Тук светът се изследва само фено-
менално – както се явява. Но не се развива трансцендентална 
феноменология и специално трансцендентална субективност 
срещу обективност. Не се развива каквато и да е априорна фило-
софска позиция, а се предлага мрежа от понятия, по-адекватна 
от привичните. 

Дефиниция. Свят: Феноменално единство от преживявани 
форми. 

Светът, какъвто го преживяваме, е органично цяло. Налице е 
жива континуалност, в която намираме пространствени и време-
ви форми. 

Формите са динамични, динамиките са динамики на форми. 
Динамиките на живите форми са насочени към ресинтез на 

живите форми. 
Светът не е ‘наличното’, а постоянно синтезиращото се. 
Дефиниция. Светуване: поток на света, феноменален поток. 
Светуването е живеене, ресинтезиране на свят. 
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5. Запазване и цялостност на света. Светът се запазва та-

къв, какъвто го светуваме, докато сме живи. Той е такъв, какво-
то е съществото, което го светува. 

Светът, както го живеем, е непрекъснат, цялостен, оформен. 
(Той се приема за красив, удивителен, прекрасен, съвършен. 
Самата красота е ефект на тази органична цялостност). 

Тук ‘свят’ не реферира ‘всичко’, а ‘всичко живяно’. Налич-
ното е актуално изпитвано, течащо заедно с нас, запазващо 
формата си в този поток. 

6. Запазване на живота – ресинтез на формата. Животът 
се запазва, доколкото е възможно в условията на запазване на 
енергията и растеж на ентропията. 

Запазването на живота не е безусловно, но е безусловен 
стремежът на всяка жива форма да се запази. При безусловното 
разпадане по силата на Втория принцип на термодинамиката 
това значи, че живите форми се ре-синтезират. 

„Жива форма наричаме форма, чиято динамика е ре-синтез 
на самата форма срещу спонтанното £ разпадане“ (Философия 
на относителността, § 33). Това разбиране се оформя в Грани-
ци на науката (1995, § 4). 

7. Изказването на света става в света. Когато говорим за 
света, ние не излизаме от него. Не можем да застанем ‘пред све-
та’. Когато даваме знаци (думи, букви, цифри, числа) на фено-
мени, ние правим трансформация – проекция от феномен към 
знак, от реално към виртуално. 

8. Реферирането е виртуален синтез. „Ето една референ-
ция: „‘черно–бяло’ реферира това: ●“. 

Референцията е създадена, а не дадена в света. В този сми-
съл виртуалното се създава (пресъздава). Ако нещо е създадено, 
това нещо няма реалност без (пре)създаване. 

Референция се нарича виртуално-реална отнесеност, осмис-
ляне. Референция е определяне на знака заедно с други знаци 
относно феномен в света. Рефериране се нарича акт на отнасяне 
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на смисъл към реална форма“ (Философия на относителност-
та, § 33). 

‘Дефиниция на’, ‘изказ на’, ‘знак на’ не реферират притежа-
ние или присъщност. Феноменът, който се дефинира, не прите-
жава по никакъв начин дефиницията. Знакът е виртуален, а фе-
номенът е реален. Той е ‘на’ или ‘за’ феномена в преносен сми-
съл – знакът реферира феномена. 

9. Свързване на знак с феномен. Реферирането на феномен 
със знак не променя феномена, не си взаимодейства с феномена, 
не става реалност заедно с феномена. Но феномен и знак интер-
ферират, наслагват се и генерират ‘неща’ и ‘процеси’. В ума 
знак и феномен се осъзнават свързани. Знакът върви с феномена, 
доколкото има знак за феномена. Знак и феномен обаче имат 
различни форми – езикова и сетивна. Затова няма знак, който да 
засвидетелствува феномена, той не е ‘преносим’ в думите, а 
остава феномен. 
 

10. Феноменът е свидетелство за себе си. Феноменът е ре-
ален и няма нужда от словесно утвърждаване или засвидетелст-
ване, ‘доказване’. Той е свидетелство за самия себе си. Знакът е 
отнасяне, определяне. Определенията на ‘света’, ‘живота’, ‘съз-
нанието’ са виртуални. Затова няма смисъл чрез дефиниции да 
се решава кое е реално и кое не е, кое е живо и кое не е. Уто-
пично е да се проектира ‘жив компютър’ или ‘жива програма’. 
Нямат смисъл на свидетелства дефинициите на живо в биоло-
гията. Дефинициите дефинират, но не представят феноменално-
то. Затова са все недостатъчни и все неприемливи дефинициите 
на битие, реалност, живот – винаги ‘нещо се изплъзва’ и то не е 
в понятието и думата. Не става въпрос за ирационализъм или 
витализъм, а за разлика между живеене и изразяване, сетивно и 
знаково, феномени и понятия (ноумени), реално и виртуално. 

11. Относителност. Относително е всичко, което е и ‘това’, 
и ‘друго’, и нито е ‘това’, нито ‘друго’ без определено отнасяне. 
Определянето като ‘нещо’ и ‘друго’, без да засяга феномените, 
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създава виртуални структури, които са динамични. ‘Нещо’ е 
‘друго’ в друго отнасяне. 

Човек е ‘човек’ само относно не-човешките форми, ‘Човек’ 
без други живи същества се свежда до ‘живо същество’. ‘Живо’ 
без не-живо се свежда до ‘съществуващо’, а ‘съществуващо’ без 
не-съществуващо се разтваря в неопределеност. Такава е вирту-
алната относителност. 

Самите феномени, в своите реални форми, са взаимно отне-
сени. Зримото без звук, мирис, вкус и докосване се разтваря в 
‘сетивно’, цвят без друг цвят се разтваря в безцветие. Такава е 
реалната относителност (свързаност). 

Коректно се говори примерно в следната форма: „В отнасяне 
към В това е А, в отнасяне към С е D“. Реално отнасянето е син-
тез на най-малко два момента. Виртуално то е определение.  

12. Отнасянето разтваря ‘предикацията на субекта’. То 
не се свежда до предициране, а обхваща всички възможни опре-
деления. Отнасянето е съотнасяне. Определянето е съопределя-
не. Тук не са различими субект и предикат. 

13. Отнасянето разтваря ‘основата’. Да определим нещо 
значи да го отнесем към друго. Но няма нещо, което да наречем 
‘абсолютна основа’, защото то би било безотносително, неопре-
делено. На пръв поглед относителността е нестабилна и ни ли-
шава от опора. Опората сякаш се дава от нещо безотносително, 
основно, фундаментално. Реално безотносителното е източник, 
но не и фундамент. Отнасянето е единствената ‘опора’. В езици-
те то е виртуално, във феномените – реално. 

14. Неопределеността е фон на определеността. Опреде-
лението е ограничение и отвъд границата е неопределеността. 
Неопределеността е неминуем фон на определеността – прост-
ранство без отнасяния. 

15. Отнасянето разтваря ‘основанието’, ‘аргументация-
та’ и ‘критиката’. В подходяща схема можем да намерим ос-
нования на всевъзможни твърдения. В подходяща схема можем 
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да аргументираме какво ли не. При подходящи предпоставки 
можем да доказваме и опровергаваме най-различни положения. 

16. Предпоставките могат да варират неограничено. Няма 
безусловни изкази. Няма непоклатими положения. Няма абсо-
лютни предпоставки. Светът просто не се реферира безусловно. 
Предпоставките се оправдават относително: в решаването на 
описателни и обяснителни проблеми. 

17. Отнасянето разтваря ‘необходимите категории’. 
Категориалните схеми са вариантни. Едни и същи феномени 

могат да се изказват в различни категории. ‘Причината’ – това е 
предшестваща форма-процес в серия форми-процеси. Но фор-
мите и сериите се дефинират от нас в отнасяния. 

18. Няма определени безотносителни реалности. „Неотна-
сянето е неопределеност. Безотносителното е неопределено.  

Следствие. ‘Безотносителните реалности’ са неопределени. 
Няма определеност сама по себе си. Дори елементарните 

квалии: болка–удоволствие, топло–студено, синьо–жълто, се 
разпознават само взаимно. Формите са неопределени като ‘не-
ща’ и ‘събития’ преди езика. 

Това имплицира, че ‘безотносителните реалности’ са неоп-
ределени: Аз, Бог, абсолют, субстанция, съвършенство, безк-
райност. Тези понятия са отнесени с други понятия и чрез това 
се определят, но тогава престават да бъдат безусловни (Филосо-
фия на относителността, § 62). 
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Глава 1.  Реално 

19. Реален е светът-светуване. 
Реално: свят, поток на света, светуване. 
Реално реферира тук: квалия, феномен, свят.  
Това понятие за реално е относително спрямо нереалното 

(виртуалното). Не можем да дефинираме ‘абсолютна реалност’, 
а само да посочим безотносително-реалното. 

20. Реалното, светът, съществува-не съществува. Нямаме 
даден и неизменен свят, а форма на световия поток. Светът тече, 
запазвайки форма. Нямаме дадена и неизменна жива форма, а 
живееща форма (ресинтезираща се поради разпад форма). 

Феномените протичат и в този поток те не са Битие, а ‘съ-
ществуване-несъществуване’. И това е само маркер, а не катего-
риална дефиниция. 

21. Тук избягваме въпроса за ‘битието на съществуващото’. 
Съществуват, прехождайки, реални и виртуални форми в най-
различни модуси: будно възприятие, спомен-очакване, предста-
ва, сънуване, халюцинация, илюзия, мисъл.Φеномен–ноумен. 
Тук се приема разбиране за феномен без ангажимент към няка-
къв тип феноменология, а в най-простия смисъл на явление 
(ϕαινόμενον – Секст Емпирик) в опозиция спрямо виртуална 
форма, ноумен (νοομενον). Това деление е използвано в подо-
бен смисъл от Имануел Кант: „Реалното принадлежи към съ-
ществуването на нещата“ (Кант 1967, 262). „Във всички явления 
реалното, което е предмет на усещането, има интензивна вели-
чина, т. е. степен“ (Цит. пр., 254). 

Феноменът не е ‘ноезис’ и ‘ноема. ‘Ноезис–ноема’ (Хусерл) 
е деление в рамките на ‘субект–обект’, експлицирано в гносео-
логичен контекст. 
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Феномените не са познания, а реалности.  
Ноумените са създания, включително познания, когато ре-

ферират, определят и подреждат феномени. Те са реални чрез 
смисъла си – феномен, жизнен процес. 

22. Реалното е не-виртуално. Реалното не е ‘езикът’, нито 
‘светът пред нас’ (‘обективна реалност’). Реално е живеенето-
на-света. 

Реално е възприятие относно изказване. 
Мисловното е реално, доколкото е феномен (ние мислим с 

нагледни понятия или представи), но чистото понятие е вирту-
ално, доколкото е знак. Понятията са знакови същности. 

23. Феномените не се делят на субект/обект. Небето оста-
ва небе, земята – земя, морето – море, планината – планина, ка-
мъкът – камък, реката – река и всички останали среди и тела ос-
тават същите за всеки здрав човек в будно състояние. Това е 
обективността на света. Обективността надхвърля описанията и 
мненията. Обектите са независими от нечия субективност.  

Но навсякъде, където има обект, има и субект (Шопенхауер) 
и опитите да ги разграничим са неуспешни. Те се сливат във фе-
номен. Твърдата опозиция субект–обект най-вероятно се корени 
в невъзможността да се излезе извън човешкото, извън живото 
тяло, което несъмнено се отделя от своята жизнена среда. 

24. „Светът е обективен“. „Светът е обективен, независим 
от нас“. Тялото е в света като жива форма, която корелира с це-
лия свят. Живата форма е ограничена в пространство и време. 
Самото пространство-време, както се явява, е ‘ограничено’: 
‘нещо в себе си’, извън феномените, ги ‘причинява в нас’. Но 
‘нещо’ е форма в пространство-време и затова не може да е ‘в 
себе си’. Нищо определено не можем да кажем за ‘онова’, което 
е отвъд светуването като поток от феномени, отвъд пространст-
во-времето. Дори самият израз ‘отвъд’, както и ‘в себе си’, са 
проекции на ‘отсам’, ‘за нас’. 

Ние говорим рационално за минало и бъдеще, за невидимо 
малко и невидимо голямо. Това ние правим, доколкото експан-
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зираме актуалното сега-тук в същата форма. Например проеци-
раме наши мисли в умовете на исторически персонажи, за да 
разберем исторически събития. Проецираме наблюдаваните 
вълни във ‘микровълни’ и телата в ‘микрочастици’. Тези проек-
ции са под въпрос. Те са оправдани, доколкото с тях свързваме 
възприемаеми феномени. Въпросът е в това, че свързването мо-
же да стане с различни междинни форми, с различни обекти и 
сили. 

„Светът е обективен“ има относителен смисъл като незави-
симост на формата и процеса на света от някакви субекти, ре-
шения или актове на избор. 

25. ‘Метаморфоза на науката’ – Иля Пригожин. Това е из-
раз на Иля Пригожин от книгата Новата връзка. Метаморфо-
зата на науката (1979, българско издание 1989). Във философ-
ския увод към книгата авторите пишат, че „днес ние сме стигна-
ли до коренно различна теоретична ситуация, до представи, ко-
ито поставят човека вътре в описвания от него свят и водят до 
разбирането за принципната незавършеност на този свят и него-
вото описание“ (Цит. пр., 25). Действително съвременната тер-
модинамика заличава границата между неживо и живо, обек-
тивна и човешка реалност. Това е теоретично достижение, което 
отслабва опозицията субект–обект след Теория на относител-
ността и квантовата механика. 

26. „Нещо е така, светът е такъв“ е рефлексия от позици-
ята на живота, който тече, а не е. ‘Битието’ се регистрира на 
фона на ‘ставането’. ‘E’ реферира процес, в който се запазва 
форма. Непосредственото усещане, разширено назад и напред 
времево, чрез памет-и-очакване, реферира ‘съществуването’. 
Eдна форма се разтваря и възобновява. Светът изчезва и се поя-
вява същият. Тази негова ‘таквина’ се постига в синтез и загубва 
в разпад. 

‘Таквината’ не е неизменна и фиксирана даденост, а разпоз-
наване на все същата форма в течащия свят. Дефинициите не 
засягат динамичната тъкан на реалността, а са знакови проек-
ции, които създаваме и фиксираме, за да подреждаме опита. 
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27. Модуси на реалното. Светът не е монолитен, а съставен 

от живи потоци с различна форма, в които разпознаваме модуси 
на реалното: възприятие-спомен-очакване в будно състояние, 
сън-сънуване, представа-въобразяване-илюзия-халюцинация, 
мислене-говорене, действие. Това са групи феноменални форми, 
отчленени една от друга по-слабо или по-силно. Те могат да бъ-
дат определяни различно с ‘еднаква очевидност’. 

Тези модуси не могат да се изведат дедуктивно като необхо-
дими следствия от онтологичен принцип, но могат да се уловят 
в своите специфики. В тези модуси липсва очевидна определе-
ност – налице е неопределеност и изглежда невъзможно да се 
подредят категориално. 

28. ‘Acquaintance’ – Ръсел. Бъртранд Ръсел в ръкописа Тео-
рия на познанието (1913) отбелязва: „Обектите на запознанст-
вото ‘acquaintance’)  не могат да бъдат ‘илюзорни’ или ‘нере-
ални’. Обичайно е да се говори за сънищата и халюцинациите 
като за илюзии и да се разглеждат образите като нереални в ня-
какъв смисъл, неприложим към обектите на нормалните усеща-
ния... Безсмислено е да се каже за такъв обект, че е нереален“ 
(Ръсел 1997, 110). 

Трябва да се признае, че и сънищата, и халюцинациите имат 
своя реалност, различна от ‘acquaintance’ в будно състояние. 

29. ‘Абсолютна аподиктична предпоставка’ – Хусерл. В Die 
Krisis der europäischen Wissenschaften und die transcendentale 
Phänomenologie (1936), Хусерл пише: „Чрез епохето аз съм се 
добрал до онази битийна сфера, която принципно предхожда 
всяко мислимо за мен биващо и неговите битийни сфери като 
тяхна абсолютно аподиктична предпоставка“ (Хусерл 1992, 96). 

Там, където има една предпоставка, може да има и друга. 
Там, където има абсолютно, има и относително. Да, сферата на 
опита като обикновен сетивен опит предхожда науките и езици-
те, но, изказана като абсолютна философия, вече е в пространст-
вото на относителните изкази и с това се анихилира смислово 
като всяка метафизика. 
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 „Наивността на приказките за ‘обективност’, които прежи-

вяващата, действително конкретно постигаща субективност въ-
обще не обсъжда, наивността на учения спрямо природата, 
спрямо света изобщо, който е сляп за това, че всички тези исти-
ни, които придобива като обективни, и самият обективен свят, 
който е субстрат в неговите формули (както като всекидневен 
опитен свят, така и като по-висшия понятиен свят на познание-
то), е негово собствено, създадено в самия него жизнено образу-
вание (Lebensgebilde) - тази наивност, разбира се, вече не е въз-
можна, щом в центъра на вниманието застане животът“ (Цит. 
пр., 134). 

Това е наистина така. 
„Това е една философия, която, противно на донаучния, а 

също и на научния обективизъм, се връща към познаващата су-
бективност като мястото на всички обективни смислови образу-
вания и смислови валидности и се заема с това да разбира бива-
щия свят като мисловно и валидностно образувание и по този 
начин да даде ход на един същностно нов вид научност и фило-
софия“ (Цит. пр., 138). 

Но където няма ‘обективност’, няма и ‘субективност’. Връ-
щането от обективност към субективност е оставане в дименси-
ята ‘субект–обект’, защото обективност и субективност са едно 
цяло. Също така, където няма предикати, няма и субекти. „Връ-
щането към допредикативния опит“ е разтваряне на ‘субект–
предикат и на ‘субект–обект’. 

30. ‘Квалиите’ са реални – знаците са виртуални. Реална в 
най-висока степен (не абсолютно!) е ‘квалията’. Дишам, усещам 
болка, виждам червено петно, чувам звук, макар и да не го възп-
риемам като музика. Квалията е в най-висока степен инвариант-
на и споделима между хората. 

Реално е всичко, което се изпитва, случва в потока на живо-
та. Относно тази реалност езикът е виртуално подреждане на 
колективен живот чрез общуване. Словото определя траектории 
в съвместни живи процеси. ‘Езиковата общност’ реално е кул-
турна общност или ‘интерсубективност’. 
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Когато се дават определения и строят понятия, се остава в 

референция към квалии, за да имат определенията смисъл. Из-
вън тази референция понятията стават произволни и безсмисле-
ни. Когато говорим тук за квалиите като реални, а за знаците 
като виртуални, тази алтернатива не категоризира квалиите 
примерно като субективни или обективни, ментални или физи-
чески, а само ги съотнася със знаците. 

31. Квалиите се организират във форма на жизнени проце-
си. Квалиите се организират във форми на жизнени процеси и с 
това получават своя смисъл: възприятие, представяне, мислене, 
поведение, действие. 

Квалията не е дискретна и не е знакова, но е отличима, раз-
познаваема (виждам синьо, чета ‘синьо’). Потокът на преживя-
ванията има форма на ред синхронни и последователни момен-
ти, които синтезират форми и като цяло ре-синтезират човешка-
та форма на света, който преживяваме. Феномените не се отме-
нят, не се заличават, не се редактират като знаците. 

32. Квалиите не са определими в категории. ‘Природата на 
квалиите’ не е категориално определима – те са живи моменти 
от светуване. Това не е определяне в някаква категория, а само 
изказ за реалността на квалиите като живи. Дефинициите на жи-
вота могат да са всякакви, но те не го засягат и затова са неудов-
летворителни. Ние не приписваме на квалиите тяхната реал-
ност, а я намираме. Но когато приписваме на квалиите катего-
риални определения, ние само участваме в разговор за тях. За-
щото всички определения имат своята валидност чрез квалиите. 
Не можем да ги определим по-адекватно в езика, отколкото те са 
определени реално. (Заплетената дискусия относно ‘квалиите’ 
се обсъжда по-нататък). 

33. С ‘квалия’ се посочва момент от реален феномен, а не 
се въвежда поредно епистемологично или онтологично поня-
тие. Реалното не е тема за аргументация. Безконечните дебати 
относно съществуването, природата и дефинирането на квалии-
те унищожават смисъла на посочването на реалното като ква-
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лия. Не следва да определяме изпитваното като ‘субективна 
презентация’, ‘обективно качество’ или ‘мозъчен процес’. 

В когнитивните науки в традицията на материализма се пос-
тулира една верига с четири звена: светлина–око–мозък–цвят. 
От тези четири звена четвъртото не е на място. Никъде няма 
цвят редом до мозъка, а се изпитва цвят, съотнесен с мозъчни 
процеси.  

Редуктивните програми за свеждане на цвета до вълни или 
до състояния на мозъка имат смисъл на изчистване на единен 
език и описание без пропадания. Обикновеното говорене се 
справя със ситуацията без недоразумения благодарение на мъл-
чаливото споделяне на видимия свят. Но разбира се, в мозъка 
няма никакви цветове. 

34. Реалното е изпитване ‘да си това същество’. „Реално е 
онова, което някое живо същество изпитва и не го изпитва ни-
кое друго в този свят: ‘да си това същество’. Реалното спонтан-
но престава да е реално и затова се ре-синтезира като реално. 
Всички същества се раждат, разпадат и възстановяват, като в 
края на краищата се разрушават. Хората дишат и се хранят, за да 
живеят. Хората съзнават, спонтанно губят съзнаването и го въз-
становяват. Хората заедно с всичко, което изпитват, се разпадат 
в смъртта. 

Реалното не е нещо самò по себе си, нещо обективно, нито 
пък е нещо чисто субективно... Реалното не е монолитно и без-
условно отделено от нереалното – налице са различни модуси на 
реалност-нереалност“ (Философия на относителността, § 33). 

35. „Какво е да си прилеп?“ – Томас Нейджъл. Томас 
Нейджъл в статията си „Като какво е да си прилеп?“ избира 
прилепа като пример за недостъпност на ‘като какво е да си’ в 
много различна и чужда на човека форма (“What is it like to be a 
bat?”). Прилепът се ориентира в пълната тъмнина на пещерното 
пространство с невероятно сложна и опасна форма. Той прави 
това със сетиво, наречено сонар, което анализира издавания и 
отразен от релефа ултразвук. Ние можем да проникнем в сонара 
до фини подробности в мозъка на прилепа, но няма никога да 
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чуем повърхността на пещерата както прилепът я чува. Тази не-
достъпност отвън и неизбежност на сетивния свят отвътре е съз-
дала огромния въпрос душа–тяло. 

В интересната си статия Нейджъл определя граница на фи-
зичното описание на съзнанието. Това е сферата на ‘феномено-
логичната реалност’, ‘субективните феномени’, ‘изпитването’. 
Тук проблемът е превъзходно формулиран и затова статията 
става фокус на дебатите за менталното. Решението на Нейджъл 
за нередуцируемостта на феномените е превъзходно. То отчита 
безбройните форми на ментален опит в безбройните същества.  

„Можем да наречем това субективният характер на опита. 
Той не е уловен от който и да е познат, наличен сега редуктивен 
анализ на менталното, защото всички те са логически сравними 
с неговото отсъствие. Той не е анализуем в термини на която и 
да е обяснителна система на функционални състояния, или ин-
тенционални състояния, тъй като те могат да се припишат на 
роботите или на автоматите, които се държат като хора, въпреки 
че не изпитват нищо“ (Nagel 1974, 435).  

Нейджъл не преустановява ентропията на дебатите, защото 
след него ‘неанализуемото във функционнални и интенционал-
ни понятия’ продължава да се анализира именно в такива поня-
тия.  

Може би това е, защото Нейджъл остава в рамките на дихо-
томията ‘ментално–физическо’, както и в опозицията ‘субектив-
но–обективно’. Тази позиция е характерна и за съвременните 
философи, включително онези, които искат да избегнат свежда-
нето на психичното до физично, но не искат да изпадат в идеа-
лизъм. В този пункт аналитичната философия остава в рамките 
на класическата. 

Но ние нямаме съ-поставени ментално и физическо, субек-
тивно и обективно. Нямаме субект някъде редом до обекта или 
срещу обекта. 

36. Реалното не се създава. Реалното не може да се създава, 
унищожава, повтаря, коригира, заменя. Реално не можем да се 
върнем назад във времето, да създадем нов момент на мястото 
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на преживения. Не можем да възстановим счупената чаша в об-
ратен ход на времето на нейното счупване. 

Не можем да създадем онова, което концептуализираме като 
гравитация, електромагнетизъм, силно и слабо взаимодействие. 

Не можем да създадем живот. Не можем да създадем ‘стре-
меж към оцеляване’, инстинкт за самосъхранение. 

Реалното не подлежи на алгоритмична обработка. Например 
образът на матрицата на фотоапарат не се обработва като ква-
лия, а като виртуални параметри: яркост, тон, сатурация, конт-
раст, рязкост и т.н. За сметка на това ние сме свободни да създа-
ваме, променяме и заличаваме всичко, което получава смисъл от 
нас – виртуалното. 

37. Светуването е корелирано с жизнен процес. Светуване-
то е корелирано с жизнен процес на жива форма – ресинтез на 
живата форма. Тази корелация е неясна, но е видно, че е налице: 
на определени феномени съответстват определени процеси в 
тялото. 

Не казваме: „Светуването определя жизнен процес“. 
Не казваме: „Жизненият процес причинява светуването“. 
Не казваме: „Светуване и жизнен процес  взаимодействат“. 
Не казваме: „Светуване и жизнен процес са независими“. 
Въпросната връзка свързва различни ‘измерения’ и изглежда 

не е изказуема коректно. Говоренето за виртуалното същевре-
менно е и създаване на виртуалното. Говоренето за реалното не 
засяга реалното. В този смисъл редуктивните анализи на фено-
мените като формални функции са несъстоятелно игнориране 
на реалното, а анализите на феномените като мозъчни процеси 
са некоректно смесване на планове. 

38. Реално отношение. „Дефиниция. Реално отношение 
(връзка): единство на моменти като моменти в светуване. 

Реална отнесеност/ относителност: определеност на мо-
менти в светуване, смисленост“ (Философия на относител-
ността, § 33).  

Отнасянето към светуване е истинският акт, който определя 
и придава смисъл. 
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39. Принцип на реалната относителност: 
Смисъл е момент в светуване. 
Смислите се синтезират постоянно. От квалии спонтанно се 

оформят смислени цялости: възприятие, представа, мисъл; опи-
сание, обяснение, предвиждане; цел, проект; действие, дейност. 
Дори напълно несъзнателно, в сънищата, ние оформяме цели 
сюжети. Синтезът на смисъл е локален синтез на светова форма. 

Синтез на смисъл е реферирането. Знак се свързва с квалия и 
така се синтезира смисъл. Свързването на знаковото със сетив-
ното, на виртуалното с реалното,  е ресинтез на жизнен процес 
като нещо цялостно. 

40. Безотносителност на реалното. Живеенето ‘като това 
същество’ e преди отнасяне, определяне, осъзнаване. Ние не 
рефлектираме човешкото спрямо нечовешкото, а го живеем не-
посредствено. То даже не е отнесено към ‘субект’, не е интен-
ция. В непосредственото реално светуване светът е безотноси-
телен, единствен. 

Но взето като фундаментално понятие, ‘да си това същество’ 
веднага въвлича в квази-метафизични дебати. Например анали-
зът на Нейджъл, формулируем като ‘ментализъм’ или ‘субекти-
визъм’, категоризира феномените в рамките на ‘ментално–
физическо’, ‘субективно–обективно’. Изходът е да се приемат 
подобни изрази технически и експериментално, а не като фун-
даментални истини или категориални позиции, фиксиращи за 
виртуалните двойки понятия отделни реалии. 

Реално светуването е неотнесено. Неотнесено значи неопре-
делено. Световата форма е неопределена. 

41. Реална позиция. „Дефиниция. Реална позиция: момент-
място на живеене като човешко същество: ‘аз–тук–сега’“ (Фило-
софия на относителността, § 33). 

Светът е такъв, каквато е живата форма. В реална позиция 
‘да си това същество’ не се променя и светът, който се изпитва, 
не променя своята форма. 
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42. Неотнесеност на реалната позиция. Реалната позиция 

не е видима като позиция. 
Не са различими запазването и спонтанната промяна на ре-

алната позиция. 
Приема се, че: „Световите форми са едни и същи за различ-

ни позиции“. 
Светът е единствен в тази неотнесеност. Светът не се осъз-

нава като относителен спрямо живата форма и съответно спрямо 
други живи форми. 

43. Относително нереално. ‘Нереално’ реферира: халюци-
нация относно възприятие; илюзорно възприятие относно ис-
тинно възприятие; сънуване относно будуване; знак относно 
феномен; понятие относно реалност; артефакт относно жива 
форма. 

44. Невидимост на граници. „Пространство-времето няма 
граници“ е израз на неотнесеността на живата форма. Ние сме ‘в 
центъра на света’, а граници са невидими. 

Този свят реално не може да се определя спрямо други све-
тове. Не преживяваме границите на света определено, оставайки 
в този свят. Не можем да променим формата на света. Не можем 
да променим формата на живота. Не можем да променим фор-
мата на пространството и времето. 

Не можем да опишем и обясним света ‘като цяло’, в отнася-
не с други светове или към нещо извън света. 

Живата форма е винаги в центъра на координатна система, в 
която се определят смислите като жизнени процеси. 

45. Изразите на реалната позиция са езиково относителни. 
„Светът е“; „Светът е един и същ“; „Светът е всичко налично“, 
като неотнесени, неопределени, са тавтологични. 

Само граматически „ние сме в света“, „преживяваме света“ 
и т.н. Изразите са граматически натоварени. 

Граматичните форми, в които изразяваме тези положения, са 
условни, относителни, виртуални. Те създават виртуален смисъл 
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на тавтологичните изказвания. Този смисъл не може да се взема 
като метафизически принцип или абсолютно определение. 

Реално няма една дума, която да важи безотносително. Зато-
ва няма как да се нарекат безотносителните реалии адекватно. 
Всички онтологии, които казват нещо за света, са условни и от-
носителни спрямо езикови системи. Няма перфектна форма, в 
която да се построи такава онтология, извеждайки положенията 
от някакви безусловни абсолютни начала. 

46. Светът е отвъд категориална определеност. Това е та-
ка, просто защото светът не е съотносим с нещо друго. За кате-
горизиране са нужни двойки – минималната структура, в която 
понятията се определят. Светът е отвъд категоризиране в ‘пред-
ставяне’, ‘даване’, ‘интенция’, ‘отразяване’, ‘обективно същест-
вуване’, ‘субективно съществуване’ и т. н.  

„Светът е обективен“. Но също: „Светът е субективен“. 
Ние сме ‘в света’, но сме и ‘извън света’. Всичко става ‘в 

света’, без там да намираме трансцендентален субект, на който 
светът някак се представя. Ние не сме ‘срещу света’, ‘пред све-
та’ и даже не сме ‘в света’, защото светът със своето пространс-
тво е налице само чрез нашия живот. Ние не идваме някак отвън 
в пред-съществуващ свят, т.е. не сме ‘захвърлени’ или ‘поставе-
ни’ тук. Светът ‘идва’ заедно с нас. 

Светът не е ‘външен’ или ‘вътрешен’. Няма категориална 
разлика между външен и вътрешен свят. Конкретно: тялото е в 
своя среда, изпитваното откъм самото тяло е различно от изпит-
ваното откъм средата. Но „Светът се явява на човека“ разделя 
свят и човек. 

Изразите, приети за ключови в това изследване като: „Све-
тът се светува“ също са относителни – те са алтернатива на дру-
ги изрази с единствената интенция да са свободни от метафи-
зични предпоставки и по-сполучливи. 
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47. Формата на света се запазва. Можем да заместим Аб-

солюта с най-определената форма, с ‘формата на света’, съзна-
вайки, че това е отново приближение и че това е чисто човешка 
форма, при това ‘човешко’ не е съвсем определено. 

Формата на света се запазва. 
Запазват се формите на квалиите: спектър от цветове, прост-

ранствени форми, времеви серии. 
Запазват се формите на емоции, мисли, актове, поведение. 
Запазват се нагласи, навици, мисли, мисловни потоци. 

48. „Светът е един и същ за различни индивиди“. Реалната 
позиция се локализира в пространство на множество позиции. 

Оттук светът се приема за един и същ за различни позиции 
(перцептори, общности и култури). 

49. ‘Естествена позиция’. ‘Естествена’ е неотнесената по-
зиция спрямо отнесената, реалната позиция спрямо виртуалната. 

В тази позиция „светът е природа“. Той не зависи от това, в 
какви езици се описва и от какви перцептори се възприема. Вся-
ка система на описание открива един и същ свят. 

50. ‘Аз’ означава ‘централна позиция’ спрямо други пози-
ции. Естествената позиция на индивида ‘в центъра на света’ е 
видима във формата на естествените езици.  

В граматиките са налице имена и местоимения, които из-
хождат от говорещия индивид: ‘аз’. Останалите индивиди се 
определят спрямо говорещия. Същото се отнася и за организа-
цията на пространството и времето: тук–там, сега–тогава. 

Налице е асиметрия между аз и другите (ти–той/тя/то–ние–
вие–те) – всички определения се дават по отношение на аз. Това 
е смисъл, в който ‘аз’ може да се пише с главна буква: ‘Аз’. 
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51. ‘Единен свят’ – функция от естествената позиция. 

Светът е единен и един и същ за една монистична, монологична 
и безотносителна система на описание. 

Говорещият индивид запазва описанието на света, ако не се 
натъкне на бариера. В нова формулировка, отчитайки различни-
те езици и системи на описание, този класически принцип ще 
гласи: 

Светът е един и същ за различни системи на описание. 

52. Оптическа илюзия на безотносителност на описание-
то. Ние допускаме произволно, че: 

– аз, индивидът, съм самодостатъчен като субект на възпри-
емане, мислене и изказ и на света; 

– ние, хората, не се намесваме в света и нашите сетива са 
само медиуми за отразяването на един обективен, абсолютен, 
единен свят. 

Това са изразите на неотнасянето в естествена позиция, коя-
то не съзнава относителността си. 

53. ‘Обективен свят’ е проекция на естествената позиция. 
В неотнесената естествена позиция се създава визия за незави-
сим от съзнанието, човека и езика свят. Тя изглежда очевидно 
вярна за античните мислители и учени, за християнските богос-
лови и граматици и за огромното мнозинство учени и философи 
на Новото време и съвременността. 

Тази визия се корени в ‘несъзнавана оптика’ на естествената 
позиция. 

54. ‘Обект–субект’– опит за отграничаване 
Експеримент. Нека опитаме да разграничим обект и субект 

феноменално. Къде във феноменалния свят е границата между 
обект и субект? Къде е границата между виждане и виждано? 

Единствено границата между виждащо тяло и среда отгова-
ря на подобно деление. Но тук не е налице субектът, който виж-
да видимото: тяло и среда са феномени за външно възприемане. 
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Това тяло, което вижда обектите, може да се нарече ‘субект’, 

а средата, в която са обектите, ‘обективен свят’. Но това вече не 
е онтологична, нито епистемологична структура. 

55. Релативистична илюзия. По силата на делението су-
бект–обект осъзнаването на относителността води до приемане 
на обратна илюзия: Няма обективен свят, а всичко е субектив-
но. Няма ‘истинно описание’ и всички описания са случайни, 
както и всички субекти (Ричард Рорти). 

Това не може да е така, защото ние, хората, споделяме чо-
вешки живот в човешки свят. Не може да опишем произволен 
свят, в който примерно да не падаме като тела или в който да не 
виждаме цветове. 

56. „Езикът не се намесва в света“. Доколкото разбират 
думите по един и същ начин, без радикални недоразумения, хо-
рата от една езикова общност приемат, че езикът не влияе върху 
картината на света. Ние допускаме, подведени от невидимостта 
на Аз и Ние за самите себе си , че: 

Езикът не се намесва в света и различни езици без проблем 
описват един и същ свят. Езикът е само отражение на съществу-
ващия независим свят. Думите са само знаци и изразяват мисли. 

В действителност думите са моменти от жизнен процес – 
биография-и-общуване, в които хората живеят и споделят жи-
вот. 

Говоренето не е просто означаване, а определяне на форми и 
процеси: експресии на квалии, разпознаване на неща и събития, 
споделяне на въпроси и отговори. 

Утвърждаването, питането, отговарянето; желанието, молба-
та, заповедта; проектирането и действането с думи – всички тези 
езикови актове – не са знакови феномени, а актове в комуника-
ции, смисли. 

57. Смисълът е жизнен процес. Да има нещо мисъл значи да 
е ясно за какво е. Това ‘за какво’ е въпрос относно мястото на 
форма или процес в ресинтеза на света-живот. Смисълът се оп-



 30
 

ределя в отнасяне, в определен жизнен процес: нещо, процес; 
възприятие, представа, мисъл. 

Самият свят-живот няма към какво да се отнесе, за да по-
лучи смисъл. Такова отнасяне е трансцендиране в нещо извън 
света. То е виртуално.  

 Мистерията на света е отвъд ‘смисъла’, защото всички пос-
тижими смисли са в света. Смислите се влагат от нас в нещата, 
които правим и намираме. Ние не можем да огледаме и осмис-
лим живота като цяло и някак отстрани. Той надхвърля нашето 
разбиране и смислообразуване даже поради това, че дава смис-
лите. 

„Животът не ни дава ни най-малък повод за ‘цялостно ос-
мисляне’ и адекватна оценка, затова е безценен. Той е просто 
‘дар’, ‘безусловно налично’, непредикативно, вън от характе-
ристики спрямо нещо по-висше. Животът е ‘смислен и безсмис-
лен, понятен и непонятен, хубав и лош, радост и страдание, 
приключение и досада’ и каквото искате. Всички тези характе-
ристики са приложими само като конкретни страни на моменти 
от нашия живот. Има смисъл всяко нещо, с което живеем, и все 
пак животът като цяло е отвъд смислите“ (De-cogito. Отмисляне 
на измисления свят, § 468). 

58. Реално отнасяне: пространство-време. Веднага щом 
като се определи, реалната позиция се отнася. Първото опреде-
ление може да се изрази така: ‘сега-тук’. ‘Сега-тук’ относно ‘то-
гава-там’ става център. Появява се ‘аз’: „Аз сме в центъра“. Това 
първо отнасяне реферира тялото, с което е съотнесен светът. Тук 
няма нищо трансцендентално: трансцендентално–емпирично не 
се различават. 

Реалната позиция се определя и оформя отношения (връзки). 
Ние преживяваме последователност от определени различни 
квалии, неща, процеси. Ние преживяваме локализация на раз-
лични форми. Свързват се форми и процеси едни с други в гру-
пи и серии. Така се оформят ‘пространство’ и ‘време’. 

59. Формата на света се запазва в световия поток. Дви-
жейки се пространство-времево, оформяйки световия контину-
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ум, нашата позиция е аналогична на инварианта ‘инерция’ ‘рав-
номерно праволинейно движение’. Аналогията е по силата на 
инварианта, относно който се определят различни положения и 
движения. 

Позицията се променя, но ние не си даваме сметка за това. 
Когато определяме състояния и процеси, ние се поставяме в по-
зиция, аналогична на нулата на координатната система. 

Осъзнаваме света като оформен и разчленен поток и се ори-
ентираме в него, пазейки живота. Поддържаме пропадащия пер-
цептивен свят и това преживяваме реално като време. (Това е 
граматически условно). 

Можем да формулираме: „Формата на света се запазва в све-
товия поток“. 

Естествената нагласа е спонтанна и неотнесена, описуема 
като спонтанно усещане, възприятие и описване в естествен 
език. Светът е един и e същият за една неотнесена позиция. Го-
ворещият индивид запазва възприемането и описанието на све-
та, ако не се натъкне на бариера. 

Неотнесената позиция е естествена нагласа относно всичко 
налично като ясно само по себе си. В тази позиция ние споделя-
ме един и същ свят. 

Светът е един и същ сега и завинаги, тук и навсякъде. 
Светът е един и същ за различни перцептори и описания. 
Светът е един и същ за различни хора, общности, култури, 

езици. 
Класическа езикова инерция. Всеки езиков индивид или об-

щност запазва позиция, докато не му въздейства външна сила 
(докато не срещне комуникационна или дескриптивна бариера) 
(Философия на относителността, § 24) 

Айнщайнова формулировка е: „Законите на физиката са 
едни и същи за една инерциална система“. 

Формите са едни и същи за една и съща позиция. 
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60. Реална относителност в потока на живота. Преживя-

ват се квалия спрямо друга квалия, пространствена форма спря-
мо друга, времеви момент спрямо друг. 

Така е налице взаимна зависимост, оформена като простран-
ство-времева структура. В света са налице групи форми и серии 
процеси, различени и поставени едни до други и едни след дру-
ги. 

Това е аналогично на континуума на гравитационните маси, 
които си взаимодействат. Този континуум е ‘изкривен’ спрямо 
едно идеализирано, независимо от нас пространство-време.  

Така континуумът на реалния свят е ‘изкривен’ от живата 
форма, ‘светово поле’. 

В наличните до нас други хора и не-човешки живи същества 
ние осъзнаваме относителността на световите форми за тези 
различни същества. Осъзнаваме, че всяка жива форма има ‘свои 
квалии’, ‘свои феномени’.  Това се осъзнава в процеса на споде-
ляне на света. 

61. Реална относителност: граници на относителността. 
Ако „всичко е относително“, то „всичко е всякакво“ в произвол-
но различни отнасяния. Но това не е така. 

Не е относително, че живеем като човешки същества, че 
виждаме в три двойки основни цвята, че чуваме честоти от 16 до 
20000 херца, че ляво и дясно са асиметрични. 

Феноменалният свят е определен от форма, от жива форма, 
от човешка форма. Проектирано върху неутрална среда, това 
значи, че ние ‘подбираме’ само определени аспекти, за да офор-
мим феномените. Светът не е безформен хаос, а структурирано 
цяло. Не всичко може да става друго (при смяна на отнасянето), 
защото някои отношения са невъзможни. Лявото за мен в една 
позиция не може да стане дясно за мен. Червеното и зеленото не 
могат да сменят качеството си само чрез промяна на отнасянето. 
Не можем реално да пътуваме назад и напред във времето. 

Реалната относителност имплицира граници на относител-
ността. Определеност на моменти в жизнен процес означава ви-
наги определеност в жизнен процес на една жива форма (човек). 
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Не можем чрез промяна на отнасяне да се превърнем от чо-

век в друга форма. 

62. Планове на реалност 
Дефиниция. План на реалност: феноменално единство, от-

носително цялостно и обособено от останалите феноменални 
единства. 

‘Планове’ на реалност реферира: феноменален свят (възпри-
емане) в будно състояние, съновидение (сънуване), изменени 
състояния (халюцинация, дълбока медитация и т.н.). 

Плановете на реалност образуват група. Между тях има ор-
ганична връзка, но няма интерференция. 

На различни планове на реалност съответстват различни ре-
жими на функциониране на главния мозък, регулирани от рети-
куларната активационна система. 

63. Степени на реалност. Повече реалност има онова, което 
се запазва повече в потока на живота. 

Повече реалност има онова, което е едно и също за различни 
същества, за различни хора, за различни общности, на различни 
места. 

Повече реалност има ‘природата’ в сравнение с ‘културата’. 
Повече реалност има сетивното в сравнение с мисловното. 
Повече реалност има мисловното в сравнение с говоримото. 
Повече реалност има действието в сравнение с говоренето. 
Повече реалност има онова, което не зависи от човешките 

действия: гравитацията, разпадането, другите физични процеси. 
В колективния живот най-висока специфична колективна 

реалност има споделеното описание, и преди всичко местния 
език. Дори възприятията се интерпретират според колективното 
локално и моментно описание. 
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64. ‘Реалното’ като конвенция. Реално относно нереално в 

колективния свят е онова, което възприемат всички, повечето, 
мнозинството.  

Илюзията е илюзия относно реалност. Няма безотносителна 
илюзия. Безсмислено е да се каже: „Светът е илюзорен“, ако ня-
ма неилюзорна реалност извън света. 

65. „Реалността е илюзия“. В сутрите на ведантизма светът 
се окачествява като ‘илюзорен’ (Maya). Но това е определение 
относно окачествяването на света като абсолютно реален. Не 
може безотносително светът да е ‘илюзорен’. 

Ако реалното е илюзорно, тогава по диалектиката на поня-
тията и по смисъл трябва да има нещо реално, неилюзорно, от-
въд реалното. Но то вече не е свят в разбираема нагледност.  

66. ‘Свят сам по себе си’. Ако приемем, че светът е пред-
перцептивен и независим от възприятието, тогава възниква неп-
реодолимия проблем да обясним възприятието като явяване на 
нещо невидимо само по себе си, нечуваемо, несетивно и невъ-
образимо, немислено, и т. н. Необходима е ‘гледна точка’ извън 
гледната точка, за да разграничим възприемането от възприема-
ното. 

Теоретично науката прави тази обективация, и тя е оправда-
на, доколкото изразява ограничеността на феноменалното на 
фона на една надхвърляща ни реалност. Но емпирично тази 
обективация не променя феноменалното. 

67. Метафизичните полюси се пораждат и анихилират 
взаимно. 

Ако реалното е материя, духът е нереален. Но ако няма дух, 
материята не е материя. 

Ако реалността е обективна, то субективното не е реално. 
Но ако няма субективно, обективното не е обективно. 

Ако реален е субектът, то обектът е нереален. Но яко няма 
обект, субектът не е субект. 

Когато за реално се обявява един от два полюса, възниква 
тяга към другия полюс и той става нереален. Но неговата нере-
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алност оставя първия полюс без отнасяне, без определение и той 
се анихилира. 

Затова антиномиите са празни, ако се вземат като положения 
за нещо абсолютно, безотносително реално. 

68. Фантастичното е проекция на реалното. Няма нищо 
фантастично, което да не е съставено от реални елементи. Няма 
нищо измислено, което да не прилича по форма на реалното. 

Драконите са летящи гущери, които бълват огън. Кентаврите 
са същества с тяло на кон и глава на човек. Сирените са жени с 
опашки на риби. Тролите са малки черни зверчета като големи 
котки с хуманоидни лица. Извънземните са причудливи създа-
ния от парчета земни форми на живот. И т.н. и т.н... 

69. Именуването на реалното е виртуално. Формите са ре-
ални и това е нашата когнитивна опора. Можем да ги възприе-
мем като реални, без да ги описваме и обясняваме. Но веднъж 
определени с име, като понятия, във формите се внася виртуал-
ност. В момента, в който ги определяме, те се включват в езико-
во структуриран свят, в колективно организиран жизнен процес. 
Те се подвеждат под категории: неща и процеси, свойства и от-
ношения, причини и следствия, средства и цели. 

В дименсията свят–език отнасяме виртуалното към езика, 
защото ако то е налице още преди езика, то се слива с реалното 
и се обезсмисля двойката понятия реално–виртуално. Но в ди-
менсията на модусите на светуването сънуваното ще е нереално 
(виртуално) спрямо будуваното. 

 

70. Изказите на света са моменти от общуване. Това, кое-
то казваме за света, има значение в разговор между събеседни-
ци. Едно изказване се съотнася с друго. Една онтология се съот-
нася (противопоставя или съгласува) с друга. На определено 
място в определен момент се казва нещо за света в отговор на 
други казани неща. Когато някой каже: „Ние сме в света“, има 
смисъл да се отговори: „Но аз не се различавам от света, затова 
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ми се струва, че светът съвпада с нас“. Този отговор е безсмис-
лен, ако се вземе за ‘абсолютна истина’ вън от разговора. 

Неопределеността на света като цяло предполага множество 
възможни описания и действия. 

71. Феномените са съотнесени в една (човешка) форма.. 
Феномените са разграничени в нашите усещания и оттам във 
възприятията. Тези очертания са съотнесени с телесни процеси 
и специално с мозъчни процеси на вида Homo Sapiens. 

72. Светът се разпада и ресинтезира. Светът има форма, 
но не е фиксиран, а плава между разпадане и възстановяване. 
Както светът се разпада пред нас, така се разпада и в нас: усе-
щанията удостоверяват и мамят, възприятията са реални и илю-
зорни, мислите са верни и погрешни, действията са рационални 
и нерационални.  

Жизненият процес е напрегнат и обременен от разпадането. 
Тялото приема свободна енергия и отделя ентропия. Заспиваме 
и светът се губи сетивно и мисловно. Събуждаме се и светът се 
появява сетивно и мисловно. 

Нашите описания не следват фиксирана определеност на са-
мия свят, а фиксират запазваща се форма в плаващо многообра-
зие. В таксономията се преливат таксони, във физиката на еле-
ментарните частици се превръщат частици. Ние не можем да 
измерим енергията на Вселената и да докажем с това, че тя е 
неизменна.  

73. ‘Единение със света’. Мистичното ‘единение със света’ 
в мигове на ‘просветление’ изразява осъзнаването на липсата на 
абсолютни граници в света. Но липсата на абсолютни граници 
не значи, че всичко е Едно: всичко е и едно и много, и нито 
едно, нито много. Там, където е определимо Едно, то е опреде-
лимо спрямо много. 

74. Pratitya samutpada (зависим произход) = относител-
ност. „‘Аnika’ е обикновена представа за света като поток в тра-
диционната и будистката индийска мисъл, а близкото по значе-



                                                     Форма на човешкия свят     37
 

ние pratitya-samutpada е преводимо като ‘зависим произход’, 
взаимна зависимост. Не обаче диалектическото ‘ставане’ и 
‘взаимодействие’ е, което будизмът има предвид, когато говори 
за ‘аника’ или ‘пратuтя самутпaда’ (‘зависим произход’). Това 
е потокът на света отвъд битие и небитие в техния синтез, не-
различимост на битие и небитие. Това в Махaÿна е ‘шóнятa’, 
‘празнота’, а не движение на възникване или унищожаване. Това 
даже не е промяната, а е потокът на света.  

Ранната будистка литература разглежда следната верига на 
зависимости, които задвижват съществата в света на самсара: 
нагласа–познание–незнание–усещане–възприятие–мислене–
съзнание–раждане–стареене–страдание–смърт–раждане... Това е 
веригата на живота-и-смъртта, а не е верига на ставане или въз-
никване подобна на възникването на формите от други форми. 

Санскритският термин ‘pratitya samutpada’– зависим произ-
ход – е понятие за взаимната зависимост на нещата, което отх-
върля пораждането и изчезването.  

В наши координати това е относителност. Нещата се ‘по-
раждат’ при съотнасянето им в реален свят и във виртуално 
описание. 

Линиите на ‘зависимостите’ не са фиксирани. Те са само 
‘намекнати’. Можем да ги начертаем там, където насочим вни-
манието си и тези линии се определят силно от езика. В различ-
ни езикови мрежи или концептуални схеми разпознаваме раз-
лични зависимости и даже различни обекти.  

‘Зависимостите’ са важни за живота отношения и връзки, 
жизнени културни процеси, интендирани от хората в процеса на 
съвместната им дейност. Разбира се, ние не ги измисляме произ-
волно, но ги избираме от необятния свят. 

Експеримент. Избираме серията: семе–кълн–растение–
плод–семе. Но при това пренебрегваме безкрайното множество 
от условия: слънце–топлина–почва–вода с минерали и храни–
водороден двуокис–изяждане на плода (опрашване) и т.н. и т.н. 
Следователно избраната верига е фрагментарна като относител-
но описание. 

Светът не различава някак в себе си ‘множества на условия-
та’ и ‘вериги на причините’. Ние обособяваме вериги от причи-
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ни и следствия при фиксиране на условия така, че да синтези-
раме описания и действия. В случая веригата: ‘семе–кълн–
растение–плод–семе’ се осмисля на ниво: засяване–отглеждане–
прибиране–засяване. 

Всеки етап изисква предишния при някакви стабилни усло-
вия. Но това изискване отваря границите между етапите и те 
стават едно цяло – верига. Звената на веригата взаимно се опре-
делят като моменти в осмислена серия. 

75. Неопределеност отвъд феномените. Навсякъде в нашия 
свят при повече енергия формата се променя и границата се 
преминава, освен границата на човешкото. 

В дълбочина се оказва, че няма такива миниатюрни телца 
или миниатюрни вълни, а има неопределени отвъд експеримен-
та ‘микрообекти’. Експериментално са налице феномени на 
макро-ниво: следи на дисплеи от мехурчести камери. 

76. Преходът от неопределено към определено не е опреде-
лен. Неопределеното няма очертания и не можем да определим 
къде започва определеността на фона на неопределеността. Оп-
ределеността сама определя това начало. 

Не можем да извеждаме определено от неопределено. Не 
можем да извеждаме изказвания от феномени. Изясняването, 
изказът, подреждането и правенето в този свят, което синтезира 
нови определености, е неопределено с всеки акт на въвеждане 
на нова определеност. 

Преобразованието от една форма към друга се губи от опре-
деленост. 

77. Преход от ‘в себе си’ към ‘за нас’ е неопределен. Не мо-
жем да извеждаме феномени от физични структури (цветове от 
дължини на вълните).  

Това значи, че не можем да определим начало на света отвъд 
наблюдаваните негови следствия. Големият взрив е определим 
спрямо наличните сега космически лъчения. 
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78. Не можем да променяме самата форма на света. Това 

има огромни следствия. Проектите за свят или за коренна про-
мяна в света са утопични, несъстоятелни. Защото във всеки 
проблемен пункт, когато проектът се прави или осъществява, 
могат да възникнат неопределености, които се снемат с нови 
определяния.  

79. Началото е неизвестно. Възникването на Вселената, 
Произходът на живота, Генезисът на съзнанието, са мъчителни 
въпроси за процеси, които не са достъпни. Произходът на живо-
та е неясен и неизвестен, както и произходът на света. Тези 
проблеми са теоретични и като такива са проекции на емпирич-
ни наличности.  

Подреждането на свят–живот–човек в йерархия е теоретична 
проекция – то е резултат от еволюционна визия. 

80. Във всичко светът може да ни изненада. Причините и 
условията могат да са едно цяло, но и това цяло не е изолирано 
и не е значи ‘едно’. Понятията може да са едно съгласувано ця-
ло, но това не гарантира, че светът ще ги следва. 

Силни експерименти, природни катаклизми, неочаквани 
промени, незабележими трансформации разбиват досегашните 
понятия за света. Странни явления се показват в несъвместимост 
с обичайния ред в света: някои хора разпознават чужди мисли, 
други местят леки предмети с мисъл, трети се повдигат от земя-
та и т.н. 

81. Не е ясно ‘защо нещата са така’. Светът е неизвестен, 
защото не е ясно защо нещата са така, а не иначе. Тук забеляз-
ваме виртуална проекция: питаме за света така, както питаме за 
нещо в света. Но питайки каквото и да е, ние сме в позиция ‘в 
света’. 

Не е ясно защо има живо и неживо, раждане и смърт. Не е 
ясно защо има форми и цветове, пространство и време. Не се 
знае нищо за ‘възможността на световете’. Не е известно дали 
има нещо отвъд този свят. 
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Каквото и да обясняваме в света, ние използваме неговата 

форма, която остава необяснена. Само устойчивостта на света 
спрямо крайния човешки живот ни кара да привикваме с него и 
да забравяме чудото му. 

Проумяването не помага да се разбере защо например даде-
на дължина на вълната отговаря на червен цвят, защо солта има 
именно солен вкус, как мисълта и волята задвижват мускулите 
на ръцете и краката, как невъобразимо сложните молекулни 
структури и реакции в нашето тяло се подреждат така, че да се 
подържа живота на едно изумително перфектно живо тяло. 

„5. 634 Всичко, което виждаме, би могло да бъде и другояче. 
Няма a priori ред на нещата“ (Витгенщайн, ЛФТ). 

82. Светът реално не е разделен на ‘равнища’. Съвременни-
те научни понятия разделят феномените на ‘физични’, ‘химич-
ни’,  ‘биологични’, ‘социални’, ‘психични’. Това е рационално – 
в различни групи отношения се идентифицират различни обекти 
и процеси, за да се подредят. Това са теоретични области от по-
нятия. 

Но самият свят не е разделен на такива равнища. Той не е 
определен като физичен, биологичен, психичен или психо-
физичен. Човек не е разделен на физично, биологично, психоло-
гично и социално. Къде в молекулата на ДНК са отделени елек-
троните, химичните връзки и биологично значимите форми? 
Когато наблюдаваме клетката, не различаваме химичното от 
биологичното като качества. Виждаме молекулни струпвания, 
форми и динамики. Къде е тук химичното, къде е физичното и 
къде е биологичното? То е в описанията, обособяващи групи от 
феномени. 

В живата клетка са налице форми на различни нива – нап-
ример първична, вторична, третична и четвъртична структура на 
белтъците. Тези структури са едни и същи форми, различно оп-
ределени в различни отношения. В единия случай това са ‘хи-
мични вещества с определен състав’, във втория – тяхната ‘сте-
реохимична конформация’, в третия – тяхната ‘пространствена 
ориентация’. 
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83. Редукция на същностите. Същностите са виртуални по-

нятия, които служат за подреждане и редуцират хаоса. Многото 
същности не редуцират хаоса, а го запазват. 

Във физиката исторически се заменят едни ‘същности’ с 
други. ‘Гравитационното поле заменя ‘гравитационната сила’. 
‘Триплет в ДНК’ заменя ‘ген’. Това подсказва, че прогресира 
едно описание на форма в света, но е ясно, че не може тези раз-
лични същности да са на едно място. 

В психологията се създават понятия за същности като ‘мо-
тиви’ – психични двигатели на поведението. Реално ние не на-
мираме ‘мотиви’, а ги разпознаваме в теоретични схеми. Ние 
изпитваме страх и гняв, радост и болка, и те наистина задвижват 
нашето поведение, но не намираме ‘потребности’, ‘интереси’, 
‘цели’ като някакви същностни образувания. Това не е критика 
на въпросните понятия, а само отстраняване на ‘същностите’. 

84. Границата на света не е фиксирана. Не може да се на-
мери линия или пространство-времева форма, която отделя све-
та от нещо друго. Нашата позиция е корелирана с феноменалния 
свят и определенията му се дават именно от тази ‘вътрешна по-
зиция’. И чистото мълчание, и немисленето ни оставят в този 
свят. 

От друга страна ние сънуваме и имаме гранични преживява-
ния в състояние на клинична смърт. 

Самата идея за граница е обвързана с ‘вътре’ и ‘вън’ и с това 
е очевидно неприложима към света, а само към форми в него.  

85. Неопределеност на ‘света като цяло’. Светът се изп-
лъзва от безусловни определения: ‘съществуване–несъществу-
ване’, ‘битие–небитие’, ‘реално–нереално’, ‘субект–обект’, ‘ду-
ша–тяло’, ‘вътрешен–външен свят’. Светът се изплъзва от ‘би-
тие в света–битие извън света’. 

Онтологиите не могат да надскочат езиковите условности и 
граматичните форми, а в рамките на тези форми може да се ка-
жат най-различни, несъвместими неща за света. 
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86. Ако има ‘възникване на света’, то е раждането. Фено-

меналният свят не съществува като трансцендентен обект, а 
пулсира в самото питане за неговия произход. В подобен смисъл 
Хайдегер определя Dasein. 

Доколкото светуването е ‘успоредно’ с живеенето на тялото, 
феноменалният свят възниква с раждането. Това изглежда съв-
сем неприемливо за отворения към обективното ум, но нагледът 
винаги трябва да се държи ‘под око’. В този смисъл Произходът, 
както и Краят, са ‘лоши въпроси’.  

Да се пита за произхода на света без човешкия живот може 
само във виртуална проекция на реална ситуация: тук и сега. 

87. Светът ‘мълчи’. За всичко трябва да се ‘допитваме’ до 
света. Ние се ‘допитваме’, предполагайки и наблюдавайки, като 
организираме експерименти, издигаме хипотези и правим сис-
тематични проверки.  

Светът, какъвто е налице, не казва нищо. В него няма грам 
език и логика. Ние, като част от света, сме съотнесени с целия 
свят и питайки, проецираме изрази. Отговорите формулираме 
така, че да изразяват онова, което светът показва. 

 

88. Светът ‘показва’. От самото начало в света на хората 
има само такива неща, които се виждат ясно от всички преди 
описание, обяснение и най-малко спорове и интерпретации. 
Можем да бъдем сигурни, че теории, които напускат този свят, 
без да запазват нишка към определен опит, са неверни и светът 
няма да се ‘произнесе’ ясно в полза или срещу някоя чисто спе-
кулативна теория. 

89. ‘Скритост’ и ‘откритост’ – Хайдегер. В Битие и време 
(1927) Хайдегер спекулира с ‘феномен’ до степен да го прирав-
ни с неговото противоположно: ‘същност’. „По същество ‘зад’ 
феномените на феноменологията не стои нищо друго, но пък 
това, което ще трябва да стане феномен, може да бъде, не ще и 
питане, скрито. И тъкмо затова, защото феномените не са даде-
ни най-напред и най-често, е нужна феноменологията. Закритост 
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[затуленост, прикритост, Verdeckhеit – б. прев.] е противопо-
ложното на ‘феномен’ понятие... 

Съществува дори възможността, биващото да се показва ка-
то такова, каквото то само по себе си не е... Само доколкото не-
що изобщо по самия си смисъл претендира да се показва, т. е. да 
бъде феномен, то може да се показва като нещо, което не е, то 
може ‘само да изглежда така както’...“ (Хайдегер 2005, § 7, 36). 

Това спекулиране унищожава смисъла на ‘феномен’ като 
‘явление’, а не ‘нещо зад явлението’. То е резултат от субстан-
циализиране на ‘нещо’, което ‘се явява–скрива’. Граматичната 
разлика между явяващо се и явяване е виртуално проектирана 
като традиционната метафизична отнесеност между същност и 
явление. 

Битието се скрива. „То се скрива в невзрачно събитие: в на-
чалото на историята на Западна Европа битието на съществува-
щото се е явило за цялото ╒ течение като наличност, като при-
съствие... Битие значи присъствие. Но тази лесно произносима 
главна черта на битието, присъствието, след миг отново става 
тайнствена... Присъстващото – това е траещото, което влиза в 
не-скритостта и същностува в нея. Доколкото ние възприемаме 
съществуващото в неговото битие, доколкото ние, изразявайки 
се на езика на новото време, представяме предметите в тяхната 
предметност, ние вече мислим. Все пак ние мислим още не ис-
тински, докато остава непомислено това, на което се основава 
битието на съществуващото, когато то се явява като присъствие.  

Произходът на същността на битието на съществуващото не 
е помислен... Затова ние питаме: какво значи да мислим?“ („Was 
hеißt Denken?“. Heidegger 1954, 142–143). 

За ‘откритост’ Хайдегер използва гръцката дума αληθεια, 
нескритост („За същността на истината“ , 1993, 37). Светът не е 
скрит и няма къде да се скрие, както предполага Хайдегер. Отк-
ритостта не е самата истина, както е според гръцкото алетея. 
Нещо да е открито не значи да е ясно защо е така. 

90. Феноменалното не може да е ‘скрито’. „В пространст-
во-времето не са скрити същности, които се проявяват в явле-
ния. Те няма къде да се ‘крият’ зад ‘явленията’, защото всичко 
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пространствено е налице. Невидимото не може да е ‘същност’, 
защото не е ‘скритото’, а само допусканото. ‘Невидимото’ става 
нещо, когато се види, а преди това е само предполагаемо. А ко-
гато се види, то вече не е ‘невидимо’ и не е ‘вътрешно’ спрямо 
някакво ‘явление’ – то е пространствено и самò е определимо 
като явление“ (De-cogito, § 277). 

Светът не е ‘някъде там’ и още по-малко е ‘скрит зад явле-
нията’. Светът тече заедно с нас. В това течение има прикрити 
слоеве, но те се разкриват пред окото и ума. Някои от неизвест-
ните моменти на феноменалния свят могат да се окажат обикно-
вени временни неизвестности. Но други остават неясни и стават 
дори по-неясни след научното си обяснение. Трудно е да се про-
умее кое е отвъд възможностите за проумяване. 

Хусерл отнася откритостта на света към ‘естествено поведе-
ние на духа’. Чудото от тази позиция е онова, което се изплъзва 
от естествената нагласа. Но самата естествена нагласа не значи, 
че сме проумели света. Защото привличането на телата или изк-
ривяването на пространството от масите остава неясно. Няма 
яснота относно това защо ‘гравитацията’ е привличане на тела-
та, а не отблъскване.  

Светът е странен в своята откритост, а не защото е скрит. 
Тази странност проблясва, когато усетим или проумеем ограни-
чеността на откритото и неограничеността на неоткритото. 

91. „Няма всеобщо, необходимо и причинно“ – Витгенщайн. 
Логико-философски трактат: „6. 1231 Това, че нещо е общо, 
означава само, че то важи по един случаен начин за всички не-
ща“ (Витгенщайн 1988). Няма нищо ‘всеобщо’. Няма как да на-
мерим една и съща определеност във всичко, щом самата опре-
деленост липсва. Няма нито една определеност, която да не се 
губи някъде по веригата на нещата. Всеобщото е артефакт, след 
като сме дефинирали една област от неща, които са в случая 
приети за ‘всичко’. Тогава дефинираме или извличаме дефини-
ция на общото между всички тях. 

Няма причинност. „6. 3611. . . Там, където се казва напри-
мер, че нито едно от две дадени събития (които се изключват 
взаимно) не може да настъпи, тъй като няма никаква причина за 
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това, едното да настъпи преди другото, там всъщност става въп-
рос за това, че едното от двете събития не може да бъде описано 
абсолютно никога, ако няма налице някаква асиметрия между 
тях. И ако такава асиметрия има, то ние бихме могли да я схва-
нем като причина за настъпването на едното събитие и за не нас-
тъпването на другото“ (Витгенщайн 1988). 

Няма нищо ‘необходимо’. „6. 37 Не съществува принуда, 
според която нещо трябва да се случи, тъй като се е случило 
нещо друго. Има само логическа необходимост“ (Ibid.). Две съ-
бития никога не са свързани с необходимост поради простото 
съображение, че няма толкова добре определени неща, че те да 
се повтарят, за да можем да кажем, че те винаги вървят заедно 
или едно след друго.  

Необходимостта остава да обитава единствено създадените 
от нас знакови системи. Аналитичната необходимост се основа-
ва на дефиницията. 

92. Причинност – опразване. В Граници на науката (Гер-
джиков 1995, § 20) е проведен анализ на причинността, който 
възпроизвеждам отчасти: „Причината и действието са тъждест-
вени онтологически. Това е ‘абсолютната необходимост’ на при-
чинното отношение. Само така причинното отношение може да 
се запази. Но тогава то става излишно: тъждественото логически 
е едно. Причина и действие са едно. Следователно логическото 
изчистване на причинността я отстранява като категория за 
връзка между отделни събития“ (Цит. пр., 91).  

Всяко причиняване изисква условията да са налице. Но как-
во са условията? Не са ли те други причини? И ако от една съв-
купност от причини ‘следва’ някакво събитие, можем ли да га-
рантираме, че това е именно ‘следствие’, а не просто аспект от 
самите тези причини? 

Просто не е възможно за всеки случай да фиксираме набор 
от условия, които да се спазят, и да гарантираме с това едноз-
начното настъпване на следствието от ‘причините’. Нали от нас 
зависи какви събития ще отчетем въобще, какви събития ще 
идентифицираме и наредим като последователни. Защото светът 
не е една верига от събития, а поток.  
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Каквито и условия да изброим, причината всеки път ще до-

веде до различно следствие, защото ние никога не ще сме изчер-
пили всички до една причини и условния, заедно с най-
незначителните. Ако фиксираме определени причини и условия, 
ще получим винаги различно следствие, стига да имаме доста-
тъчно фино наблюдение.  

Ако ‘събитията’ са отделени от възприятието и потокът на 
нещата е непрекъснат, то ‘причинността’ не може да е ‘необхо-
дима връзка’, а е вид последователност, и то винаги несигурна.  

Има локални последователности от събития. Например де-
нят сменя нощта необхватно много пъти. Това ‘много’ е, разби-
ра се, ограничено. Броят на завъртанията на Земята около оста 
си е ограничен от съществуването на самата Земя. Дните и но-
щите на Земята ще свършат, когато Слънцето угасне или когато 
Земята се взриви. Същото се отнася и за орбитите на планетите 
около Слънцето. Това значи, че степента на трайност на една ре-
гулярна последователност зависи само от трайността на чове-
ка – тя е мащаба за трайност.  

Причината се корени в обособяването на вериги, т. е. разчле-
нени събития, които водят към ре-синтез на живота.  

93. Мисловен експеримент: релативизиране на причин-
ността. Палим огън, дървата са мокри, вдига се дим. Ние знаем 
че когато запалим огън с мокри дърва, винаги ще последва дим. 
Това значи ли, че необходимо от огъня с мокри дърва следва 
дим? Не, не значи. Ако запалим огън с мокри дърва при темпе-
ратура 90 градуса, няма да има дим.  

Ние ще си обясним това правилно с факта, че мокрите дърва 
мигновено ще се изсушат и няма да дадат дим. Но можехме ли 
да фиксираме предварително в условията, които участват в при-
чиняването на дима от мокрите дърва, че няма да нагряваме дър-
вата до 90 градуса? Можем ли да твърдим някога, че сме постиг-
нали изчерпателно изброяване какво трябва и не трябва да е на-
лице, за да задимят дървата? Разбира се, че не. Винаги можем да 
измислим начин да предотвратим дима, който не е бил предви-
ден в ‘забранените’ условия. Практически и теоретически еле-
ментите на събитието ‘горене на дърва’ са неизчислими, защото 
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всяко нещо и всеки процес, който има пряка или непряка връзка 
с горенето на дърва, може да се причисли към процеса. Напри-
мер към процеса ‘горене на дърва’ може да се присъедини гра-
витацията на Земята, която поддържа атмосферата и с това необ-
ходимия за горенето на дървата кислород. Може да се присъеди-
ни еволюцията, защото без да има еволюция, нямаше да има 
дърво, което да се гори. Можем да причислим ядрото на клетка 
на дървото, което съдържа генетичната информация, ‘необходи-
ма’ за получаването на дългите въглеродосъдържащи и лесно 
горящи органични вещества в дървесните клетки. Така можем 
постепенно да обхванем целия свят. Хоризонтът на участващи в 
горенето на дърва ‘условия’ – неща и събития – няма край – той 
се разширява неспирно към обхващане на ‘всичко’. Но тогава 
‘горенето на дърва’ няма да се отличава по нищо от другите съ-
бития, освен по това, че ние сме го избрали. То ще се разтвори в 
света. 

Но горенето на дърва и дименето на огъня не са две събития 
и затова е безсмислено да търсим причина и следствие тук. Това 
е едно събитие. Където има огън, има и дим. Следващото съби-
тие е не димът, а получаването на пепел. Но пепелта е част от 
горенето и също е обосновано да не я отделяме като ново съби-
тие. Тогава новото събитие ще бъде вятърът, който отнася пе-
пелта. Но този вятър няма връзка с горенето и не можем да ка-
жем, че горенето е причина за отнасянето на пепелта. Тогава не 
е ли вятърът причина за отнасянето на пепелта? Но без да съ-
ществува земно притегляне, пепелта щеше да се разпръсне от 
само себе си, а вятърът изобщо нямаше да съществува. Кое тук 
тогава е ‘причиняващото’ и кое е условието измежду вятъра и 
земното притегляне? Няма ‘обективен начин’ да преценим, за да 
се наредят във формата на живот. 

Причинността е описание, удобно за начертаването на траек-
тории за събития, имащи отношение към нашия живот. Напри-
мер за нас са важни събитията ден – нощ;  пролет – лято – есен – 
зима;  засаждане – растеж – узряване – оплождане при растения-
та;  удряне – разбиване – раздробяване – ползване – за житото; 
изстрелване на стрелата – забиване – убиване на животно – за 
ловуването. Причинните вериги се конструират телеологично. 
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Телеологията е източник на причинността в човешкия опит. То-
зи ‘обрат’ е естествен в хода на изясняването, което се прави 
тук. Причинността се изплъзва от това да бъде необходимо след-
ване при определени условия (Цит. пр., 89–93). 

94. „Да се събудиш от живота“. В моменти на граничен 
опит осезаваме изтичането на феноменалния свят и това остава 
като впечатление завинаги. На този фон радикално се променя 
позицията, в която осъзнаваме света. Осъзнаваме го като свър-
зан с тялото и не можем да намерим смисъл и яснота извън тази 
връзка. На фона на това впечатление човешките движения и 
техните цели се осъзнават като опразнени от смисъл. Ако всич-
ко, към което се стремим, се губи безвъзвратно, тези стремежи 
избледняват като сън. Всичко в живота изглежда като жалък 
театър. Хората сънуват и не се събуждат, за да осъзнаят собст-
веното си умиране. Това е тотална липса на ориентация, липса 
на мащаб за разбиране и промяна в посока осъзнаване и превъз-
могване на комплекса и страха от смъртта. 

Този опит води до коренни промени, но не в интенцията към 
‘отвъдното’, а към отсамното. То е арена на реални смисли и то 
именно трябва да се усили пред лицето на изтичането. 

95. ‘Захвърленост’. Когато си в положение на чужденец, 
можеш да осъзнаеш, че всички тук сме чужденци и някак си 
захвърлени и то не защото не сме на мястото си, а тъкмо защото 
като хора сме на мястото си. А това място е като бурна река. Ре-
ката те носи неумолимо към края на света. Там, където реката 
пропада в бездънната паст на неизвестното, животът свършва.  

Ти търсиш нещо да се заловиш, намираш дървета и клони, 
правиш сал, на сала построяваш колиба. Покриваш я с покрива-
ло и се приютяваш в нея. Но и сега, макар и по-незабележимо и 
неосезаемо, се носиш по същата река. Разликата е, че се лиша-
ваш от мащаба. Отново ще стигнеш до водопада. Ще падаш сля-
по  в него и няма да си свидетел на цялата величествена мисте-
рия. Ти си удавник и търсиш да се заловиш за каквото и да е. 
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96. ‘Просветление’. Ако намериш нещо отвъд тази перспек-

тива, например че ‘сънуваш’, нещата стават други. Тогава си 
наблюдател на зрелище. Животът за теб не е безмилостна участ, 
а мистерия, която се разиграва с теб, но ‘ти’, т.е. онова в нас, 
което надхвърля съществото, наречено с нашето име, оставяш 
живота да си тече без да се завързваш в този възел. То остава 
вън от ролята и сънува живота съзнателно, то не се ражда и не 
умира. То вижда и помни какво е да се родиш и да умреш, знае 
го от минал опит.  

Въпросът за живота след смъртта отпада при просветление. 
Оказва се, че е бил плод на неправилно отделяне на понятия.  

Просветлението е отвъд всякаква проверка. То е отвъд дис-
курса. Не е опровержимо и не е потвърдимо. Косвено то е пот-
върдимо чрез признаване от майстор-учител. 

97. Чудо. Чудото е срив на формата на света, която сме раз-
познали и която сме намирали винаги до този момент. Истинско 
чудо е да видиш как човек мести предмети с мисъл или лети с 
усилия на волята си. Чудо е някой да ходи по водата. Чудни са в 
по-малка степен красотите и ужасите на света, когато го откри-
ем в рядко красиви багри при изгрев или пък ако се озовем в 
торнадо.  

Всичко това е чудо само на фона на естественото, обичайно-
то, облеченото в обяснение. Но самите обяснени неща са не по-
малко чудни: ние просто сме свикнали с тях. Това, че не летим, 
а ходим, е също чудо. 

98. Чудото на света. Чудото на света се осъзнава, когато 
осъзнаем пълната необяснимост на феноменалното единство. 
Осъзнаваме, че светът е такъв, каквито сме ние, и че нито све-
тът, нито ние сме обясними от равнище над, под или зад този 
свят. Целият свят е чудо, той е чуден, загадъчен, странен, ако 
загубим навика от всеки ден да посрещаме деня като нещо при-
вично, естествено. След тежка болест, граничен опит или в нео-
бичайни условия намираме познатия свят като удивителен. Све-
тът е ‘чудо’ за нагласата, в която искаме да обясняваме целия 
свят подобно на това както обясняваме неща и процеси в света. 
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Яснотата, прозрачността и очевидността като това, че аз утре ще 
се събудя в същата стая, където съм заспал и слънцето отново 
ще донесе деня, са моменти от една естествена позиция, в която 
не съзнаваме и не се отнасяме към света. Той е привичен до ба-
налност. И тогава всичко, което пробива целостта на тази съгла-
сувана представа, изглежда чудно.  

99. ‘Творецът’. ‘Творецът’ е съвсем спонтанна и естествена 
фикция относно света така, както спрямо нашите творения. И 
тъй като нашите творения са най-често несравнимо по-
елементарни от природните (живота), казваме: „Творецът е все-
могъщ“. 

100. ‘Закон на Природата’ – трайна светова форма. ‘Зако-
ни’ в природата няма, но има трайни форми в света, които имат 
идентични динамики при идентични условия. Тази трайност 
надхвърля мярката на човека и се проецира като ‘вечност’. ‘За-
коните на природата’ са дескрипти, вчастност уравнения между 
величини, определени от нас. Въпросните величини или качест-
ва са така избрани, че между тях могат да се прокарат зависи-
мости, които важат за всички наблюдавани (измервани) случаи. 

Законите не говорят за реални събития, защото поставят ог-
раничителни условия. 

Вместо ‘закони’ някои науки използват ‘форми’. Така е в 
биологията и отчасти в химията, в психологията, социологията, 
антропологията, лингвистиката.  

Но и във физиката, където закони са уравнения между вели-
чини, не те, а наличните форми имат най-голямо обяснително 
съдържание. Уравнението за гравитацията, решимо само за две 
тела, само по принцип обяснява Слънчевата система. Уравнени-
ето на Шрьодингер, решимо само за водородния атом, само по 
принцип обяснява атомите и молекулите. Реалните обяснения са 
детайлни описания на уникални условия, взети като дадени. В 
конюнкция със законите те водят до обясняваните факти. Не 
законите на Нютон, а констелациите на скорости, разстояния и 
маси при валидност на законите, образуват небесните системи 
като Слънчевата система. 
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‘Законите’ са трайни форми в потока на промените. Реално 

не откриваме ‘закони’ (необходими зависимости), защото се 
оказва, че те са неточни и се ‘нарушават’. ‘Дълбока същност’ 
(‘фундаментален закон’) не е нищо друго освен: най-трайна 
форма. Трайните форми не са пряко видими, те са комплексни 
феномени, в които е налице едно определение. Така Нютон 
свързва в едно уравнение различни за възприятието феномени: 
падането на телата и движенията на планетите и ги обяснява с 
‘гравитационна сила’. Айнщайн преопределя гравитацията и я 
отъждествява с ‘инертността’ в едно ново понятие: гравитаци-
онно поле. Тези все по-дълбоки теоретични понятия са все по-
определени идентификации на множества наблюдения. Те не се 
подреждат в една линия, а образуват серии с прекъсвания. Поя-
вяват се радикално нови понятия и се тръгва в друга посока. Ние 
дефинираме трайни форми, усилваме определенията и преопре-
деляме формите. 

101. Унификацията на обяснението е езикова организация в 
референция към света. Ние намираме ‘сили’ и ‘взаимодействия’ 
в природата и свеждаме безброй форми и промени до няколко 
различни сили – взаимодействия. Съвременната наука ги опре-
деля като гравитация, електромагнетизъм, силни и слаби взаи-
модействия. Търси се обединителна теория, която да ги сведе до 
един принцип. Но такъв принцип отново ще бъде необясним. 
Този процес е експанзия, развитие на концептуална организа-
ция. Върви се към все по-определени и обхватни понятия (фор-
ми), което се установява във все по-точни описания и обяснения 
на наблюдавани феномени. 

Този процес не е различен от всеки процес на подреждане. 
ДНК – РНК – белтък е верига на ресинтез на клетката и предс-
тавлява свръхсложна организация от изходни елементи – мак-
ромолекули на ДНК и РНК и мономери – АТФ, ДНК-
полимераза, аминокиселини. Клетките се размножават в своята 
форма. Но други клетки се разпадат в същото време. Организ-
мът като цяло се самоорганизира, но се и разпада. Това самоор-
ганизиране запазва (ресинтезира) живата форма. 
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Науката се организира на все по-високо ниво. Откриват се 

нови факти. Създават се нови теории. Проектират се нови екс-
перименти. В същото време отпадат, опровергават се, разтварят 
се досегашни понятия, хипотези и теории. Човешкото познание 
също е организация. То ресинтезира човешката форма. В него 
няма разлика между ‘познание’ и ‘реалност’. Налице е една екс-
панзираща организация на езиковото представяне. Ресинтезира 
се описанието на света. Науката се развива в определени фази на 
историята, а в други е налице свиване, импанзия, когато това 
описание се изоставя и руши. Но в нито един момент не настъп-
ва радикално обяснение – едно въображаемо извеждане на фе-
номеналния свят от нещо друго, което при това да се яви в опита 
и да удостовери върховното описание-обяснение. Потвърждение 
е последният радикален опит за Единна теория (Струнната те-
ория), която вече не се разработва поради непреодолими емпи-
рични трудности – липса на еднозначни експериментални пот-
върждения, и теоретични трудности – липса на математическа и 
понятийна пълнота и съгласуваност.  

Не е възможно да изведем света, какъвто е, от нещо друго. 
Светът е този, който обяснява – ние наистина определяме прог-
ресивно формата на света, но ‘отвътре’, от позиция на самия 
свят. В този смисъл познанието не е трансцендиране. В този 
смисъл феномените са единствения извор, който осмисля което 
и да е обяснение. Светът винаги остава без ‘основа’ – развива се 
обаче организацията на езиковото му изразяване в посока към 
единно изразяване в една система.  

102. Загадки няма – самият свят е загадка. В света няма не-
постижими неща, непостижими дълбочини, както няма завинаги 
скрити същности. Самият свят е непостижима загадка в нагласа-
та на учудването от таквината на света. 

Някои ‘загадки’ са празноти или пропасти в описанието и 
обяснението. Ако заменим по-слаби описания с по-силни, из-
ползвайки по-добри теории, ‘загадките изчезват’ и е налице от-
критие. Откриваме нови феномени, както Галилей е видял с нов 
телескоп повърхността на Луната или както с електронен мик-
роскоп виждаме нишката на ДНК, а с рентгеноструктурен ана-
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лиз е възпроизведена най-вероятната стереохимична форма на 
тази молекула. Откриваме нови уравнения и разчитаме нови 
структури в живите клетки. Те свързват досега разпокъсани гру-
пи феномени или именувани обекти и процеси. 

За всяка сетивност са възможни изрази, като държим сметка 
за това, че езикът е рядко едно към едно отнесен към света. Ко-
гато опитът е уникален и не може да се възпроизведе от други 
хора, неговият изказ е неясен. Когато на слепия му се описва 
червен цвят, това си остава загадъчно за него. 

103. Светови граници и ‘дупки в света’. В света няма абсо-
лютни граници, но има пропадания между формите, които на-
вярно са задълбочени от думите и описанията. Такива са: пси-
хично – физично, мой ум – чужд ум, една форма – друга форма 
(произход). Не виждаме виждането на другия. Не намираме пси-
хично в тялото. Не намираме къде ‘умът’ се свързва с ‘тялото’. 
Без съмнение това са пропадания, които са зависими и от описа-
нието, но и без думите ние усещаме тези неизвестности.  

Поучително е в тази ситуация да погледнем какво казват 
другите култури в своите езици. Дали разпознават същите за-
гадки, неясноти, неизвестности? Дали намират същите ‘дупки в 
света’? 

104. Тайно знание няма. Тайно знание няма, освен ако е не-
достъпно за нас. Тайното знание няма друг източник, освен се-
тивния опит (или гранични опитности), който ни е по принцип 
достъпен. Всички легенди за криене на свръх-знание от същест-
ва на хиляди години: в състоянието ‘сомати’ в пещери в Тибет 
или в астралното пространство са непотвърдими, без това зна-
ние да се намери и покаже на хората по несъмнен начин.  

Няма езотерично знание. Мистичните състояния са феноме-
нално неопределени и езиково проблематични. Вкоренени на-
вярно в архетипни форми (Юнг), те са силно неопределени. 
Тяхното изказване, описване и обяснение ги полага в концепту-
ални рамки, в теории. Такива са световните религии и местните 
митологии. Те са спекулативни, защото остават отвъд достъпни 
наблюдения, споделими с всеки наблюдател. Боговете поначало 
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се приемат за непознаваеми и въпреки това само в няколко го-
леми религии те са запазили статуса си на такива. В огромната 
маса вярвания божествата са персонифицирани и имат свои ‘би-
ографии’. 

Друг ред мистични символи са ‘Единно съзнание’, ‘Сливане 
със света’, ‘Изчезване на Аз-а’, ‘Разтваряне в безкрая’, ‘контакт 
с Абсолюта’, ‘Откровение’... 

105. ‘Загадъчното’ и ‘Мистичното’. В сетивната тъкан на 
света преди намесата на думите няма логика, няма мисъл, няма 
необходимост, няма нищо, което да говори, че светът трябва да 
е такъв и ние трябва да сме такива и тук.  

Мистичното като ‘отвъдно’ на този свят може да се посочи 
само отрицателно: 

– не е от този свят; 
– има различно ‘пространство-време’; 
– не е изразимо; 
– не е ‘човешко’; 
– не е битие, нито небитие.  
Цял ред отрицателни определения се дават в апофатичното 

християнско богословие, във Веди и Упанишади. Тези отрица-
ния не са логически, както и не са диалектически. Те са само 
огледални проекции на определения на познатия ни свят. От тях 
не следват противоположни положителни описания.  

Положителните описания на ‘мистичния опит’ са неадекват-
ни. Те описват ‘отвъдни’ феномени с езика на ‘отсамни’. Такива 
почти непотвърдими в експеримент опитности като NDE (Near-
Death-Experience) са проектирани неизбежно в конвенционалния 
език, а и възприятията се запомнят изтълкувани в представи от 
този свят. Самите понятия за отвъдно и отсамно са пространст-
вено-подобни, а пространството е форма на нашия свят.  

106. Другите същества. За да живееш в друг свят, трябва да 
си друго същество. 

Можем разумно да предположим, че близките до нас живи 
форми, чиито сетивни органи са като нашите, виждат, чуват, 
обоняват и вкусват като нас или подобно на нас. Но знаем от 
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опит, че кучетата усещат много повече миризми от нас. Котката 
протяга лапичка към висок стрък трева. Какво тя изпитва в този 
момент? Въпрос без ясен отговор. 

Да се говори за ‘човешката форма на сетивното’ едва ли мо-
же някак ‘трансцендентно’, извън тази форма. Не може да се 
сравни от човешки позиции човешкото и кучешкото, ще се 
сравни онова, което виждаме у едно куче, тялото и поведението 
му и ще го съпоставяме с човешкото, но без да знаем наистина 
какво става в неговата ‘душа’. Например как миришат онези ми-
ризми, които то възприема и различава, как изглежда неговата 
цветова или без-цветна гама, как усеща емоциите на хората и 
себеподобните... 

Ние не можем да знаем някак ‘обективно’ защо даден свят, 
например този на хората, е именно такъв, с тези звуци, цветове и 
миризми. И все пак можем да огледаме от позиции на самия то-
зи свят неговите предели и оттук форми.  

107. ‘Същества от други светове’. Ние очакваме да стане 
едно футуристично чудо – да намерим форми на живот и разум 
на други планети. Не си даваме сметка, че светът, който възпри-
емаме, е напълно определен от нашата собствена форма на жи-
вот – човешката. И ако някога контактуваме с неземни същест-
ва, без съмнение ще са много по-различни от всичко, което на-
мираме като хора на Земята – мекотели, насекоми, птицечовка... 
На Земята ние даже не виждаме най-многобройните форми на 
живот – едноклетъчните. Всяка минута в нашето тяло се раждат 
и умират милиони малки индивиди, без да забелязваме това, но 
очакваме да видим първия извънземен, който ни посети, и да 
поразговаряме върху пътищата на живота и разума.  

Как очакваме да видим на друга планета зелени човечета, 
разплути чудовища или мислещи огромни насекоми? Самият 
термин ‘извънземни’ (ET) говори за безкрайната наивност на 
естествената неотнесена позиция – сякаш онези същества възп-
риемат същата Вселена, галактики, слънчеви системи и планети. 

‘Извънземни’ е негативно определение на същества, които 
живеят на други планети. Но онова, което ние възприемаме като 
‘планета’, ‘земна повърхност’, ‘водна среда’ и т.н. е валидно за 
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нашия земен набор от живи форми. ‘Какво възприемат’ и ‘къде 
живеят’ ‘извънземните’, ние не можем никога не само да знаем, 
но и да си представим, с нашите този-светови представи.  

Най-вероятно ние навсякъде ще виждаме мъртви планети, 
осеяни с камъни и прах, с някакви скали на хоризонта. И дори 
по силата на неясно чудо на тези планети като на нещо незави-
симо от нашето възприятие да има форми на чужд живот, ние 
ще го възприемем само като някаква странна аберация, неясно 
явление, или пък като живи биологични тела с видима форма. 

Същото се отнася и до евентуалните ‘пришълци’ от други 
светове. Ако са тук, те едва ли ще се явят в образ, а най-
вероятно ще са доловими в самата периферия на възприятието, 
като странни и неразпознаваеми явления или перцептивни ано-
малии на отделни хора. 

Всички човешки представи (фантазии) за други светове са 
само комбинации на фрагменти от пространство-времеви явле-
ния в този свят. Всички представи за разумни същества от други 
светове са антропоморфни или взети от формите на живот в на-
шия свят. 

Възприятието на друго, нечовешко и особено неземно съ-
щество, е извън представимото. Ние не знаем даже ‘как изглеж-
да’ ‘ултравиолетов цвят’ или ‘как се чува’ ‘ултразвук’. Ние ня-
маме право даже да наречем тези усещания  ‘виждане’ и ‘чува-
не’ – нали в зависимост от спектъра имаме звуци, радиовълни, 
светлина. 
 
 

108. ‘Възможни светове’ – Крипке (Saul Kripke. “Naming and 
Nessesity 1972) Някои логици (Крипке) говорят за ‘възможни 
светове’. За разлика от медиумите и създателите на проекта 
‘СЕТИ’, те поне си дават сметка, че ‘възможен свят’ е логико-
онтологическа конструкция. Логическата митологема е друга: тя 
се извежда от сигурното вярване, че логическите закони и някои 
други положения важат за всички възможни светове. ‘Необхо-
димо верни пропозиции’ са онези, които са верни във всички 
възможни светове. Например „2 + 2 = 4“; „Всички ергени са не-
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женени“. Все пак трябва да уточним, че не във всички светове 
има ергени, а може би в някои светове няма и числа. 

Не е необходимо твърдение, че парижкият еталон за метър е 
равен на един метър. Но във всеки възможен свят дефиницията, 
името, се запазва. Името може да се разшири чрез описание и 
тогава то е посочване, а не ‘описание’ на качества. Не може да 
се опише пълно и точно ‘значение’ и ‘референт’ на името. То се 
създава за отделяне, а не за описание (Ibid.). 

Това е точно така. То е очевидно така и няма нужда от спе-
циални дискусии по въпроса. Но ‘по дефиниция’ не е ‘необхо-
димост’ в свят. Дефинициите се спазват в същия контекст, но 
търпят промени. Те не са ‘необходими’ в никакъв смисъл. Де-
финициите могат и следва да се променят, защото някои дефи-
ниции са по-добри от други. Те не са аналитични в смисъл на 
тавтологии – те са кратки описания, а описанията са синтетични. 
Дефинициите на математически обекти изглежда са независими 
от нашия свят и сякаш се отнасят до ‘всички възможни светове’. 
Никой не знае какво ще да е това ‘възможен свят’, но логиците 
смятат, че в този свят непротиворечието е закон.  

Не е нужно да се мисли за други светове обаче, за да се ви-
ди, че непротиворечието не е закон, не е принцип, не е форма в 
света. Непротиворечието е само изискване на речта да не казва-
ме с една дума две различни неща в един и същ разговор. Да 
запазваме тъждеството на думата с нейния референт. Много по-
детайлен анализ на логическата относителност е направен в Фи-
лософия на относителността (2008). 

109. Преход през света? За да преминеш в друг свят, трябва 
да умреш и да се родиш. Разбира се, тук се говори само метафо-
рично. Представата за раждане е изцяло зависима от нашето 
раждане в този свят. Ако човек се прероди, той ще бъде друго 
същество и не е ясно какво от него ще пази идентичност, за да 
има смисъл изразът: „той се прероди“. 

Стремежът към отвъдното се проявява у хората с неприема-
нето на смъртта, с привличането от непостижимото, от другия 
свят. Това е духът на приключението, търсенето, творчеството, 
нагласата към предел, излаз, пробив. Бъдещето, пътуването във 
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времето, пътуването в друг свят, са магнетични. Парапсихоло-
гията и чудесата са магнетични.  

Това, което дава сила на хората за излаз извън наличното, не 
служи на нищо земно. Ние, хората, нямаме нужда да местим 
предмети и да четем мисли, за да живеем живота в този свят. 
Дълбокото желание да преодолеем физиката на нашия свят е 
стремеж към друг свят, с който ‘може би имаме забравена връз-
ка’. Това трябва да е свръх-светова природа или корен на нашия 
живот. Навярно искаме ‘да се върнем оттам, откъдето сме дош-
ли тук, в свят без болки’. 

Да обиколиш даже цялата земя, да надникнеш в най-
екзотичните кътчета на тази планета, ти няма да се приближиш 
към изначалната си цел. Всеки път ще изпитваш празнотата на 
приключението. Дори да отидеш на Луната или на Марс, отново 
ще си в това тяло и в един свят на същата физика. 

110. ‘Светове’. За светове се е говорило, говори и ще се го-
вори, докато има хора. Има едно особено, чисто рационалистич-
но разбиране за светове, което намираме у Готфрид Лайбниц. 
Неговите монади са малки ментални единици, затворени една за 
друга, но хармонизирани в един съвършен свят. ‘Възможните 
светове’ за Лайбниц са идеи в ума на Бог. Този свят за Лайбниц 
е ‘най-добрият от възможните светове’. 

Можем да наричаме каквото си искаме ‘свят’. Можем да на-
ричаме ‘свят’ Вселената, една планета с нейната звезда, светът 
на едно същество, множествата математически обекти, култура-
та на циганите или една личност с нейния ‘вътрешен свят’. В 
будистката митология има няколко свята, в които живеят раз-
лични видове същества. Пролиферацията на думата ‘свят’не 
изяснява въпроса за световете. А най-малък шанс имат абстрак-
тните логическо-математически структури, защото те са оче-
видни създания на хората в нашето пространство-време и с на-
шите възприятия на отделни форми и множества.  

‘Възможните светове’ е фикция, защото ние сме в един реа-
лен свят и всичко извън него е толкова неясно, че дори да го 
наречем ‘нещо’, пак използваме дума от привичното обкръже-
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ние. Не можем да си представим истински един различен от на-
шия свят.  

Да се родиш, живееш и умреш в една форма – това е свету-
ване на свят. 

111. Образите – феноменални форми 
На гръцки είδοζ значи гледане, гледка, изглед, външност, 

вид, образ, фигура. Философът Платон използва думата за неви-
димата форма в един идеален свят. 

Формите на света осъзнаваме като образи. Образът е онова, 
което се оформя в сетивния поток. Светът се възприема като 
цяло от форми, образи. Този свят е човешки. Светът се разпада в 
без-образност, когато губим съзнание, когато заспиваме. Обра-
зът изчезва при увеличение – той е виртуален спрямо ефимерна-
та си реалност. 

Къде са образите? 
Не в главата, или в ‘духа’. Образите не се намират, а синте-

зират своето определено пространство. Перцепциите подреждат 
перцептивното пространство, сънищата – сънуваното простран-
ство, математическите обекти – математическото пространство. 

„Образите са отражения (презентации)“. Това е жилаво по-
ложение, вкоренено и в съвременната наука. „Образите са ори-
гинали“. Това е платонизъм, който отчасти е актуален за мате-
матици и логици „Образите са проекции“. Това е допълнително 
твърдения в неврофизиологията и в психологията. Примерно 
болката се ‘проецира’ от мозъка на върха на пръста на ръката. 
Червената ябълка се проецира ‘върху’ ‘самата червена ябълка’. 
Какво става? Не е налице една червена ябълка-оригинал и една-
копие. Значи няма отразен и проектиран образ. Има една форма 
и тя е възприетата ябълка. 

Няма проекция, защото няма проектор и образ, който да се 
проецира. Даже представният образ, създаден ‘в мен’, се лока-
лизира не в проецирано пространство, а в собствено. Няма ‘чер-
вено’ ‘в духа’, както допуска Джон Лок или Джордж Бъркли. 
Червеното не е отражение или проекция, както не е и нещо мен-
тално, но не физическо, или физическо, но не ментално. Образът 
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е част от света, светова форма. Той няма ‘оригинал’ и значи не 
е образ. Той е просто феномен. 

112. Реалност и илюзия 
„Светът е реален“. 
„Светът е илюзорен“. 
И двете изказвания са празни опитно. Защото реалността и 

илюзорността са релативни – те не могат да се установят вън от 
съотнасяне. Примерно по отношение на будуването сънуването 
е илюзорно.  

Когато обаче целият свят се определя като ‘илюзия’, тук се 
предлага една дименсия вън от света, там, където въпросната 
илюзорност се вижда като илюзорност. Това може да бъде 
боддхи, нирвана, ниродха, където реалността е чист ум, на екра-
на на който се прожектира света.  

Да наречем света илюзия просто така, вън от индийския или 
будисткия контекст, е объркване. Защото западният ум мисли 
илюзията като нещо, съотнесено със светова реалност. Именно 
от реалността на света се заключава за нереалността, илюзор-
ността да речем на съновидението или на въображението, в за-
падния ум.  

Да видим нещо като илюзия значи да се издигнем над него-
вия контрол върху ума, неговото доминиране, налагане, прину-
дителност над ума. 

Но какво значи издигане и контролиране? 
Това не е да смяташ, че нещо е илюзия, и отново да си зави-

сим от него. Ако видим, че храненето е илюзия, трябва да мо-
жем без хранене.   

Реално и илюзорно като обикновени понятия се състоят в 
различни степени на жизнена валидност, сила, енергия на наши-
те представи и мисли, проекти и действия. Сънуването е илю-
зорно спрямо будуването. Видимата пустиня е реална спрямо 
илюзорния оазис в миража. Нормалното виждане е реално спря-
мо илюзорното халюциниране.  

Как различаваме реално от илюзорно?  
С това, че илюзорното не ресинтезира цялостен живот. Он-

зи, който се устремява към миража, ще си остане жаден, защото 
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няма да намери вода за пиене. Онзи, който не различава сънува-
не от будуване, няма да се ориентира в света. Онзи, който полу-
чава халюцинации, не може да оцелее в тях, без да се върне към 
нормално възприятие. Онзи, който вярва в невярна теория, няма 
да успее в практиката.  

Реално и илюзорно не се определят от наши понятия, а от 
жизнения смисъл на нещата – илюзията ни води към загуба, ха-
ос, смърт. Илюзията се оказва илюзия, когато ни доведе до отс-
лабване, болест, страдание, смърт при положение, че е имало 
друг път, ако изберем реалното. Това не значи, че реалното е 
безусловен живот, а е по-жизнено и силно от илюзорното. Реал-
ното също може да се окаже илюзорно в плана на прехода в друг 
свят. Реалният живот е краен и отиваме в смърт през болки, 
страдания, болести.  

Грешката е въпрос на степен, въпрос на обстоятелства. Няма 
безусловно погрешно или илюзорно живеене. Но там, където 
всички виждат едно, а аз виждам друго, най-вероятно се лъжа.  

По-реалните неща имат повече енергия и това се вижда в 
тяхната действителност, в това, че оказват съпротива, действат. 
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Глава 2. Виртуално 

113. Virtual – речникови определения. „Virtual being in fact, 
acting as, what is described, but not accepted openly or in name as 
such, virtually” (Oxford Advanced Dictionary, 1989) 

Virtual на дело, фактически, равностоен на; действуващ като; 
което е описано, но не прието (English-Bulgarian Dictionary). 

Това семейство значения идва от преди съвременната гло-
бална компютърна мрежа, но значенията ‘равностоен на, дейст-
вуващ като’, реферират в широк смисъл наподобяване на нещо 
реално от нещо относително нереално: компютърно генерира-
ните симулации се възприемат като реални процеси и форми. 
Телевизионният филм вълнува като реална история. Виртуал-
ното действа като реално. 

Това като остава неясно. 

114. Виртуалното в това изследване. Виртуалното в смисъ-
ла, използван тук, е онова, което не е реално, а действа или изг-
лежда като реално. Този смисъл е вложен и в предходното изс-
ледване Философия на относителността (2008). Най-ясната 
съвременна референция на ‘виртуално’ е сферата на компютър-
ните симулации. 

За да се разбере по-дълбоко природата на виртуалното, не-
избежно е да разширим сферата. Ако компютърните симулации 
са виртуални, то всичко, което ‘симулира’ реалното, без да е ре-
ално, трябва да е виртуално. Не само компютърните симулации, 
а и филмите, снимките, записите, съобщенията, трябва да по-
паднат в референцията.  

Ако образите са виртуални, то и знаците са виртуални: те 
‘заместват’, приемат се (условно) като техните референти. В ре-
ференцията на виртуално попадат тук всички знакови форми и 
процеси: говоренето и писането (разбирането) като обмен на 
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смисъл, ползването на артефакти със смисъл (предназначение), а 
не като физически обекти. 

Ново разширение. В тази сфера трябва да попаднат и метри-
те, и термометрите, и машините, и даже оръдията. В тази сфера 
са творенията на изкуството и науката. 

Всички артефакти, цялото поле на културата, ‘действа като 
реално’, защото ние влагаме смисъл в тях, без който те са просто 
физически обекти без отношението, определимо в думата като. 

Виртуално е синтезираното от нас в мисъл, език или техно-
логия. То има определеност в смисъла, който му придаваме. То-
зи смисъл в крайна сметка определя някакъв жизнен процес: 
момент от светуване или от динамика на жива форма. 

115. Дефиниции и аксиоми за виртуалното 
Дефиниция. Виртуално: определеност на смисъл. 
Виртуалното е синтезирано като нежив артефакт с жив сми-

съл. 
Дефиниция. Виртуално отношение: определеност в два или 

повече знака.’Това’ е заедно и различно от ‘онова’. 
Виртуалното е човешко творение, артефакт. Всеки артефакт 

има смисъл и в това отношение той може да се определи както 
знаковата форма. Като такъв той се създава, унищожава, копира, 
коригира, заменя. 

Реално не можем, но виртуално можем ‘да се върнем назад 
във времето’, да определим нов момент на мястото на определе-
ния, да коригираме направена грешка. 

Виртуална (знакова) относителност: определеност на зна-
ци спрямо други знаци. 

Референция се нарича виртуално-реална отнесеност, осмис-
ляне. 

Дефиниция. Виртуална проекция: Реално-виртуална отнесе-
ност, проекция на смисъл в знак (на знак в друг знак чрез общ 
смисъл).  

Езикът е координатна система, в която се определя знако-
вата форма и чрез нея реалния феномен. 

Знаков синтез тук е синтез на знакова форма. 
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Дефиниция. Виртуална позиция: момент-място на знаков акт 

в центъра на координатна система на език: ‘тук–сега–
означавам–това’. 

Принцип на виртуалната относителност: 
Знаковите форми са определени относно език (Философия 

на относителността, 2008). 

116. Виртуална инерция. Езикът е координатна система, в ко-
ято се определя знаковата форма и чрез нея реалния феномен. 

 Дефиниция. Виртуална позиция: момент-място на знаков 
акт в центъра на координатна система на език: ‘тук–сега–
означавам–това’. 

„Езикът се запазва същият или се променя спонтанно, ако не 
му въздейства сила: радикално нов опит, външна и особено не-
конгруентна комуникация. Доколкото виртуалното изключва 
енергийния аспект, то е неподвижно. Виртуалните форми са с 
различна трайност. Сериите изказвания са моментни, изказвани-
ята са временно смислени, думите са трайни, а граматиката е 
изключително устойчива“ (Цит. пр, § 81). 

Позицията се запазва в покой или дрейф. Това запазване е 
нeотнесеност – променяйки се, позицията си остава в центъра – 
тя остава нулата на езиковата координатна система. 

Аналогично на реалната инерциална система, виртуалната е 
отправна. Тя определя другите позиции и другите движения. 
Виртуалната инерция е ясно видима в запазването на езика, на 
който говорим. Тя е видима в запазването на думи и изкази, 
описания и обяснения. Тук е място да се припомни ‘неизмен-
ността и абсолютността’ на дадения непосредствено свят (Ху-
серл). Абсолютизмът фиксира реалната позиция в един виртуа-
лен абсолют. 

 

117. Промяна на позицията. Всяка промяна е относителна. 
Промяната на самата отправна система, доколкото тя е неотне-
сена естествена позиция, е невидима, като равномерното право-
линейно движение. Но аналогично на ускорителното движение, 
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тя става видима, когато се променя активно: създава се нов мо-
мент, нов знак, нов израз, ново описание, нов артефакт. 

Позицията се мести спонтанно и несъзнателно (аналог – 
‘праволинейно движение’) – дрейф. Позицията се променя съз-
нателно – решаване на познавателен или комуникационен проб-
лем. Позицията се преопределя чрез отстраняване на бариери. 
Позицията може да се трансформира – променят се основни по-
нятия, визии, светоглед, език. Позицията не е трансцендентална 
– тя е място на група генерирани знакови редици. 

118. Смисъл – дефиниция. Виртуалното е определеност на 
смисъл. Обикновено ‘смисъл’ се разбира като ‘онова, което вла-
гаме и разбираме в думите’, ‘имаме предвид’. Това е мисъл, но и 
емоция, възприятие, усещане. Когато погледнем лицето на събе-
седника, то изразява емоция. 

Не само в думите и другите знакови форми, но и в оръдията 
и машините е вложен смисъл: предназначение. Микроскопът без 
смисъла си на машина за наблюдение е просто метално-
стъклена форма. 

Не само в артефактите, но и в живите форми, намираме сми-
съл: ДНК има смисъл на носител на генетична информация, коя-
то определя структурите и веригите жизнени процеси. Един 
триплет в ДНК има смисъл на кодон, който детерминира синтеза 
на определена аминокиселина. Тези жизнени процеси водят до 
ресинтеза на живата форма. 

Смисълът не е някъде там, в пространството: той се получа-
ва в естествен отбор, ‘влага’, ‘предава’, ‘разбира’, ‘изпитва’, 
‘изпълнява като функция’ или ‘изпълнява като предназначение’. 
Смисълът се влага и изплъзва от формата (подобно на дух). Той 
не е реален, а е определеност на реален жизнен процес. От слу-
чайна поредица знаци правим парола за влизане в профила си в 
някакъв сайт. 

Дефиниция: Смисъл: момент от жизнен процес (светуване 
или ресинтез на жива форма), определен относно форма (жива 
форма или артефакт). 

‘Смисъл’ тук реферира: функция на знак, разбиране на не-
що, имане предвид от някого, насочено към друг; виждане с око 
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на определен обект; предназначение на микроскоп. Ако не се 
осъществява, смисълът се изплъзва. Ако окото не функционира, 
не виждаме. Ако парите загубят доверие, те се обезценяват. 
Т.е.смисълът не е самата реалност: мисъл, функциониране, а 
реалността, определена посредством формата, като подлежаща 
на ‘съживяване’ – функциониране, значене, работа, разбиране. 
Затова смисълът е виртуален. Ние се вълнуваме и от нереални 
събития, заснети на филмова лента, вярваме в сънищата си, до-
като сънуваме, потапяме се във виртуалната компютърна симу-
лация, която ‘е като живота’. 

Виртуалното изисква някой да го приеме. Без жизнен процес 
виртуалното изчезва и остава само форма в пространство-време, 
лишена от смисъл. Без живот виртуалното не може да се появи. 
Няма разбиране на текст от друг текст, на знак от друг знак, а 
само на текст (знак) от жив момент: четене (усещане и т.н.).  

Виртуалното не живее без реалното. 
Няма органична форма, знакова редица, машина или произ-

ведение, което да има свой живот без живите същества, в чийто 
жизнен процес те са включени. 

Виртуалното не се ражда, не живее и не умира. Няма ‘вирту-
ален свят’. 

119. Постигане на смисъл. Всеки смисъл се постига като мо-
мент от живеенето – смисълът не е нещо или процес, а опреде-
леност на жизнен процес. 

Генетичната информация в структурата на ДНК, подлежи на 
експресия в синтезирани белтъци, тъкани, органи, жива форма и 
чрез това е генетична информация. 

Предназначението, ‘вложено’ в микроскопа, подлежи на ре-
ализация от онзи, който наблюдава с микроскоп. 

Емоцията, вродено изразена в човешката лицева мимика, 
подлежи на улавяне от другия човек. Мисълта, вложена в текст, 
подлежи на четене и разбиране от читател. Ние съпреживяваме 
другите в усещания, емоции и чувства, в мисли и знаци, в оръ-
дия и машини, като преживеем същите моменти, каквито пре-
живяват другите.  
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120. Светът (животът) е отвъд всеки смисъл. Светът (жи-

вотът) е отвъд всеки смисъл. Това е така, защото смислите са 
отнасяния на форми към жизнени процеси, на виртуалности към 
реалности. Смислите се проецират върху тези форми, те са ‘на 
формите’: смисъл на текст, стойност на пари, предназначение на 
машина, функция на орган. Не е състоятелно да формулираме 
‘смисъл на живота’ (‘смисъл на света’), защото към какъв живот 
ще отнесем самия живот, за да му придадем смисъл? Такова от-
насяне е невъзможно трансцендиране на света и живота. 

„Светът е отвъд всеки смисъл“; „Животът е отвъд всеки 
смисъл“, са относителни изказвания, които рефлектират нагла-
сата за търсене на ‘смисъл на живота’, ‘смисъл на света’.  Естес-
твената нагласа е в не-търсенето на смисъл на живота-и-света, а 
в непосредственото живеене на света. 

121. Реалното не детерминира виртуалното. Смислите се 
получават и преживяват недетерминирано. Един смисъл може 
да не бъде постигнат. Може да се получи друг смисъл. Машина-
та може да не работи. Текстът може да не се разбере. Органът 
може да не функционира. 

Никоя форма в света не определя дума, която да я означава. 
Усещане, представа, възприятие, мисъл, са неопределени спря-
мо езика. Никоя машина не детерминира безусловно своята ра-
бота. Никой орган не функционира с необходимост. Никоя ор-
ганична форма не детерминира определена динамика. Това ста-
ва в мрежа от условия като специфична динамика (жизнен про-
цес, момент от светуване). 

Синьото, твърдото, сладкото не изискват определен език, 
нямат своя граматика. В този смисъл „светът е неизказуем“. На 
някаква квалия съвсем случайно се съотнася знак. Това рефери-
ране не се означава, то е вън от знака и все пак го определя като 
знак. 

Формите в потока на светуване не детерминират определени 
изкази. Едно далечно следствие е: Не може да се извеждат твър-
дения от възприятия (Попър). 

Светът поначало не е определен, не е известéн, съ-общен. 
Известяването е определяне на смисли. Извън това светът прос-
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то се светува срещу и на фона на хаоса. Из-вест-ното (известе-
ното) явно е изказано. Доколкото ние преживяваме чисто и не-
определено, без знание и език, светът е ‘загадка’. 

122. Виртуалното ‘като реално’ – илюзии. Виртуалното е 
определен смисъл на симулирано усещане, възприятие, предста-
ва, може да се приеме за реално, без да е налице реална феноме-
нална форма. 

Така една четена книга може да се преживява като действи-
телна история. Това е възможно, само ако жив човек я чете. 
Една компютърна симулация може да се преживява като истин-
ски живот. Това е възможно, само ако има жив човек, който 
възприема симулацията. 

Ние различаваме тези ‘виртуални преживявания’ като илю-
зии спрямо действителните преживявания.  

Илюзиите ‘не са истински’, ‘не са реални’. Какво означава 
това? 

Най-ясното свидетелство за илюзорност е, че не можем да 
живеем в илюзорния свят: не можем да се родим, да живеем и да 
умрем в него. Конкретно не можем да дишаме и да се храним в 
симулацията. 

123. Лъжата е подмяна на реалното с виртуално. Лъжата е 
виртуалност, която претендира за реалност или за истина. Ние 
живеем с виртуалното като с реално. Това се включва по дефи-
ниция във виртуалното. Като нещо виртуално лъжата не може 
да замени реалността.  

Истината е виртуалност, която изразява света. И лъжата, 
изопачавайки света, го изразява. Няма истински очертания на 
света, а има имена. Имената не са истински нито лъжливи. Тук 
няма твърдо дъно, на което да се различават лъжа и истина. Най-
твърдото е, че жизнените функции на тялото в пространство и 
време са реални, а не виртуални.  

124. Виртуалните проекции са експанзии. Дефиниция. Вир-
туална проекция: реално-виртуална отнесеност, проекция на 
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смисъл в артефакт. Знаците реферират феномени, а феномените 
се проецират в знаци. 

Виртуалните проекции – проекции на реални форми във 
виртуални, са експанзии. Ние разширяваме своя жизнен хори-
зонт в област, която не е реална и не създава реални пречки. Ние 
сме свободни да създаваме във виртуалната област. Измисляме 
въображаеми обекти, понятия, теории и концепции. Изказваме 
изрази за въображаеми обекти, мисловни същности, фантастич-
ни феномени. 

Формите във виртуалното нямат никакъв друг извор освен 
реалните феномени. 

Те имат смисъл, доколкото подреждат реални форми в пото-
ка на живота. Понятията подреждат множества форми и процеси 
в едно. Това е увеличение на реда, намаляване на хаоса. Някои 
виртуални проекции, замислени като полезни, се оказват безпо-
лезни или вредни. Ние ги приемаме спонтанно като реални и те 
могат да ни ограничават. 

125. Виртуалните проекции са проблематични. Проекцията 
на смисъл в знак или друг артефакт може да е загуба на смисъ-
ла: безсмислена дума или израз, неработеща машина, неадек-
ватно описание. Грешката винаги съпътства находката. Грешка-
та в едно отношение може да стане находка в друго отношение. 
Грешката е грешка спрямо непостигнат жизнен процес. 

Така очевидното и сякаш самодемонстриращо се ‘съществу-
ване’ може да се окаже само виртуална проекция. „Електронът 
съществува“ в момента и мястото на регистрацията от прибор. 
Преди това не е ясно: ако допуснем, че електронът е частица в 
някакво пространство преди взаимодействие с прибор, ние про-
ецираме без гаранция и преминаваме отвъд наблюдаемото. Това 
е загуба на физичен смисъл: по този начин можем да приемаме 
неограничено множество от всякакви обекти. 

Проблематичността е неопределеност на отнасянето. „Човек 
съществува“ е неопределен израз – проекция на относителното и 
временно запазване на човешката форма. ‘Човек’ е човек само 
относно други живи форми. ‘Съществува’ съществува само от-
носно несъществуващо. Реално човек не съществува безотноси-
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телно, а само относно своето несъществуване – смъртта. Човек е 
временен – той съществува и не съществува. 

„Тази маса съществува“, но само доколкото ‘маса’ е разпоз-
нато относно други вещи. Тя ‘съществува’, но само доколкото 
като разпозната маса е цяла и запазва формата си. Но това е 
временно – масата се разрушава. 

Все пак трябва да приемем, че неотносителните феномени в 
тъканта на нашия свят съществуват сега и тук, както ги изпит-
ваме: те са реални. 

126. ‘Идеално’ – виртуална форма. В класическата европейс-
ка философия идеалното стои срещу реалното и в тази дименсия 
то е определимо като виртуално. Идеалното е виртуална форма 
– то няма материя и енергия. То е чиста форма, число, структу-
ра, информация (Тук не отъждествяваме идеалното с ‘духовно, 
ментално’). Това разбиране дава нова светлина върху идеалното. 
Идеалното е проекция. Множества реални форми се проецират в 
една представа, понятие, образ, знак. 

Формата като идеална може да става ‘реална’: знакът се ин-
терпретира, филмът се преживява, компютърната игра се играе, 
с парите купуваме стоки. Тук е мястото на ‘въплъщаването’, на 
‘реализацията’, на ‘имплементацията’. Например изчисляването 
се реализира като серия физични процеси в компютър. 

За разлика от реалната форма, идеалната няма свой живот, 
не се ражда и не умира. Така може да се разберат ‘вечните ейдо-
си’ (Платон). Формите на Платон, ейдосите, имат ‘вечността’ си 
чрез това, че са чисто мисловни. 

‘Идеалното’ е чист артефакт, чиста виртуалност. 

127. Виртуален аспект на научните описания. Научното 
описание следва света, и все пак е виртуално. 

Отклонението на стрелката на уреда е реално, но регистри-
рането на ‘повишаване на налягането’ е виртуално. В това опи-
сание се използва понятие: налягане. Дали ще допуснем реално 
налягане като същност във физичната реалност, или ще се огра-
ничим само до наблюдаваното отклонение на конструирания 
уред, не е от значение за научното описание. То остава същото. 
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В този смисъл формите и процесите, идентифицирани като 

величини, сили, полета и взаимодействия, са виртуални. Никога 
никое усещане или комплекс от усещания не детерминира опре-
делени изкази. Веднъж обаче приети, изказите относно феноме-
ните имат определени живи смисли. Ние си представяме как Зе-
мята привлича Луната (гравитация), как електронът се върти 
(спин), или как двойната спирала на ДНК се разплита. В бъдещ 
момент на научното развитие тези представи може да отпаднат 
и често отпадат, за да се появят нови, по-коректни. Щом поня-
тия, представи и същности като етера  отпадат, няма гаранция и 
за останалите. 

Реално виждаме как слънцето изгрява и залязва. Виртуално 
казваме: „Земята се върти около Слънцето“. Или: „Никое от две-
те не се върти около другото – те са си в една линия, която се 
върти само относително, а може да се приеме в покой“. 

Реално изпитваме потока на света: преживяваме това, което 
е ‘сега’, спомняме си ‘вчерашното’ и очакваме ‘утрешното’. 
Виртуално днес е 03.02.2010 година. 

Реално намираме асиметрични посоки в пространството: 
напред–назад, наляво–надясно, нагоре–надолу, тук–там. Вирту-
ално казваме: „Пространството има три измерения“. 

128. Интерференция на виртуалното върху реалното, вяра.  
Не зависи от нищо виртуално изпитването на болка или удовол-
ствие, виждането на червен кръг или вкусването на соленото. Но 
още от бебета ние се учим кое какво е, къде е и кога е спрямо 
знакови мрежи като календара или картата. 

Интерференцията на виртуалното върху реалното е смесва-
нето, припокриването между виртуално и реално. 

Налице е неразличимост между реално и виртуално. Ние 
вярваме в някакво ‘положение на нещата’, установяваме ‘фак-
ти’, приемаме ‘истини’. 

Вярата прави нещата да се изпитват като реални и в това из-
питване не се различава реално от виртуално. 

129. Виртуалното о-пределя реалното на ниво език. Думите 
не влияят върху това, което изпитваме. Но за да организираме 
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колективния си живот, ние налагаме върху феномените огромна 
мрежа от знаци. Езиците са като карти на реалностите. Едни 
карти се различават от други не само защото едни карти са по-
точни от други, а и защото едни карти приемат едни условни 
знаци, а други – други. Едни карти приемат едни координатни 
системи, а други – други. В едни звездни карти се разпознават 
едни съзвездия, а в други – други. Едни езици имат една грама-
тика, други – друга. Граматиките могат да се различават силно. 
Например може да не се използва двойката име–глагол, систе-
мата на лицата, системата на граматичните времена. В такива 
езици същият свят изглежда различен. В този смисъл виртуал-
ното о-пределя реалното. Феноменът е сходен с ‘неопределе-
ността на референцията’, ‘онтологическата относителност’ (Ку-
айн). Лингвистите са го описали като ‘езикова относителност’ 
(Боас, Сепир, Уорф). 

Думите определят ‘обектите’. Изразите определят ‘какво 
съществува’ и ‘какво става’. Описанията определят ‘фактите’. 
Езикът определя ‘за какво става въпрос’. Сетивните форми оп-
ределят на едно ниво, езиковите форми определят на друго ни-
во, на ‘по-висока степен на организация’. Това е виртуалната 
относителност. 

И все пак един и същ е феноменалния свят и затова календа-
рите са сравними, картите могат да се съгласуват, хората могат 
да учат всякакви чужди езици. Това е реалната отнесеност на 
виртуалното. Всичко това е подробно изследвано във Филосо-
фия на относителността. 

130. Виртуалното е информация без енергия. Науката пред-
лага две добре разграничени понятия: информация и енергия, 
които имат смисъл за нашето деление. 

Виртуалното е определеност на смисъл. Това ме кара да 
приема:  

За виртуалната област можем да пренебрегнем енергията и 
да работим само с информация. Във виртуалното пространство-
време енергията отсъства или се свежда до нула, игнорира се.  
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Във виртуалното пространство-време не се прилагат зако-

ните на физиката, не се включват животът и съзнанието ка-
то жив процес. 

Можем да пренебрегнем в силна степен общностите, инди-
видите, жизнения процес. Можем да говорим за автономен език 
(езици), изкуствени езици, за текстове и преводи, за описания и 
знания, за ‘растежа на обективното знание’ в един автономен 
‘трети свят’ (Карл Попър). 

131. Виртуално пространство. ‘Тук’ и ‘там’ в компютърната 
мрежа нямат нищо общо с ‘тук’ и ‘там’ във физическото прост-
ранство. Виртуално знаците със смислите им са определени сво-
бодно и изграждат виртуално пространство от форми.  

Но всяка информация се пази във физически сървър – хард-
диск на реален компютър. И всеки виртуален адрес отговаря на 
реален компютър във физическото пространство. Компютрите 
са свързани с кабели или през ефира. 

Каква е връзката между реалната структура и виртуалната 
мрежа? Причинна? Функционална? Репрезентационна? 

И трите типа предикати не са коректни. Връзката е точно ка-
то връзката знак – значение: референцията. Референцията е оп-
ределена с решение. Виртуалното пространство е структурирано 
с множество решения на участниците във виртуалната комуни-
кация, но те стоят зад виртуалните симулации. 

Референтната зависимост е аналогична на зависимостта 
между мозък и феноменален свят. На всяка единица информа-
ция не съответства единица определен смисъл, но като цяло 
виртуалната структура на мрежата съответства на реалната 
структура на компютрите и информацията, която се обменя 
между тях. Ние я наричаме: виртуална проекция. Виртуална 
проекция: реално-виртуална отнесеност, проекция на смисъл в 
артефакт. Знаците реферират феномени, а феномените се прое-
цират в знаци. 
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132. „Светът е виртуален“. В друго отношение извън ди-

менсията реален свят–виртуална определеност на смисъл, сами-
ят реален свят е ‘виртуален’. 

Ако явленията скриват същности, а не ги откриват, то те са 
привидности. Такава е нагласата на метафизиката. Във феноме-
нологичната нагласа явленията могат да скриват само други яв-
ления и то относително и временно. 

 Феноменалният свят тече: той се появява, живее и изчезва 
заедно с нас. Усещанията се усещат в зависимост от нервите и 
мозъка. Възприятията зависят от приети езикови конвенции. 
Мислите зависят от езици. 

При смяна на мащаба формите се разтварят. Микроскопът и 
телескопът увеличават и правят формите по-ясни, но отвъд оп-
ределено увеличение формите се разтварят и проумяваме тяхна-
та отнесеност към възприемането. 

Светът е ‘на ръба на разрухата’, както животът е на ръба на 
умирането. Той постоянно се разпада и съгражда, докато проце-
сът на живота продължава, докато се поддържа живата форма.  

Това определение на света е диалогично: то е реплика на 
твърдението, че светът е вечен, неизменен, абсолютен. 

133. ‘Илюзорност’ на света – Ланкаватара сутра. В Махaÿ-
на-сутрата Ланкаватара илюзорността на света е изказана в 
много метафори метафори: образ на луна в езеро, ехо от вик, 
рога на заек и т.н. 

Тезата на будизма, че светът е ‘илюзорен’, взета безотноси-
телно, е изопачена. В будизма се изказват четири твърдения с 
еднаква валидност/невалидност: 

Светът съществува. Светът не съществува. Светът същест-
вува-и-не-съществува. Светът нито-съществува, нито-не-
съществува. 

„Светът е илюзия“ не значи несъществуване или халюцина-
ция, а ефимерно явяване, зависим произход и празнота откъм 
субстанция. 
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134. Светът като ‘сън’ – будизъм. Будистите и даоистите 

сравняват света със съновидение. Животът е сънуван и просвет-
лението е събуждане, бодхи. 

Джуандзъ разказва красивия анекдот за себе си и пеперуда-
та. Сънуването може да бъде обърнато спрямо будуването и ня-
ма неутрална позиция, от която да се определи ‘реалното’. 

Медитиращият се оттегля от този свят и този живот, без да 
го разбира, без да го проумява защо е такъв. 

Човешката форма и формата на света не са пряка тема за 
анализ на будизма.  

Такова обяснение е радикално невъзможно, но може би мо-
же да се изкаже подробно феноменологията на човешкия живот-
свят, като се проясни света като жизнен процес.  

Буда елиминира въпроса за света, неговия произход и про-
дължението след смъртта. Въпросът за Твореца и замисъла – 
кой е създал световете и какво е имал предвид, не стои. За бу-
дизма е важно събуждането от света, а не тълкуването на съ-
новидението човешки живот. 

135. Реална относителност – будуване и сънуване. Сънови-
дението е илюзорно от позицията на будното състояние. В прос-
транство-времето на будния живот на тялото ги няма феномени-
те от съновидението. Тялото е пасивно в сън, а активно в будно 
състояние. То функционира в режим на възстановяване. Не мо-
жем да го ресинтезираме в съновидението. Но в съновидението 
реално е само това, което се сънува, а будното състояние е зад 
предела на опита. 

Но спрямо будуването има и друго отнасяне. Когато съзна-
ваме ясно относителността и условното съществуване на фено-
мените и имената, на реалното и виртуалното, живеенето е от-
носително будно и относително небудно – съзнателното е само 
‘връх на айсберг’ в целия поток на светуването. 

В разбирането на Джуандзъ и на Ланкаватара животът е 
съновидение, защото той е феномен, явление пред ума, празен, 
относителен, уговорен и измислен, зависим от нагласа, език, 
описание, обяснение, мислене. 
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В състояние на безметежното странстване (Джуандзъ) и на 

чист ум (Дзен) ги няма условните подредби, с които хората 
действат. В будния живот можем да съзнаваме виртуалността. 
Така, в сънуването можем да съзнаваме съня.  

Когато живеем будно с феномените, ние вярваме в тяхната 
реалност. Ние искрено и дълбоко се вълнуваме от грижи и проб-
леми, близки и далечни хора. Но всичко това е ефимерно и се 
променя. Вълненията отминават. Грижите избледняват. Проб-
лемите стават непроблеми, дори да не сме ги решили. 

Светът е виртуален относно свободен ум. 
През 1984 г (Смъртен опит, 1994) написах, че няма смисъл 

тълкуването на сънищата – те са неизтълковаеми. Нали човеш-
ките събития не се тълкуват.  

Щом не тълкуваме онова, което ни се случва всеки ден по-
добно на текст, защо трябва да тълкуваме сънища? 

Светът е виртуален, защото е ‘на ръба на разрухата’. Той 
постоянно се разпада и съгражда, докато процесът на живота 
продължава, докато се поддържа живата форма.  

136. Теория на хаоса и ‘пратuтя самутпaда’. Будистки фи-
лософи разглеждат съвременни теории в светлината на будизма 
и обръщат специално внимание на термодинамиката. Теорията 
на хаоса (Неравновесната термодинамика) описва потоците, 
специално дисипативните потоци в термодинамичните процеси. 
На тях съответстват метастабилните неравновесни системи 
(относително устойчиви форми). 

Anicca, аника, непостоянство, е разбиране за света като 
поток в традиционната и будистката индийска мисъл. Преводът 
като ‘ставане’ не е адекватен.  

Pratitya-samutpada, пратuтя самутпaда, е понятие за зави-
сим произход, взаимна зависимост. И не ‘взаимодействие’ е, 
което будистите имат предвид, когато говорят за ‘пратuтя са-
мутпaда’. В ‘шóнятa’ (‘празнота’), не се реферира ‘небитие’, 
нито ‘нищо’, а ‘относителност’ (липса на собствена природа). 

Дълбокият смисъл на аника, както и на пратuтя самутпaда 
е отвъдпонятиен, но има и съвсем рационален аспект, много 
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близък до понятията на термодинамиката: синергетиката, ди-
сипативните потоци и атрактори са такива понятия. 

137. ‘Catuşkоţi’ (чатушкоти) – четивърхата формула на не-
определеността. Това е уникална пара-логическа техника, из-
ползвана от индийските философи в древността за изказ или па-
ра-изказ на качествено-безкачествения Абсолют.  

Мисл╒м, немисл╒м, нe-мисл╒м и не-немисл╒м (едновремен-
но), е неизразимия Абсолют (брахман-атман). 

Ето една класическа формулировка на чатушкоти, дадена от 
класика на будистката философия Арядева: „sat asat sadasac ceti 
sadasan neti ca krama/ esa prayojyo vidvadbhir ekatvadisu 
nityasah/“. „Съществуване, несъществуване, съществуване-и-
несъществуване, нито-съществуване-нито-несъществуване, това 
е методът, който ученият трябва винаги да използва относно 
единното и други такива [тезиси]“ (Catuhsataka, ch. XIV). 

Техниката намира място и с пълното си отрицание (отрича-
не), за да се изкаже празнотата (śunya) и свободата от цикъла на 
преражданията (nibanna). Отмислят се всички четири формули-
ровки. 

Утвърждаването на четирите възможни екзистенциални 
твърдения и тяхното отхвърляне се оказват равносилни и с един 
смисъл. Това е смисъл отвъд логиката и езика. В рамките на раз-
виваната тук и във Философия на относителността  позиция 
това е неопределеност. 

138. Sunyata (‘празнота’) като относителност. В школата 
Мaдхямика липсата на същност и взаимната зависимост (pratitya 
samutpada, пратuтя самутпaда) кристализира в пустота 
(sunyata, шóнятa). ‘Нещата’ във времето и пространството са 
‘пусти’, нямат собствена природа. 

Адекватна съвременна формулировка на sunyata е: относи-
телност. ‘Шóнятa’ е осъзнаване на относителността в двата 
плана: виртуална и реална. Виртуална относителност тук е праз-
нотата откъм едно фиксирано определение и поливалентността 
на определенията – ‘същностите’. Нaгaрджуна използва тази 
относителност, когато отрича субект чрез отричането на преди-
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кат. Реална относителност тук е празнотата откъм собствена 
същност (svabhava, свабхaва) или тъждеството на нирвaна и 
саìсaра (Нaгaрджуна). 

Това е негативна отнесеност на всяко определение към него-
вото отрицание. Взети независимо, определенията не са ва-
лидни. Остава неопределеност като съзнание за липса на опре-
деленост преди езика. 

Тази празнота не е субстанция, не е същност, не е даже по-
нятие, не е теория.  

139. Празнотата като виртуалност. „Светът е реален, но 
реалността е ментална“ (Йогaчaра, Виджïaнавада). Такава е 
позицията на школата Виджïaнавада (‘само ум’). Това е вид 
виртуалност относно ‘външната реалност’ на света. Няма никак-
ва реална даденост. 

„Светът е празен откъм същност“ (Мaдхямика, Sunyavada).  
Двете разбирания – за менталност и за празнота – са две 

страни на разбирането за виртуалност или ‘илюзорност’. Светът 
не е онази обичайно допускана реалност, в която безсъзнателно 
вярваме, че сме потопени. 

Нирвана = самсара = празнота (Нaгaрджуна). ‘Шóня’ в бу-
дистки смисъл не значи не-реалност, нито негация, замъгляване, 
нищожност.  

Празнотата на всичко и на всякое определено нещо, изразя-
вана с термина шóнятa (празнота) не е концепт, не е понятие, не 
е теория. Това е негативен концептуал за опразване, ‘олекване’ 
на феномена откъм същност. На съвременен език шóнятa е също 
виртуалност. 

Ако шóнятa значи някакво начало или субстанция, то самата 
тя се обезсмисля. Празнотата се осъзнава относно ‘пълнота’ – 
битие и същност. Така илюзия се осъзнава на фона на реалност. 
Когато светът в смисъла на шóнятa е илюзия, това не е абсолют-
но и не е изначално, а само резултат от отсъствието на реалност, 
предполагана наивно и рационално-мисловно.  

Тази философия разклаща метафизиката, включително за-
падната. Тя разклаща из основи материализма, идеализма, дуа-
лизма и всяка фундаментална онтология.  
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Шóнятa, разбирана превратно като Абсолют (Мурти), ани-

хилира смисъла на релативността. Шóнятa не е Абсолют, а само 
концептуално средство за изчистване от Абсолюти. В Дзен-
просветлението не се вижда абсолютен ум, а ефимерност на фо-
на на празен ум. Светът е ‘виртуален’ и тази виртуалност не е 
сравнима с нещо извън него, с нещо реално.  

140. Свобода от възглед (теория, даршана). Осъзнаването на 
виртуалността и на относителността води към освобождаване 
от възгледи, включително от нашите собствени. 

Неопределеността на света и неговата относителна реалност 
предполага множество възможни описания и действия. Има раз-
лични начини да се мисли, изкаже и извърши нещо или негов 
заместител. Ако не сме фиксирани върху един път, който виж-
даме, ще видим и други пътища.  

Да си в периферията на две огромни културни полета значи 
вълните от техните центрове да се срещат и унищожават взаим-
но близо до теб. Така ти си в ‘мъртва’ вода, но имаш шанс за 
жизнен излаз отвъд вълнението. 

141. Просветване на празнота. Гаутама, Джуан-дзъ и 
Нaгaрджуна не са попадали в ситуация като в квантовата меха-
ника, където по принуда се е стигнало отвъд независимо битие и 
небитие. Те са узнали това от ментален опит, както и от анализ 
на езика. Това постижение е последвало осъзнаването на сла-
бостта на понятията и силата на елиминирането им.  

„Аз мисля“ е повърхностно, защото ‘аз’ е име на нещо неяс-
но, а ‘мисля’ е само аспект на менталното. Това е прозрял И 
Шопенхауер. От друга страна, самото ментално е само относи-
телно определение спрямо телесното.  

Ясното съзнание за феноменалност не оставя нито един оп-
ределен предмет или процес. ‘Предметите’ и ‘процесите’ са 
имена на статични и динамични възприятия с човешкото тяло. 
Уредите в квантовата механика ни казват същото. И това не е 
някъде там, в независимия свят, но не е и ‘извънчовешко’, ‘не-
човешко’. То е като блясък между идването и отиването и пре-
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топява ‘таквината’ на този свят. Няма ‘аз’, няма ‘душа’, ‘съзна-
ние’, ‘безсмъртен дух’. Няма ‘материя’, ‘енергия’, и т.н.  

Има проблясване на нещо – не-нещо извън време и прост-
ранство и това ‘нещо’, което ‘проблясва’ не може да породи 
нищо и не се поражда от нищо.  

‘Просветлението’ като понятие заедно с ‘празнотата’ същес-
твуват само в текстове. Събуждането трябва да отстрани и тези 
понятия. Празнотата е временна позиция, отнесена към догма-
тичните същности, за да ги релативизира и разтвори. 

142. Измислен свят. В De-cogito. Отмисляне на измисления 
свят (2007) подробно се изследва и разтваря пласт по пласт из-
мисленото. Светът е в неизвестна и трудно установима степен 
измислен, мисловен, виртуален Той е плод на осмисляне на си-
туации, речеви актове, понятия, ценности, концепции, разкази и 
т.н. Всяко племе има измислен свят. Всеки човек си има измис-
лен свят. И този измислен свят се слива с реалния и носи реал-
ност. Не става въпрос за илюзия. 

Културата задълбочава съня на живота, като го попълва с 
подробности – описанията на света.  

Светът е оформен като такъв чрез мисленето и езика, чрез 
местното описание и осмисляне. Така се оформя примерно вещ-
та стол. Но мисленето и езикът са виртуални. 

Следователно, светът като такъв, какъвто го познаваме в 
култура, е виртуално организиран реален свят.  

В един чисто виртуален свят ще изчезне смисълът и животът 
и той ще се разпадне на чиста обработка на информация и хаос. 

143. Реалност–илюзия в Мaхaÿна. Постигането на ‘илюзор-
ността’, разбира се, става, когато се намери ‘реалността’. А в 
случая със световата илюзорност това е ‘пробуждането от све-
та’, също както илюзорността на сънищата се постига едва при 
събуждане. 

Нещата са си там, където са. Стената не се помества от това, 
че е ‘илюзия’. Пропастта не става не-смъртоносна от това, че е 
‘празна’. Светът не изчезва с осъзнаването на ‘илюзорността’ 
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му. Светът е просто лишен от опора, от субстанция, от същност 
и от неща, които имат същност. 

Будхахридая праджняпарамита сутра: „Няма око, няма ухо 
и т.н.“. Това е екстремно силна позиция спрямо илюзорността, в 
която самото тяло и неговия жизнен процес е осъзнавано като 
илюзия. В позиция на осъзнаване илюзорността на тялото се 
осъзнава и илюзорността на феноменалния свят. 

‘Майя’ е видимост спрямо истинския свят във Ведaнта. В 
абсолютистки трактовки на Махaÿна се подчертава връзката 
между шóнятa и татхaтa (‘таквина’) в смисъл на илюзия и 
реалност. Това е лош монизъм и онтология. Говори се за някаква 
трансцендентална, неемпирична мъдрост, в която се постига 
татхaта като абсолют. Съвременни коментатори (Судзуки, 
Мурти) усилват това недоразумение. 

Когато се пояснява нереалността чрез примери като: няма 
това, няма онова, ние се озоваваме в нихилизъм. (Когато малки-
ят от ‘Матрицата’ казва, че ‘няма лъжица’ и затова огъваме 
‘лъжицата’, това е квази будизъм. Огъването на менталната лъ-
жица не е видимо за другите – то е постигане на релативността 
на нещото ‘лъжица’ и от това видимата лъжица не се огъва. 
‘Огъва се’ нещото, наречено ‘лъжица’, защото именуваното не-
що (nāmarūpa) е виртуално, празно. 

Да се казва направо и сериозно, че светът е илюзия, е все 
едно да се казва направо и сериозно: „Аз нямам ръка“. Да, ръка-
та не е ‘ръка’ като нещо отделно и самостойно, а е ‘ръка’ чрез 
обособяване и назоваване. И в това е ‘илюзорността’ £, а не в 
това, че я няма.  

Махaÿна-сутрите, въпреки своята философска дълбочина и 
виртуозност, отстъпват назад спрямо ранните дискурси на Буда, 
в които ‘празнотата’ (всъщност пратuтя самутпaда, взаимната 
зависимост) не се свързва нито с намек с някаква абсолютна 
същност. Просто се отхвърлят битие, не-битие, битие-и-небитие, 
не- битие-и-небитие. Отхвърлят се прераждане и не-прераждане. 

Махaÿна е пълна с пара-докси и метафори, когато трябва да 
изрази една проста истина, постижима само практически, с фи-
лософски понятия и нещата от живота. Тогава се стига до раз-
двояване на истината на ‘викалпа’ и ‘сатя’ (Ланкаватара сут-
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ра), на  ‘емпирична’ и ‘трансцендентална’. Стига се до най-
абстрактното понятие ‘шóнятa’ вместо ясното ‘нихсвабхава’ или 
без-същностност. 

Махaÿна сутрите обсъждат темата ‘свят’, без да засегнат 
въпроса защо светът е такъв, а не друг. Защо съновидението на 
света има този сюжет, който има – нашия свят? А това остава 
завинаги неясно.  

В сутрите на Махaÿна в западен превод и в източно звучене 
спрямо монизмите се стига до объркващото настояване, че 
„Светът е илюзорен“ като сън, мираж, като ехо, като луна във 
вода. При липса на подходяща нагласа да кажеш, че  човек съ-
нува света, е шокиращ парадокс. Когато в Махaÿна обсъждат 
езика и настояват, че Истината е отвъд думите, не обясняват от-
носителността на езика. Те не анализират думите и изреченията 
в тяхната съотнесеност, нито се докосват до неизразимостта и на 
сетивните дадености с думи. Понятията, използвани в Ланкава-
тара, са майя, виджïана, викалпа. Образите на илюзорността 
са: луна във вода, ехо, мираж. Тези сравнения също нямат сми-
съл, ако не се противопоставяха на реализма на обикновената 
нагласа и на метафизиките във ведическата традиция.  

Самият цикъл ‘раждане-смърт’ е илюзорен. Това е перцеп-
тивна виртуалност.  

Езиковата зависимост на нещата в Махaÿна е: име-форма 
(нaма-рóпа). „Светът е илюзия“ значи в естествена нагласа 
„Светът е описание“, резултат от селекция и ограничение. Суро-
вият сетивен материал е същият, но описанията са безкрайно 
вариативни (Томас Клиъри). 

Будистките сутри не рефлектират върху собствената си ре-
лативност. В тях не се държи сметка за човешката форма. Те са 
написани в специфичен мисловен контекст, неповторим при нас 
днес, и затова трябва да се разбират не в пряка отнесеност към 
днешни нагласи. Когато в кратката Сутра на сърцевината на 
мъдростта четем: „Няма око, няма ухо, нос, няма език...“, сме 
стъписани, докато се мъчим да разберем смисъла като негация 
на очевидни форми. 

Будистките сутри от Махaÿна не рефлектират спрямо собст-
вената си отнесеност към традиционната индийска метафизика. 
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Навярно в периода и местата, където са писани и четени, това е 
било саморазбиращо се. Те утвърждават илюзорността безотно-
сително, както и реалността на нирвaна. 

144. Будистката илюзорност е виртуалност. Днес адекват-
но е да преведем будистката ‘илюзорност’ като виртуалност, а 
не като несъществуване или просто нереалност. 

Будистката илюзорност на света не е някакво абсолютно ка-
чество, а е нереалност, съотнесена с наивен реализъм. „Светът е 
илюзорен“ има само контекстуален смисъл спрямо реализма и 
спрямо нихилизма. Като изказване за света без отнесеност, то 
няма смисъл. Светът безотносително не е окачествим.  

Тъй като няма в този свят ‘истина’ наред с ‘илюзията’ на 
света, ‘илюзорно’ е празно понятие като предикат на света. Све-
тът е реален в обикновен смисъл, некатегориално. Светът на 
будния е различен от света на сънуващия или виждащия мираж, 
и е уместно в това отношение да се използва ‘илюзия’.  

‘Илюзия’ в най-важния аспект е пълната безсъзнателна от-
даденост на феномените, описанията, понятията и мислите в то-
зи свят като на нещо безспорно реално самò по себе си, като на 
самата действителност.  

Но ако приложим това като характеристика на самия свят, а 
не на нашата нагласа, то губи смисъл.   

145. Компютърните симулации са относително реални за 
жив перцептор, а не сами по себе си. Във филма „Virtual girl” 
програмист се увлича в любовна афера с виртуално момиче, ко-
ето сам създава и усъвършенства. Тя е толкова хубава, секси, 
активна, ревнива и даже агресивна, че той вече не я различава от 
реалността.  

“The virtual isn’t real”! Тази фраза главният герой, Джон Лин, 
повтаря няколко пъти по настояване на свой колега и приятел. 
Но с всяко повторение тя губи смисъл. Тук има дълбок проблем. 

В действителност компютърните симулации не са нереални 
– нали ни въздействат, ние ги възприемаме, чувстваме и реаги-
раме на тях. В светлината на празнотата на същностите трябва 
да няма същност ‘виртуално’ (както няма същност ‘илюзорно’). 
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Но тогава няма и същност ‘реално’. Като същности реално и 
виртуално не съществуват. 

От друга страна, компютърният образ е реален физически 
феномен. 

Тук има главоблъсканица и ако се опитаме да отделим реал-
но от виртуално с думи, показатели, критерии, понятия и тео-
рии, винаги ще се намери форма на изкуствен интелект, която да 
ги симулира. От главоблъсканицата може да се излезе само из-
вън езика. Просто виртуалното не е живо. То не е място, където 
можем да се родим, да поддържаме живот, да се размножим и 
да умрем.  

Що се отнася до виртуалността на нашия свят, в или с който 
се раждаме и умираме, тя е на съвсем различно ниво.  

146. Илюзия – реалност са реално отнесени към живота. И 
така, илюзия е относително понятие, произлизащо от реалност и 
истина. 

Животът определя какво да виждаме и каква да е реалността. 
Не можеш да оцеляваш нереално и в нереален свят. Светът е 
толкова реален, колкото и твоят живот. Болката е реална, защото 
тялото ти е живо. 

Но когато съзнаваш ясно, че си и отвъд човека, живота-и-
смъртта, света, тогава болката е и илюзорна, реалността е и 
илюзия.  

Светът е подбиране на определени ‘вълни’ или ‘енергийни 
форми’ е в зависимост от тялото.   

Докато сме живи и привързани към този живот като нещо 
единствено, ние нямаме избор на свят. За нас сетивният свят е 
напълно и единствено реален.  

Илюзия е и в по-тесен смисъл местното описание в местната 
култура, което не позволява възприемане на други измерения на 
същия свят.  

Възможностите за описание в местна култура са строго ог-
раничени от нуждата за оцеляване във всяка култура като при-
роден процес на колективно оцеляване.  
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147. Грешката като илюзия. Погрешното възприятие, мис-

лене, говорене и действие са погрешни относно правилните. Но 
дали един акт е ‘правилен’, зависи от верига актове на ресинтез 
на жива форма. 

Без-смислието определя нещо като погрешно. Без-смислието 
има степени в многообразната и вариантна постройка на вериги-
те не ресинтез. 

В познавателна нагласа грешката е неистина. Перцептив-
ните илюзии се разглеждат на друго място, а тук е важно да се 
каже, че перцептивните илюзии са погрешни относно правилни-
те за единични възприятия. Те обаче имат смисъл на правилна 
посока на смислова ориентация на възприятието. Самата жизне-
на смисленост на възприятието го прави погрешно в определени 
моменти. Грешката е въпрос на степен и на отнасяне. 

Погрешно е да се изолира познанието като мрежа от неот-
несени към живата форма актове, насочени към обективен 
свят. Оттук самата постановка на въпроса за грешките като поз-
навателни е превратна. Хората не са когнитивни машини. 

Грешката може да се определи като вземане на виртуалното 
за реално, на недействителното за действително, на измисленото 
за истинно, на безсмисленото за смислено. 

В потока живот-и-смърт няма Илюзия, както няма и Реал-
ност, отделена от нея. Този живян свят не е илюзия, както не е и 
абсолютна реалност. 

Но в областта на виртуалното, в огромната сфера на създа-
дените от нас артефакти, всяко мисловно създание може да се 
окаже илюзорно, ако го вземем за реално. 

Ние спонтанно проецираме мисловни и езикови конструк-
ции като реални феномени: Битие, Истина, Дух, Материя, Душа. 

148. Абсолютизмът е несвобода. Когато умствената нагласа 
е сляпа за относителността, когато се интендира едно Абсолют-
но или Единно зад феномените и отвъд живота, ние се намираме 
в несвобода. 

В Абсолюта няма какво да се направи за промяна. Животът 
обаче е неабсолютен и изисква постоянна промяна – синтези на 
смисли, на фона на дезинтеграцията на смисленото. 
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Може да се визира един обективен абсолютен свят – матери-

ален или духовен. Тогава за нас остава само да чакаме края на 
живота, за да бъдем пренесени в абсолютното. Може да се визи-
ра един субективен абсолютен свят – съзнание или Аз. Тогава за 
нас остава само да бъдем това, което сме и промяната е лишена 
от смисъл. 
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Глава 3. Форма на света 

149. Феноменалният свят ‘е в единствено число’. Феноме-
налният свят ‘е в единствено число’, а възприемащите същества 
са множество. Няма позиция, от която да намерим множеството 
светове, които имат множеството индивиди. Няма позиция, от 
която да намерим света преди да е възприет от жив индивид. В 
реална позиция светът е един и в него намираме множеството 
същества. Но това намиране в единствено число е съотнесено с 
единствено тяло – ‘моето’. 

150. Този свят има форма. Намираме света един и същ в раз-
лични моменти. Различни хора намират света един и същ. Раз-
лични същества живеят в един и същ  за мен свят. 

Дефиниция: Форма на света: форма на феноменалното 
единство, което светува жива форма. 

‘Форма на света’ реферира всичко, което намираме в човеш-
кия свят като трайно и неизменно на фона на живота. Усещани-
ята са същите в комбинация, действията могат да се подредят в 
пространство и време и можем да ги координираме с другите. 
Това е реално, защото светът се запазва. „Светът се запазва по 
форма“. Всеки път ако се откъснем от опора, ще паднем на зе-
мята. Трябва да дишаме, за да живеем. Птиците летят, а рибите 
плуват. 

‘Форма на света’ е понятие аналогично на ‘закономерност’. 
Всевъзможните ‘закони на природата’ са изрази на запазването 
на формата на света. Но ‘форма на света’ не идва, за да замени 
‘законите на обективната действителност’, а за да изрази опре-
делеността на това ‘да си това същество’, която се проецира в 
научното разбиране за ‘закони на обективната действителност’.  
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151. ‘Светово поле – форма на света’. ‘Поле’ е динамична 

форма на пространство, определена от динамични тела. 
В науката са постулирани гравитационно и електромагнитно 

поле. Исторически ‘сила’ (Нютон) е заменена с ‘поле’ (Айн-
щайн) – ‘изкривено пространство около гравитационна маса’. 
‘Полето не е възприемаемо иначе, освен като насочени движе-
ния на тела около тяло. Траекториите на ускорението на телата 
очертават пространствената форма. Това очертание е налице и 
се наблюдава както около електрически заредените частици и 
магнитите, така и около големите гравитационни маси. Трябва 
да имаме предвид, че теоретичното понятие за поле е виртуално 
в смисъл че както то заменя ‘сила’, така може да бъде заменено 
от друго понятие. 

Полетата са пространства – множества от точки с ‘потенци-
али’ – енергетични стойности, определящи динамичните състо-
яния в тези точки. Магнитът „създава магнитно поле около себе 
си“, в което железните частици се движат по определени траек-
тории към магнита – ‘силови линии’. Проводникът, по който 
тече ток, създава поле около себе си, в което също железни час-
тици се привличат в определени траектории. Двата феномена се 
оказват един: ‘електромагнетизъм’ – едно от четирите фунда-
ментални взаимодействия във физичната реалност. Слънцето 
„създава гравитационно поле“ – изкривено Риманово пространс-
тво, в което всички тела и светлината се движат по определени 
криви.  

‘Светово поле’ е виртуално понятие, а не реална същност. 
Това е концепт, който реферира група динамични феноменални 
форми, зависими от една жива форма – ‘източник’ на полето. 

Дефиниция. Светово поле: пространство-време, определено 
по форма (‘кривина’) от живата форма. 

Това е множество феномени, оформени, поместени и дина-
мични относно (‘около’) едно живо тяло. ‘Светово поле’ рефе-
рира света на жива форма, както ‘зрително поле’ реферира ви-
зуалното поле на окото. Зрителното поле е световото поле в 
модуса зрение. 

В това поле феномените са органично цялостни и така 
оформят феноменален свят. Изразът ‘определено от живата 
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форма’ е условен. Живата форма „създава светово поле“, в което 
динамиките на формите на света са определени от нея.  

152. Формата на света е форма на това ‘да си определено 
живо същество’. Световата форма е определена от позиция на 
това да си определено живо същество. Тази позиция е безотно-
сителна – тя не може да се променя в рамките на живота. Но тя е 
относителна от позиция на съпоставяне на различните живи 
форми в света. 

‘Безотносително’ тук значи, че светът се живее като един и 
неотнесен към други светове. В този смисъл светът не се прежи-
вява като ‘човешки’, а като ‘обективен’. Но светът се определя 
като ‘човешки’ относно феноменални светове на други живи 
форми, които намираме редом с нас. 

153. Светово поле – ‘кривина’. Полето е пространство с фор-
ма и граница, а не празно безформено безкрайно пространство. 
Феноменалният свят има форма и граница, а не е безформен и 
безкраен. 

Дефиниция: ‘Кривина’: релативно определение на реална 
форма на континуум относно виртуална ‘правина’ или неутрал-
но, ‘евклидово’ пространство. 

В този смисъл човешкият свят е ‘изкривен’ от човешкото 
тяло, възприятието е ‘илюзорно’ променено относно виртуално 
‘действително’ положение на нещата. Зрителното поле тогава 
ще е изкривено спрямо едно неутрално пространство. Визуално-
то пространство ще е изкривено (например Риманово) спрямо 
правилното (Нютоново) пространство. 

Кривината е относителна спрямо виртуалната ‘правина’. 
Деформираният от живата форма свят е относителен спрямо 
‘свят сам по себе си’. Затова визираното като ‘самò по себе си’ 
се приема за по-реално от ‘явлението’. Проецираното в изчисле-
ния ‘обективно реално отвъд възприятието’ се приема за по-
реално от възприеманото ‘субективно реално’. В науката са на-
лице теории и наблюдения, където ‘правото’ е заменено от ‘кри-
во’, безформеното – от форма и реалната динамика е описана 
чрез позиция. 
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154. Лоренцово скъсяване на размери. В Специалната теория 

на относителността пространствената форма зависи от инер-
циална система. Инерциалната система е онази система, в която 
дистанции и размери, времена и периоди са определени чрез 
наблюдение от центъра на координатната система (инерциална 
система). Дължината на предмет, движещ се със скорост, срав-
нима със скоростта на светлината, зависи от това наблюдение: 
„Пита се, каква е дължината на този лост? Този въпрос може да 
има само един смисъл: какви операции трябва да извършим, за 
да узнаем дължината на лоста“ (Einstein, 1911 (1965), 182). „Ако 
скоростта се  приближава до скоростта на светлината, то тялото 
се сплесква и става плоско. От гледна точка на наблюдателя, 
движещ се заедно с тялото, то, както и преди, съхранява форма-
та на кълбо, но всички предмети, недвижещи се заедно с този 
наблюдател, му се представят съкратени в посока движението“ 
(Цит. пр., 184). 

Това е изключително важно за теорията, развивана тук. Нау-
ката стига до форма на света, отнесена към перцептора. В още 
по-силна степен това става в квантовата механика. 

155. Ние не живеем в свят, а живеем света. Окото не се на-
мира ‘в’ зрителното поле, а ‘го оформя’. Човек не е форма ‘в’ 
света, а ‘оформя света’. 

Това е ново определяне на света като живот, което е в съг-
ласие с постигнатото от физиката в теорията на относителност-
та, квантовата механика и неравновесната термодинамика. 

Тази реалност не е някъде отвъд феномените като ‘субстан-
ция’, ‘битие в себе си’, нито в ‘съзнанието’ или ‘ума’. Така фе-
номеналният свят не е обективен, но не е и субективен. В този 
пункт и менталисти, и физикалисти представят погрешни про-
екции. 

Дори този израз „живеем света“ не е прецизен. Граматичес-
ката форма му придава смисъл на ‘нещо, което прави нещо’. Но 
в прекия смисъл на думата нито ние правим света, нито светът 
прави нас. Граматиката, която е локална, определя правенето 
‘на’ света ‘от’ човека, както и намирането ‘на’ човека ‘в’ света. 
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Може да се каже, че „живеем свят“ е реплика на „живеем в 

свят“, а не безотносителна истина. Тази формулировка е пра-
вилна относно неправилната формулировка: ‘живеене в света’. 

Няма словесен израз, свободен от граматична форма и отно-
сителност (граматична натовареност). Изглежда всеки израз от-
носно света като цяло е по своему тавтологичен и получава сми-
съл само относно други изрази. 

156. Неотнесеността на позицията води но виртуални про-
екции. Несъзнателно ние сме наясно с някои понятия като ‘жи-
вот’ или ‘неживо тяло’, но това са относителни понятия. Изваж-
дането на бял свят на отнасянията в тези понятия ни освобожда-
ва да ги мислим свободно. Ние ги осъзнаваме като вариантни и 
граматично зависими. 

Светът може да се преживее като ‘безсмислен’, ‘тайнствен’, 
‘непостижим’, ‘чуден’, ако сме в нагласа на търсене на ‘смисъла 
на света’. „Светът е отвъд всеки смисъл“, „Животът е отвъд все-
ки смисъл“, са относителни изказвания, които рефлектират наг-
ласата за търсене на ‘смисъл на живота’, ‘смисъл на света’.  Ес-
тествената нагласа е в не-търсенето на смисъл на живота-и-
света, в непосредственото живеене на света. 

Цяла серия въпроси, изглеждащи безусловно смислени, са 
лишени от смисъл. Те се вземат за смислени, защото не се осъз-
нава позицията и отнесеността на въпросите. 

От този характер са въпросите за независимо място на тяло и 
независима едновременност. От този тип въпроси са въпросите 
за светове отвъд този и за смисли отвъд света. 

 
 
 

157. Следствия от така определеното ‘светово поле’. „И 
нищо в зрителното поле не дава възможност да се заключи, че 
то се вижда от окото“ (Витгенщайн, ЛФТ, 5.633). Живият инди-
вид в света е подобен на окото в зрителното поле, което то виж-
да, но не на моето око в моето зрителното поле. Виждам моето 
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зрително поле, но не и окото си. Виждам окото и средата на друг 
зрител, но не и неговото зрително поле. 

Индивидът е отделен телесно от окръжението и от другите 
индивиди. Но индивидуалният жизнен процес като преживяване 
‘да си това същество’ не е отделен от процеса на света. 

Следствие. Няма ‘обективен свят’, ‘независим от възприе-
мане’. 

Следствие. Няма ‘трансцедентален субект’, ‘на който’ е ‘да-
ден света’. 

Следствие. Няма форма: ‘субект–обект’ в света. 
Формата ‘субект–обект’ (‘Аз–свят’), е виртуална проекция 

на ‘индивидуално тяло–среда’. Но тялото се вижда в среда само 
като феноменална структура. Така в живения свят се отгранича-
ва тяло на жив индивид, поставено в нежива среда и наред с 
други живи индивиди. 

Следствие. Жизненият процес, взет като качество на тяло, е 
индивидуален. Светът е в единствено число. Оттук проекцията 
за ‘иманентност’, привилегирован достъп’, ‘субективност’ и 
‘трансцендентност’ спрямо другия. 

Оттук проекцията за ‘първо лице’ на опита. Не са достъпни 
усещания, възприятия, представи, мисли на друг индивид, но е и 
смислен въпросът за тази достъпност. Въпросът как точно виж-
да другият е отвъд смислената сфера. 

158. Световете и формите на живот си съответстват. 
Жива форма – процес – жива форма ↔ свят – време – свят. 
Колкото по-близки са видовете, толкова по-близки са свето-

вете им. Ние най-добре усещаме бозайниците. Усещаните, възп-
риемани, мислени, говорени и правени форми са такива, каквато 
е живата форма. 

Съответствието е съответствие по форма. Светът съответен 
на определена жива форма. Нашият свят е човешки, неговата 
форма е човешка, каквато е нашата жива форма. 

159. Формите в един свят си съответстват (имат една 
форма). 

Светът има една форма – живата форма.  
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Следствие. Една форма съответства (съгласува се с) на дру-

гите форми в един и същ свят. Видимите форми в света на хора-
та съответстват на чуваемите и мислимите. 

Следствие. Понятията имат нагледи. Не можем да мислим 
форми, коренно различни от видимите. 

Плановете и модусите на реалността си съответстват: зрени-
ето на слуха, сетивата на мисленето и на говоренето, всичко то-
ва – на поведението. 

Светът е органично цяло, също като тялото. Феноменалните 
структури са органични и цялостни, подобно на органичните 
структури в тялото. Небе, земя, камък, растение, животно са ор-
ганични перцептивни цялости преди именуване. Те ‘пакетират’ 
квалии в неделими цялости със смисъл – феномени. 

160. Формите в едно живо тяло се съгласуват. Както фено-
мените, така и телесните форми се съгласуват. Само определени 
органични форми в едно тяло, а не други, се запазват в естестве-
ния отбор. Формите в живата форма си съответстват така, както 
зрение и слух в световото поле. Те са ‘функционални структури 
с предназначение’, а в светлината на тази теория са форми, кои-
то ресинтезират тялото. Само като едно цяло, като една форма, 
те синтезират жива форма.. Поотделно те се разпадат като не-
живи. Това не е ‘холизъм’ или ‘витализъм’, а разбиране за поле-
ви синтез на една жива форма. 

Това съответствие не е определимо като еднозначно, нито 
като причинност, нито като функция. То изглежда определимо 
като особена мрежа от форми, които интегрално ресинтези-
рат живата форма. 

161. Неизводимост на свят от тяло. Съответствието не е 
‘логическа зависимост’, а ‘корелация’. 

Може ли да се изведе сетивният свят от тялото, щом си съ-
ответстват? Може ли да се изведе формата на чуване от формата 
на виждане? Може ли да се изведат мисли от възприятия? 

Не. Просто разбираме съответствието. Това се отнася и за 
психо-физичния проблем. Има съответствие, но няма извеждане. 
Не можем да изведем свят от тяло. Не можем да си представим 
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какво усеща прилепът, изучавайки устройството на ултразвуко-
вия му локатор. Не можем да изведем цвета от анализа на кол-
бичките в ретината. Не можем да изведем феномен от състояние 
на невронна мрежа. Не изследваме собствения си мозък без ко-
релация с преживявания свят. Тялото не причинява света така, 
както колбичките причиняват специфични импулси. Светът не 
причинява тялото така, както зеленото причинява удоволствие. 
Има съответствие, но няма необходима и определима връзка.  

Да се търсят причинни връзки между тяло и свят, мозък и 
усещане, е виртуална проекция, излизаща отвъд смисъла. Ето 
тук пряко се сблъскваме с необяснимостта (неизводимостта) на 
света. 

Тези твърдения съответстват на съвременната физиология на 
мозъка.  

162. Развитието на зародиша – синтез на живата форма. 
Масивно потвърждение на теория на световата форма, каквато 
се развива тук, е ембриологичният процес на морфогенеза. 

От една клетка чрез специфично деление се получават 
структурите на тялото. Генерират се органи, функционални 
структури. Те могат да се разберат най-добре като синтез на жи-
вата форма. Ембриогенезата е морфогенеза – синтез на форма. 
Целият процес е насочен към определената генетично жива 
форма. Ембриогенезата наподобява оформяне в поле. Ето сми-
съла, в който се изясняват научно странни понятия като ‘ембри-
огенетично поле’ и ‘епигенетично поле’. 

Ембриогенезата е масивно потвърждение на това, че форми-
те се подреждат по формата на световото поле на живата форма. 

 

163. ‘Антропен принцип’ – човешка форма на Вселената. Как 
можем да твърдим, че галактики на милиони и милиарди свет-
линни години са феномени на жива форма? Как можем да твър-
дим, че Вселената, възникнала в момента на Големия взрив, е 
наш феноменален свят? Само в смисъл, че галактиките и Вселе-
ната са такива, каквито се явяват, доколкото ние сме такива. То-
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ва, което постигаме отвъд възприятието, е вкоренено в това, ко-
ето възприемаме. 

Науката е открила удивителни данни за съответствието на 
нашата Вселена и специално на Земята с живота и човека. 

‘Антропен принцип’ е твърдението (наблюдението), че жи-
веем в ‘изключителна Вселена’. Принципът цели да обясни уни-
калността на Вселената, в която хората живеят и познават: нача-
ло, константи и отношенията между тях, история. 

Физиците установяват, че Вселената има форма и тази фор-
ма съвпада с най-подходящата за човека. Вселената би могла да 
бъде съвсем различна. Вероятността да имаме този свят, в който 
живеем, е нищожно малка. Това се отнася за началните условия 
на еволюцията на Вселената, за нейните фундаментални конс-
танти и за еволюцията на Вселената до появата на човека. 
Гравитационна и електромагнитна константи, както и отноше-
нието между времето на съществуване на живота и времето на 
съществуване на Вселената, са сякаш специално подбрани. 

Слаб антропен принцип е твърдението, че наличието на наб-
людаващия човек ограничава възможностите за Вселени, начал-
ни условия, константи и история. Силен антропен принцип е 
твърдението, че Вселената е само тази, в която хората живеят. 
Тя е проектирана и се развива в посока към живота и разума. 
Останалите варианти са безсмислени. Разглежда се в един поря-
дък живот и човек, а в две степени Вселената и Земята са зоо-
морфни и антропоморфни. 

Йозеф Силк. „Не можем да завършим представянето на кос-
мологическите принципи без антропния космологичен принцип. 
Това положение заема абсолютно противоположна позиция 
спрямо перфектния космологичен принцип, твърдейки, че ние 
възприемаме Вселената в привилегировано време, макар че се-
гашната Вселена би изглеждала същата от всяка точка в прост-
ранството. Тази ера е привилегирована, защото са необходими 
специални условия, благоприятни за еволюцията на живота. 
Например, ако Вселената бе много по-гореща или плътна откол-
кото е сега, не можеха да се оформят галактики. Ако гравитаци-
онната сила бе много различна от наблюдаваната стойност, пла-
нетните системи или нямаше да се формират, или не биха били 
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благоприятни за живота, какъвто го познаваме. Забележително 
съвпадение е, накрая, че възрастта на Земята се оказва подобна 
на възрастите на най-старите звезди или галактики, които астро-
номите са намерили. Антропният космологичен принцип обяс-
нява това подобие чрез декрет. Вселената би могла да бъде мно-
го по-неправилна и неподредена, отколкото е. Антропният кос-
мологичен принцип твърди, че ако това бе така, условията биха 
били неподходящи за живот. Така, като наблюдатели, ние оби-
таваме много специална вселена, и само тази вселена е изотроп-
на и хомогенна. Антропният аргумент е много фундаментален, 
тъй като претендира да обяснява Коперниканския космологичен 
принцип, който е централен за практически всички жизнеспо-
собни космологии“ (Silk 1980, 7).  

От позицията на ‘обективни закони’ формата на Вселената 
става съвсем невероятна, необяснима. 

164. Вселената има форма, единствено в която човекът е 
възможен. Класическа формулировка на слабия антропен прин-
цип изхожда от факта на свръхмаловероятността на наличната 
Вселена от термодинамична гледна точка.  

Лудвиг Болцман. Високата космическа подреденост, в която 
живеем, е невероятно рядка статистическа флуктуация. Редът 
във Вселената е флуктуация на много по-вероятното безредие.  

Ричард Файнман. „И така, станала е флуктуация, а сега ние 
наблюдаваме как всичко тихомълком се връща към хаоса“ 
(Фейнман 1968, 122). Флуктуацията е възможна само локално и 
е обкръжена от равновесие.  

Джон Бароу. Дори само нашето съществуване води след се-
бе си строг подбор на типовете вселени, които бихме могли да 
познаваме (Barrow, Tipler 1986). 

Други формулировки: Нашето съществуване налага силни 
ограничения върху Вселената (Никопулос). Това, което ние наб-
людаваме, трябва да удовлетворява условията, необходими за 
присъствието на човека в качеството на наблюдател. Със самото 
си съществуване наблюдателят ограничава предмета на наблю-
дение (Картър). Вселената е така изотропна, защото ние сме тук 
(Хокинг). 
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165. Форми (сфери) на антропност. Физиците обособяват 

няколко форми на антропност или сфери на антропност:  
1. Начални условия на съществуване на Вселената.  
2. Фундаментални константи.  
3. Еволюция на Вселената.  
Роджър Пенроуз. Преди Големия взрив, когато веществото 

на Вселената е било пресовано в една точка, ентропията на Все-
лената е била равна на нула. С други думи, тя е заемала една 
точка във фазовото пространство (пространството на възможни-
те състояния) (Пенроуз 1998, 387). Интересно какъв физичен 
смисъл има момент преди възникване на самото време, ако се 
приеме сингулярността на Големия взрив като акт на възникване 
на Вселената с времето £, както и приемат космолозите.  

Фред Хойл. Ако началните условия на Вселената са други, 
някъде биха възникнали галактики, а другаде – газови облаци 
или черни дупки. Възможно е константите да се променят. Ако 
космологичната константа L (космологическо отблъскване) е 
променлива, в някои свои области на стойности тя прави възмо-
жен живота. 

Съществуват невероятни съвпадения и зависимости, свърз-
ващи някои физични константи (гравитационната константа, 
масата на протона, възрастта на Вселената).  

Някои от тези зависимости са валидни само в този момент от 
съществуването на Вселената. По съвпадение живеем в много 
специално време от порядъка на няколко милиона години.  

Ричард Файнман. Строежът на физическия свят се определя 
от ред наблюдаеми числови съвпадения. Много от основните 
свойства на Вселената се определят, всъщност, от стойностите 
на фундаменталните константи на природата като G (гравитаци-
онна константа), a (електромагнитна константа), mp (маса на 
протона) и т. н. Тези свойства биха били съвършено други, ако 
изброените постоянни имаха стойности, които са леко различ-
ни от наблюдаемите. Ясно е също, че за възникване на вселена, 
макар и слабо приличаща на наблюдаемата, трябва по удивите-
лен начин да взаимодействат много, явно не свързани помежду 
си области на физиката.  
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За да се определи отношението между силата на гравитация-

та и силата на електромагнитното взаимодействие, се вземат два 
електрона. И двете взаимодействия са пропорционални на разс-
тоянието на квадрат. Така че чистият ефект на едновременно 
електромагнитно отблъскване и гравитационно привличане ще 
даде отношението между гравитационната и електромагнитната 
константи. 

Резултатът е:  
Силата на привличането G/ електрическото отблъскване =  
G/a = 1/ 4, 17. 1043. (Фейнман 1968, с. 31 – 32) 
Отношението между диаметъра на Вселената и диаметъра на 

протона е също число с 42 нули.  
DU/dp = 1042 
Възрастта на Вселената в ядрени единици е 1040.  
1040 е отношението между периода на съществуване на тех-

нологичната цивилизация и възрастта на Вселената.  
T now /T = 1040. (Цит. пр., 31–33). 
Според някои космолози не са нужни нови физични прин-

ципи за обясняване на съвпадението на константни отношения. 
„Хората търсят този огромен коефициент в други природни яв-
ления. Те привеждат всякакви големи числа, а ако ви трябва го-
лямо число, защо да не вземем например отношението на диа-
метъра на Вселената към диаметъра на протона – както и да е 
чудно, това е също число с 42 нули. И ето казват: може би, този 
коефициент е равен на отношението на диаметъра на протона 
към ширината на Вселената? Това е интересна мисъл, но, докол-
кото Вселената постепенно се разширява, трябва да се мени и 
гравитационната константа. Макар тази хипотеза още да не е 
опровергана, нямаме никакви свидетелства в нейна полза. Нап-
ротив, някои данни говорят за това, че гравитационната посто-
янна не се е променяла по такъв начин. Това грамадно число и 
до днес остава загадка“ (Ibid., 32–33). 

166. Антропна насоченост на еволюцията на Вселената. 
Разширението на Вселената е сякаш изчислено за възможността 
за живота и нашето съществуване. Ако Вселената се разширя-
ваше твърде бързо, нямаше да се образуват галактики, а после 
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звездни системи и планети, годни за живот. Ако Вселената се 
разширяваше твърде бавно, тя щеше да колапсира, преди да се 
появят условия за живот. При това скоростта на разширение а 
Вселената се съгласува със съдържанието на енергия.  

Според космолозите животът във Вселената не може да въз-
никне, докато поне едно поколение звезди не завърши цикъла 
си. Ако няма толкова време, няма и звездни системи. Ако мине 
повече време и минат няколко поколения звезди, става много 
студено.  

Ядрата на въглерода се синтезират в звездите в резултат на 
сблъсък на три ядра хелий. Това е изключително рядко явление. 
Според Фред Хойл ако бихте искали да образувате въглерод и 
кислород примерно в равни количества в хода на звездния нук-
леосинтез, то би трябвало да зададете две нива (резонанси), при 
това именно там, където се намират тези нива (Дэвис 140). На-
личието на химични елементи по-тежки от водорода и хелия е 
свръхмаловероятно. Създаването на въглерода, химична основа 
на живота, изисква много редки съчетания на условия.  

167. Вселената е една и тя е годна за живота и човека. Все-
лената изглежда като цяло неизменна. Това е съвсем естествено 
на фона на човешкото присъствие в нея и особено на краткия 
човешки живот. Тъй като тя е очевидно подредена, изглежда 
трябва да е била сътворена. 

Вселената „трябва да бъде такава, че нея на някой стадий от 
еволюцията би могъл да съществува наблюдател“.  

Вселената е приспособена и нагласена за съществуването на 
наблюдател в нея. Законите на физиката и началните условия са 
нагласени така, че да гарантират появата и еволюцията на живо-
та до разумния наблюдател. 

 
 

168. Субективна интерпретация. „Вселена, в която няма 
място за наблюдател, е безсмислена. Реална е само онази вселе-
на, която е познаваема. Такава вселена трябва да притежава ус-
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ловията, необходими за възникване на разума, колкото и да са 
били неправдоподобни“ (Дэвис 1985, 144).  

Във всяка познаваема вселена се върви от гигантски струп-
вания на галактики към звезди и планети. Познаваемостта обяс-
нява съвпаденията на големите числа, а не обратно (Silk 1980). 
Във формулировката на Уилър наблюдателят носи пряка отго-
ворност за образуването на тази Вселена. „За какво е вселена, 
която няма кой да познава?“ (Дэвис 1985, 145).  

Вселената е така голяма (хоризонта е равен на 109 светлинни 
години), защото само тогава може да съществува човек. Това 
‘защото’ не е съвместимо с научната обективност. 

Според коментари на физиците силният антропен принцип е 
прекалено встрани от сериозната наука и е близък до религията. 
Силният антропен принцип е пределно и абсурдно усилие да се 
постулира по същество случайния наш според физиката свят 
като ‘необходим’. Тази необходимост не следва отникъде. Но и 
като аксиома тя е много слаба. Тя противоречи на останалите 
физични принципи и в частност на принципа на ентропията. 

По-естествено е да се каже: Бог е сътворил света такъв, че в 
него да живеят хората.  

169. Потенциалното множество Вселени – виртуална про-
екция. Огромното число варианти на начални условия, еволюция 
и константи на Вселената може да означават или реално мно-
жество, или потенциално множество Вселени. Вселените от тази 
позиция са безкрайно много възможни. Началните им условия 
са различни. Всред тези много Вселени непременно има и годни 
за живот. (Това отхвърля силния антропен принцип).  

Хокинг въвежда условието ‘без никаква граница’ за начало-
то на Вселената. Това предположение отваря възможността за 
всякакви закони и константи. Научните закони сами по себе си 
определят вероятността за всяка възможна история. „За да опре-
делим вероятностите за такива сингулярни траектории, ще тряб-
ва да потърсим някакъв принцип, различен от познатите научни 
закони. Този принцип би бил нещо външно за нашата Вселена и 
ние не можем да го изведем в нея... Ситуацията ще е твърде раз-
лична обаче, ако нещо подобно на условието ‘без никаква гра-
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ница’ се окаже вярно. В този случай законите на физиката биха 
били в сила дори в началото на Вселената, така че Бог не би 
имал свободата да избира началните условия. Разбира се, Той 
пак би имал свободата да избира законите, на които Вселената 
да се подчинява. Но това не би бил кой знае какъв богат избор. 
Щеше да има само няколко отделни закона, водещи до такива 
сложни същества като нас, които да задават въпроса: каква е 
природата на Бог?“ (Хокинг 1993 1994, 99–104). 

Гравитационна неустойчивост създава Галактиката със звез-
дите и планетите. Това е задължително за всяка познаваема Все-
лена. Именно познаваемостта ще обясни големите числа и съот-
ветствията в константите. 

От гледна точка на квантовата механика съществува ансам-
бъл от състояния в осцилираща Вселена, която се разширява и 
колапсира. Възможна е и ситуацията на съсъществуване на ог-
ледални светове (електрон наляво, електрон надясно при измер-
ването) (Дэвис 1985, 149). Двата свята съсъществуват, но на 
макроравнище не взаимодействат един с друг.  

Квантовото състояние на Вселената е неопределено теоре-
тично. То е някаква суперпозиция на изключващи се възможни 
светове и истории (Файнман). Но така или иначе възможностите 
си остават само на теория, а е налице именно тази Вселена, в 
която сме ние. 

170. Земята има специална форма. Вселената е твърде голя-
ма, за да се съотнася конкретно с живота и човека на Земята. 
Земята е в тесния смисъл на думата нашият свят. 

Джеймз Лавлок показва, че Земята е много специално място 
физически, химически и биологически. „Където и да открием 
твърде невероятно съчетание от молекули, там сигурно ще при-
съства живот или някой негов продукт. А ако забележим такова 
разпределение в глобален мащаб, тогава може би виждаме не-
щичко от Гея, най-голямото живо същество на Земята“ (Лавлок 
1996, 50). Лавлок представя възможни варианти на планетата 
Земя без живота като абстрактен равновесен свят. Малки са раз-
ликите между стойностите за безжизнената Земя и тази, която е 
налице: „едва 4-процентно увеличаване на атмосферното ниво 
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на кислорода би било достатъчно да изправи света пред опас-
ността от огромен пожар“ (Цит. пр., 54). 

„Животът на тази планета е много силна, издръжлива и 
приспособяваща се същност и ние сме само малка част от нея“ 
(Цит. пр., 57). 

Земята е единственото познато ни небесно тяло, на което 
има живот, и ако всяко същество описваше своите условия на 
живот на тази планета, сигурно би намерило, че живее в специа-
лен свят, пригоден за негов дом. Медузата със своите 95 % вода 
се чувства добре както на плитко, така и на огромни дълбочини. 
Човек със своите 75 % вода ще бъде сплескан на неколкостотин 
метра дълбочина. Ако медузата описваше своя свят, тя не би се 
сетила за ‘свръхналягане’ и би се учудила, че светът е така спе-
циално устроен за нейното съществуване. 

171. Ентропия и антропен принцип. Eнтропията и антропната 
форма на Вселената са свързани. Ентропията е неопределеност, 
а Вселената е определена като годна за човешки живот всред 
неопределено голямо множество възможни Вселени. Предпола-
га се, че Вселената е започнала историята си от състояние на 
висока подреденост, за да се спусне постепенно към пълния ха-
ос. Това е ‘термодинамичната стрела на времето’, която съвпада 
с ‘психологичната’ (Хокинг). И двете пък се извеждат от ‘кос-
мологичната стрела’, посоката, в която Вселената се разширява, 
според анализа на Хокинг в Кратка история на времето.  

Този тип анализ се основава на предположения, които са 
непроверими в опит. 

Следва да се обърне детерминацията на посоката на време-
то. Неговата посока е ефект на жизнения процес. 

Самият хаос и реда са определими само спрямо живота. 
 
 

172. Обяснение на антропността на Вселената е: светът 
има човешка форма. Ентропийният анализ полага заблуда в ос-
новата си – разликата между ред и безредие се постулира като 
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нещо обективно, независимо от наблюдателя. Ентропията расте 
заедно с времето, което ние преживяваме опитно.  

Понятията за обективни вероятности и величини са проек-
ции на реално наблюдаемия свят. Така обърната, картината из-
бягва нелепото предположение, че светът е ‘направен за човека’ 
или ‘случайно възникнал за човека’ независимо от самия човек. 

Феноменалният поток на времето е в основата на понятията 
за време. В паметта се различават изначално минало и бъдеще. 
В бъдеще редът расте, но само локално, където сме ние. В Спе-
циалната теория на относителността времето има смисъл 
само в отправна система, която в акта на измерване съвпада с 
измерващия и се измерва само в съседство с него. И така няма 
смисъл да се говори за време и посока на времето ‘обективно’ и 
‘абсолютно’. Всички сценарии за начало и край на Вселената, 
както и за нейна еволюция извън наблюдателя, извън мащаба на 
живота, са чисти научни фикции. 

173. Формулировката на ентропията може да се обърне. 
Ричард Файнман твърди във Физичните закони, че силните за-
кони на физиката могат да се формулират по различни начини 
(Фейнман 1968, 51–52). 

Законите определят отношения и тези отношения имат по-
соки на отнасяне. Вторият закон на термодинамиката, най-
интересен относно времето, може да се обърне. 

Според Втория принцип ентропията в света расте. Във 
Вселената редът намалява. Ако неживата среда се движи вина-
ги към хаос, то това е равносилно на движение на живота към 
ред.  

Редът, както се изясни, не е обективно понятие и величина, а 
е отнесен към смисъл, т.е. жизнен процес. 

В живото тяло ентропията благодарение на жизнения процес 
намалява на фона на неживото спонтанно неутрално състояние 
или растежа на безредието.  

Живите системи са такива отворени системи, които чрез об-
мен на вещества и енергия локално обезпечават ниска и намаля-
ваща ентропия.  
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Така ‘термодинамичната стрела не времето’ е сянка на ‘био-

логичната стрела’. ‘Психологичната стрела’ се движи заедно с 
биологичната. На фона на живота светът, неживата Вселена, те-
че назад. Какво би било времето без живот, времеизпитване и 
времеизмерване? Моят отговор е: невъобразимо.  

Антропност значи, че възприятието с живо тяло намира та-
къв свят, в който човек не само съществува и е възможен, но е и 
подреждаща форма. Световата форма е източник на времето, на 
ентропията, на термодинамиката. Тя е източник на пространст-
вото, на изотропността и на геометрията. 

174. Физично обяснение на антропния принцип. Обясненията 
с антропния принцип са странни. За разлика от всички останали 
физични обяснения, те използват като и в експлананса и в експ-
ланандума един и същ факт: съществуването на човека, което е 
резултат от развитието на Вселената. 

Вселените могат да са всякакви. 
Но човек съществува. 
Следователно тази Вселена е такава, в каквато човек да съ-

ществува.  
Постулира се огромно множество възможни вселени, конс-

танти, начални условия и истории на Вселената. Това множество 
е чист теоретичен конструкт – невероятността. Вероятностите се 
измерват с честоти. Няма никакви данни, които да сочат често-
тите на различни вселени, начални условия, константи и исто-
рии. Ние имаме само една Вселена, набор от константи, начални 
условия и история.  

Ние, хората, съществуваме в тази Вселена. Такива-и-такива 
биха могли да бъдат законите, константите, условията на Вселе-
ната. Следователно, законите, константите, условията на Вселе-
ната са такива, каквито са налице пред нас, хората (само една от 
многото възможности).  

Не може да се отрече, че нашето съществуване е факт, ние 
живеем в тази Вселена, и следователно тя е такава, че ние мо-
жем да съществуваме. Другите Вселени просто трябва да се изк-
лючат. Но това, че светът е един, и че в него има хора, съвсем не 
е обясняващо. Обясняваща в случая е формата на света, дадена в 
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закони и форми. Това, че Вселената е подбрана от огромно 
множество, не е предмет на обясняване, но не е и закон.  

„Възможни са много различни закони, константи и еволю-
ции на Вселената“. Това не е закон, а само следствие от Втория 
принцип, което няма как да се провери. 

Дж. Бароу пише: „Много наблюдения на естествения свят, 
въпреки априорната необичайност, се представят в тази светли-
на като неизбежни следствия от нашето съществуване“ (Barrow, 
Tipler 1986, 145). 

Но какво значи една (милион) теоретично възможна вселе-
на? Какво значи една (милиард) теоретично възможни констан-
ти? Какво значи едно (сто) възможни начални състояния на Все-
лената? Какво значи 4150 вероятни конформации на макромоле-
кулата на цитохром с в клетката? Какъв физически смисъл мо-
гат да имат неизмерими стойности? Защото това са неизмерими 
стойности. Да измерим вероятност значи да измерим честота на 
действителна поява. 

„6. 41 В света всичко е така, както е и всичко се случва така, 
както се случва“ (Витгенщайн, ЛФТ). 

175. ‘Отговорността на наблюдателя’. Вселената трябва да 
е такава, че в нея на някакъв стадий да може да съществува 
наблюдател. Вселената е приспособена за съществуването на 
живота. Законите на физиката и началните условия са нагласени 
така, че да гарантират появата и еволюцията на живота. Това 
като телеология е радикален отказ от традиционната концепция 
за научно обяснение. Учените често говорят – сериозно или по-
лу на шега за Сътворението. Да си спомним Нютон и Айнщайн. 
Стивън Хокинг не прави изключение. 

Според възгледа, че светът е нещо наблюдаемо, Вселена, в 
която няма място за наблюдател, е безсмислена. Реална е само 
онази вселена, която е познаваема. Такава вселена трябва да 
притежава условия, необходими за възникване на разума, колко-
то и да са били неправдоподобни. 

Познаваемостта обяснява големите числа, а не обратно (Дж. 
Силк). Наблюдателят носи пряка отговорност за образуване на 
типа вселена. За какво е вселена, която няма кой да познава? 
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(Уилър). От строго физическа гледна точка е най-малкото нео-
бяснимо, че съществуването на разумни същества може да се 
сведе до знаменити съвпадения. Несъмнено всяка пряка при-
чинна връзка тук е невъзможна. Сложилите се физически усло-
вия биха могли да доведат до появата на човека, но едва ли мо-
же да се припише на човека възможност за формулиране на 
изисквания, задължителни за окръжаващата среда (Дэвис1985, 
145). Нещо основно изглежда сбъркано тук. Сякаш науката се 
размества до безсмислие, въвеждайки условия, които човекът 
налага. 

Обяснения, в които уникални състояния се приемат за необ-
ходими за наблюдателя, се коренят в неадекватна нагласа към 
статуса на уникалните състояния (форми) в света. Нютоновата 
механика, Общата теория на относителността, квантовата меха-
ника и молекулната биология са пълни с невероятни състояния и 
форми.  

176. Парадокси на физиката в ‘антропния принцип’ . Пара-
доксите на ‘антропния принцип’ могат да се формулират в кри-
тична светлина така: 1. Съществуването на човека не е принцип, 
ако то е резултат от история, която може да е и друга. 2. Непро-
веримостта на възможностите относно вселените ги прави фи-
зически лишени от смисъл. 3. Съществуването на вселена без 
наблюдател е ‘безсмислено’, не защото няма кой да я наблюда-
ва, а защото нейното явяване като вселена е ефект (и) на наблю-
дението. 4. Сингулярността е вътрешно противоречива: в нея 
възниква не просто Вселената, а и пространство-времето, конс-
тантите и законите. 

Налице са няколко парадокса, изразени на повърхността в 
тези невероятни вероятности, които тъкат мисловната тъкан на 
антропния принцип.  

1. Научните принципи са всеобхватни. А антропният прин-
цип е уникален.  

2. Бъдещето в антропния принцип (нашето съществуване) се 
определя като причина на миналото (началните условия и ево-
люцията на Вселената).  
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3. Научните принципи са прости и се отнасят до сложни раз-

нообразия. А антропният принцип е сложен предвид сложността 
на ситуацията на съществуване на човека и маловероятността на 
Вселената.  

4. Научните принципи сочат високи вероятности, а антроп-
ният принцип – ниска.  

Това води до невероятно объркване на обясненията на конс-
танти, начални условия, еволюция на Вселената и т. н. Човекът 
се вкарва в картината на природата изневиделица. Досега винаги 
обект на обяснение, той изведнъж изскача на нивото на основ-
ните принципи и се превръща в принцип. Но човешкото същес-
твуване далеч не е разбрано на нивото и във формата на научния 
и специално на физичния принцип.  

5. Приема се теоретично възможното и никога непроверимо 
за реално възможно. Но не се отчита непроверимостта на хипо-
тезите за вероятности в миналото и в бъдещето.  

6. Разиграват се възможни Вселени, константи, начални ус-
ловия, модели на Вселената, сценарии на нейното развитие, 
възможни форми на живот и т. н. Мисловните експерименти: 
„Какво би станало ако“ се приемат наред с опитно проверените 
закони и факти. Но те са далеч от физическо осмисляне.  

7. Съществуването на Вселената преди всеки живот, възник-
ването на Вселената, краят на Вселената и т. н. са събития извън 
възможен опит по принцип. Как те могат да получат физически 
смисъл? 

Типичният аргумент е, че ако само малко някоя стойност би 
била различна от наличната, светът би бил различен и за човека 
нямаше да има място. Това буди удивление, но заслужава трезво 
проумяване. Ако нещо е удивително и объркващо, това поняко-
га не е световна загадка, а научен парадокс, в който научната 
рационалност временно и локално пропада.  

Така например леко несъответствие в Lqи Ls – космическото 
отблъскване, води до взрив на Вселената. Изменението пък на a 
и gs променя неузнаваемо взаимоотношението на H и He (водо-
род и хелий) във Вселената. Тя няма да е изотропна. Някъде ще 
се появят черни дупки, другаде – галактики, а на трети места – 
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облаци космически прах. Тя ще колапсира бързо или ще се раз-
шири взривно.  

Слабостта на тези аргументи се състои в това, че по същест-
во няма емпирични свидетелства за измененията както на на-
чалните условия, така и на фундаменталните константи.  

177. Вероятностите са виртуални проекции.. Вероятността е 
не е същност, а величина – проекция на честотата. Състояние-
то, в което шестицата е отгоре на хвърления на масата зар, не 
съществува с вероятност 1/6 априори, преди да хвърля зара. То 
просто не съществува, както и останалите пет състояния. Съ-
ществува неопределеност от порядък 6, която се мери с недос-
тиг на информация 6 единици.  

Вероятността е мяра на възможността. Нещо сега е възмож-
но и утре става действително. Но какъв смисъл има тази въз-
можност? Как нещата съществуват във възможност ‘обектив-
но’? Като тенденции? Къде са тенденциите в наличното? Ако 
нещо върви в определена посока досега, то не е възможност за 
продължение, а е реален ред, който продължава.  

Възможността е абстракция, с която се означава някаква мя-
ра на неопределеност на бъдещето. „Нещо може да се случи“ 
значи: ние не знаем какво може да се случи. Когато нещо се 
случва, възможността изчезва или става единица.  

Същата абстракция е и невъзможността. В нашата Вселена 
не може да се произведе енергия. Така твърди основният за фи-
зиката първи закон на термодинамиката. Вторият принцип пък 
казва, че не можем да направим двигател с КПД 100 %, чиято 
енергия да не се губи никак в топлина. Но възможно ли е опитно 
да потвърдим, че никога енергията не се появява и не изчезва? 
Тъкмо напротив. Тъй като нашият опит е ограничен във време и 
пространство, може да намираме изчезване и поява на енергия 
на предела на нашия опит. В ядрените взаимодействия енергия-
та ‘се взема назаем’ и ‘се връща’. Топлинната енергия се разсей-
ва. Запазването на енергията не е установим факт, а по-скоро 
норма. Не можем в нито един момент да измерим пълната енер-
гия на света, която според принципа остава константа. 
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178. Парадоксът е резултат от обърната перспектива.. 

„Вселената трябва да е такава, каквато е, защото иначе нас ня-
маше да ни има“.  

Но защо нас трябва да ни има? Оказва се, че за да има конс-
танти и закони, трябва някой да ги намери във Вселената и това 
е познаващият човешки разум.  

Но ако човек познава независима от него Вселена със собст-
вени закони и константи, това е абсурдно. Защото няма нужда 
някой да познае тези закони и константи, за да съществува Все-
лената ‘по тях’.  

Парадоксът е относно мълчаливата му предпоставка, взета 
от безотносителната позиция на естествената нагласа, че 
съществува един независим от нас свят. Другата мълчалива 
предпоставка е, че светът, Вселената, трябва да има някакви 
константи и закони.  

И да няма разумен живот, би трябвало законите и констан-
тите да си стоят там непокътнати. Иначе: те са независими от 
разумния живот, хем разумният живот трябва да го има, за да 
бъдат те такива. 

179. Парадокс на обективността. Обективността е естестве-
на в научната нагласа. Добавям: в рамките на доминиращата су-
бект–обектна парадигма. Когато изключваме наблюдателя, пос-
ле обаче се налага да го включим принудително, като неизбежна 
съставка за обясняване. Това става в Теория на относителността, 
в квантовата механика и в астрофизиката. 

Когато пък включим наблюдателя, не знаем как да го опи-
шем емпирично и теоретично. Само когато уредът на наблюда-
теля определя състоянието на системата, както е в квантовата 
механика, наблюдателят ‘е там’.  

Наблюдателят не присъства по същия начин в астрофизика-
та. Той отсъства поначало от нагласата за обяснение на Вселе-
ната, защото очевидно той не се намесва пряко в наблюдаваната 
несъизмерима с неговите размери Вселена. Тук той е изоставен, 
защото не смущава пряко измерването. Но пък самата обективна 
Вселена се оформя в съгласие с неговото присъствие. Така се 
получава невероятното объркване на понятието за антропността. 
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180. Виртуални проекции в сценариите за Вселена. Стивън 

Хокинг, разсъждавайки за началото и историята на Вселената, 
използва понятието ‘имагинерно време’. Това понятие е въведе-
но в Кратка история на времето  като ‘паралелно време’ в 
смисъл, че различните вероятни истории са паралелни една на 
друга. „Началото в реално време ще бъде сингулярността в Го-
лемия взрив. Но началото в имагинерно време няма да бъде син-
гулярност, а ще представлява нещо като Северния полюс на Зе-
мята... събитието, което ако искаме, можем да наречем ‘начало 
на Вселената в имагинерно време’, би било една обикновена 
точка от пространство-времето, точно същата като всяка друга“ 
(Хокинг 1994, 101). 

Хокинг използва предположението на Ричард Файнман от-
носно сумирането и умножението на вероятности (суперпозици-
ята) в квантовата механика. Частиците имат неопределено много 
възможности или истории в пространство-времето. Всяка исто-
рия има вероятност, която зависи от нейната форма. 

Този път на разсъждаване се налага постоянно в сценариите 
на астрофизиците относно Вселената като цяло. Неизбежно лип-
сата на експериментална база и нуждата от спекулативни сцена-
рии пренасят в областта на виртуалното. Но има и сериозна тео-
рия, която води към виртуалното: квантовата механика с нейна-
та неопределеност. 

Изводът в наш контекст е, че Теорията за Вселената изглеж-
да неизбежно виртуална проекция. 

181. Вселената и формата на света. Уникалните определе-
ния на нашата Вселена изразяват по особен начин формата на 
света. Обясненията с антропния принцип най-вероятно подле-
жат на еволюция до нова концептуална форма. Но такава форма 
в съвременната наука не е възможна. 

Както Вселената, така и Слънчевата система, така и ДНК 
са такива, каквито са. Те като цяло не следва да са обект на 
обясняване. Те се постулират. 

Ето какво се налага. Вселената не е построена за човека, тя 
просто е свят с човешка форма. Теорията за формата на феноме-
налния свят, развивана тук, елиминира вътрешния конфликт в 
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науката между всевъзможни Вселени и именно тази Вселена, 
единствено в която има живот и човек. 

Човек не ограничава света (до един от многото възможни), 
съществувайки в него. Той го оформя като този свят. Човек не 
ограничава Вселената, а я оформя като феноменален свят. Тя, 
наблюдаваната Вселена, е естествено такава, какъвто е наблю-
дателят. 

Законите, константите и формите в света показват не посто-
янството на света сам по себе си, а постоянството на наблюдае-
мия свят, докато сме хора. Когато наблюдаваме и измерваме 
Вселената, се оказва, че тя има строго определена форма (гра-
ница). Тя е изразена в мрежа от константи и закони. И тази фор-
ма или граница съответства на човешката форма. 

Защо именно тези стойности намираме в природата и какво 
значи това? Вероятно различните стойности са свързани чрез 
някаква зависимост (суперсиметрия в Стандартния модел). Тези 
стойности са закодирано на математически език открояване на 
формата на наблюдаемия свят. Странността идва от това, че 
едно естествено съответствие не кореспондира с изкуственото 
преоткриване чрез измервания и изчисления на факта, че светът 
е такъв, какъвто е човекът.  

Константите и началните условия (формите) са определе-
ности на ‘статичната форма’ на света, а физичните закони са 
‘динамичния му поток’, формата на потока във времето. 

Да се приеме от друга страна, че светът е създаден за хората 
от някой Творец, е във всички случаи е непроверимо. 
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Глава 4. Перцептивно пространство 

182. Зрителното поле. Зрителното поле има форма. За нас, 
хората, тя е неправилна елипса за двете очи и неправилен кръг 
за едното.  

Дименсиите на зрителното поле са едни и същи и те зави-
сят от тялото: напред–назад, наляво–надясно, нагоре–надолу. 
Това са асиметрични дименсии и не могат да менят мястото си 
по естествен начин. Дименсията нагоре–надолу е реална само 
при гравитация. 

Това поле има перспектива – свиване на размера в далечина. 
Гледащият отсъства, освен като контури на части от тялото. 
Зрителното поле е част от световото поле.  

Зрителното поле се движи заедно с тялото на виждащия. 
Движението на зрителното поле очертава пространствените 
форми. При това движение паметта и очакването допълват вре-
мевия аспект на възприятието. 

Обхватът на зрителното поле не се променя по естествен на-
чин. Съдържанието не се променя в зависимост от момента на 
виждане. Първият поглед след събуждане ни връща в същото 
зрително поле, което помним от преди заспиване. ‘в реалността’. 
Ние разпознаваме една видима наредба по памет.  

В една и съща точка в една и съща посока зрителното поле 
има едно и също съдържание за различни виждащи от един и 
същ вид. 

Актуалното виждане е наслагване и свързване на минали ви-
зии, очаквания и актуални усещания. 

183. Дж. Бъркли за възприемането на разстояния. Джордж 
Бъркли в Опит за нова теория на зрението (1709) аргументира, 
че разстоянието напред (до даден предмет) не се установява, 
както физици и геометри смятат, от ъгъла, образуван от двете 
оптически оси на двете очи, които се фокусират върху предмета, 
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нито от разминаването на лъчите, идващи от точка напред, към 
двата края на диаметъра на зеницата. (Колкото тези линии изг-
леждат по-близки до успоредни, толкова точката е по-далечна). 
Защото хората никога не възприемат и не си представят, ако не 
са геометри, въпросните оси  (Бъркли1978, 55–56).  

Бъркли смята, че разстоянията не са възприемаеми. Няма 
идея за разстояние. Тази идея се получава от други – за промяна 
на взаимното положение на двете очи чрез намаляване или уве-
личаване разстоянието между зениците, за яснота. Колкото 
предметът е по-близо, толкова по-неясен е той и обратно (Цит. 
пр., 57). „20. От всичко това следва, че съждението, което пра-
вим за разстояние до обект, видим с двете очи, е изцяло резултат 
от опита“ (Цит. пр. 58).  

Разстоянието е плод на комплекс от усещания: зрително, 
слухово, тактилно. Ние узнаваме за реалното разстояние, съпос-
тавяйки всички наши сетивни данни. „Никое от нашите усеща-
ния, взето отделно, не би могло да ни доведе до идеята за прост-
ранство; ние сме дошли до нея, само изучавайки законите, по 
които тези усещания следват едно след друго“, пише Анри По-
анкаре (1983, 45).  

184. Пространството е функция на живата форма – Поан-
каре. Колко далеч е перцепцията на пространството от ‘обек-
тивно познание’ е ясно на такъв математик като Анри Поанкаре, 
който трудно може да бъде наречен субективист. Как когнитив-
ната постановка ще осмисли следния мисловен експеримент, 
изложен в знаменитата Наука и хипотеза от началото на мина-
лия век (1902). 

„Да започнем с един малък парадокс.  
Същества с ум като нашия и със същите сетива като нашите, 

които, обаче, не са били подложени на никакво предварително 
обучение, биха могли да получат от един подходящо избран 
външен свят такива [сетивни] впечатления, които биха ги нака-
рали да конструират геометрия, различна от Евклидовата, и да 
локализират явленията на този външен свят в някакво неевкли-
дово пространство или дори в пространство с четири измерения.  
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Ние, обучените в света, в който действително живеем, ако 

внезапно бихме се пренесли в този нов свят, не бихме се зат-
руднили да прехвърлим неговите явления в нашето Евклидово 
пространство. Обратно, ако тези същества бъдат пренесени при 
нас, те ще бъдат принудени да отнесат нашите явления към не-
евклидовото пространство.  

Слабо казано! С малко усилия ние бихме могли да направим 
същото. Ако някой би посвестил живота си на това, той навярно 
би съумял да си представи четвъртото измерение“ (Цит. пр.). 

„Често се казва, че образите на външните предмети са лока-
лизирани в пространството, че те дори могат да се образуват 
само при това условие. Казва се също, че това пространство, ко-
ето по такъв начин служи за предварително готова рамка за на-
шите усещания и нашите представи, съвпада с пространството 
на геометрите и притежава всичките му свойства.  

На всички здравомислещи хора, които са на това мнение, 
горната фраза трябва да им се стори странна. Но добре е да ви-
дим дали те не са жертва на някаква илюзия, която един задъл-
бочен анализ може да разсее...това чисто зрително простран-
ство не е хомогенно. Всички точки на ретината, като се абстра-
хираме от образите, които могат да се образуват в тях, не играят 
една и съща роля“...’Осезателното пространство’ е още по-
сложно от зрителното и се отдалечава още повече от геометрич-
ното... Но освен данните на зрението и осезанието има други 
усещания, които допринасят колкото тях и повече за формира-
нето на понятието за пространство. Това са тези, познати на 
всички усещания, които съпътстват всичките ни движения и ко-
ито обикновено се наричат мускулни.  

Рамката, в която са поставени те, съставлява двигателното 
пространство.  

Всеки мускул поражда едно отделно усещане, което може да 
се усилва и да отслабва, така че целостта на нашите мускулни 
усещания ще зависи от толкова променливи, колкото мускули 
имаме. От такава гледна точка двигателното пространство би 
трябвало да има толкова измерения, колкото мускули имаме“ 
(Цит. пр.). 
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185. Зрителното поле е динамично – Джеймз Гибсън. Подро-

бен анализ на динамиката на пространствената перцепция прави 
Джеймс Гибсън в Екологичен подход към визуалното възприя-
тие (Gibson 1986). 

 „Зрителното поле на едно животно, както ще използвам 
термина, е сегментът от окръжаващата светлина, който може да 
се регистрира от очната система. Зрителното поле, за разлика от 
окръжаващия ред, е ограничено; то е вид образец от цяла сфе-
ра... полетата на двете очи се наслагват отпред“ (Ibid., 111). 

„Целта на виждането, както ще аргументирам, е да осъзнаем 
окръжението, окръжаващата среда, а не просто полето пред очи-
те. Окръжаващата информация е винаги налична за всеки наб-
людател, който си обърне главата” “ (Ibid., 112–113).  

186. ‘Външен’ свят. ‘Пространството’ е форма на света като 
‘външен’, т. е. като подреден около възприемащото тяло и ‘око-
ло’ проумяващия ум. Друго понятие за външен свят, основано 
върху трансцендентни сигнали, не присъства във възприятието и 
мисленето.  

Без да изследвам отново Хусерловата интенционалност (виж 
параграфа за интенционалността), ще кажа, че ‘насочеността 
навън’ може да се разбере чрез ‘експанзивността’ на живота, от 
който е неотделимо възприятието на пространството. ‘Външ-
ността на възприемания свят’ или ‘интенционалността на съзна-
нието’ се дължи на:  

а) факта, че подредбата на възприятието е центрирана около 
телесния възприемател;  

б) дори обработена и усилена в опита, тя се налага на възп-
риемателя и той не я избира. Тази подредба е ‘принудителна’, а 
не ‘доброволна’, дадена, а не създадена;  

в) светът е външен, защото асиметрията на възприятието от-
вътре-навън е неизменна. Ние никога не виждаме ‘навътре’. 

187. Жизнена среда, а не ‘пространство’ – Джеймз Гибсън 
„Жизнената среда (environment) на животните и хората е то-

ва, което те възприемат. Жизнената среда не е същата като фи-
зическия свят, описан от физиката. 
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Наблюдателят и неговата среда са допълнителни. Допълни-

телни са мрежата от наблюдатели и тяхната обичайна жизнена 
среда. 

Компонентите и процесите в средата попадат в естествени 
цялости (units). Тези единици се вместват една в друга. Те тряб-
ва да се отличават от метричните единици на пространството и 
времето“ (Ibid., 15). 

„Ние живеем в среда, състояща се от масиви, които са по-
малко или повече твърди; от среда – газова атмосфера; и от по-
върхности, които отделят масивите от средата. Ние не живеем в 
‘пространство’ (Ibid., 32) 

188. Относителност на пространствени обекти. Точка, 
права, фигура, тяло са неща в тримерно пространство. Ако се 
опитаме да ги отделим едно по едно, отмисляйки останалите, ще 
достигнем до неузнаваемост на точката като точка, на правата 
като права, на фигурата като фигура, на тялото като тяло. 

Триъгълникът не е триъгълник, ако няма и четириъгълник, и 
петоъгълник, и ен-ъгълник, и кръг. Същото важи за четириъгъл-
ника, ен-ъгълника и кръга. Почти невъзможно е да се фокусира-
ме само върху едното и да забравим напълно другите. Но ако го 
направим, ще го загубим. Думата му ще се сведе до ред звуци 
без смисъл. Същото се отнася и за другите обекти. 

Формите, имената, представите и понятията и в това абст-
рактно поле са релативни. Те са немислими и неизговорими без 
своите партньори, в редицата на които те образуват едно цяло, в 
случая тримерно пространство.  

Релативността изчезва, когато изчезнат формите и имената. 
И тогава сме в неизразимото. А това неизразимо отново е пред 
очите ни като шарен свят – напълно непознат, като на друга 
планета. 

189. Оптична среда –  Гибсън. Гибсън различава абстрактна-
та геометрия от реалната геометрия на зримата значима среда. 

„Мащабите за размери на света, установени в съвременната 
физика, атомните и космическите, са неподходящи за психолога. 
Ние се намираме всред нещата на екологично ниво, в хабитата 
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на животни и хора, защото ние всички живеем с отчет на неща-
та, които можем да гледаме и докосваме, или миришем, вкусва-
ме и чуваме“ (Gibson 1986, 9). 

 „Термините, приложими към геометрията на повърхнос-
тите са различни от тези на абстрактната геометрия.... По-
върхността може да се види; празното пространство може само 
да се визуализира“ (Gibson 1986, 35). „В геометрията на повърх-
ностите позицията на обекта е определена относно гравитация-
та... полярност горе – долу“ (Ibid.). „Пътят трябва да позволява 
ходене“ (Ibid., 36). 

190. Пространството не е окръжението на един неподви-
жен Субект. „Два наблюдателя никога не са на едно място. От-
тук, средата на всеки наблюдател е ‘приватна’,  т.е. уникална. 
Това изглежда философски пъзел, но е фалшив пъзел. Нека да го 
решим. Планът на повърхностите на средата може да се схване 
относно стационарна точка на наблюдаване, център, където ин-
дивидът стои неподвижно, като ако средата беше мрежа от зам-
ръзнали концентрични сфери. Или планът на повърхностите 
може да се вземе относно подвижна гледна точка по пътя, който 
всеки индивид може да измине“ (Ibid., 43). 

191. Експерименти относно ‘физичния пространствен свят’ 
Смяна на описанието. Ако сменим описанието, което става 

при довеждане на пришълец, се ‘сменя’ физическата реалност 
на обстановката.  

Амнезия. Ако забравим мисловното му разбиране, нашият 
всекидневен свят става непонятен и чужд, лишава се от ‘физчес-
ка реалност’. Той остава пак там, пред очите ни, но е напълно 
непонятен. Ние не знаем какво виждаме, къде сме.  

Проглеждане. Ако родено сляп прогледне, той не може да 
вижда реално, не възприема адекватно. Той разпознава нещата 
благодарение на опита си с другите сетива и присъединява зри-
телния образ. Но той не разпознава перспективите, движенията, 
разстоянията. 

„Хора, които са родени слепи, но са възстановили зрението 
си по хирургичен път, са били изследвани от психолозите. Мно-
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го от тях първоначално виждат много малко и не успяват да раз-
граничат дори прости форми. Способни са да различават пред-
метите, да фиксират погледа си върху тях и да ги следват, ако се 
движат, така че тези способности вероятно са вродени. Обикно-
вено не могат да разпознаят зрително дори тези обекти, които са 
способни да идентифицират осезателно, например ключове, 
плодове и лица на любимите им хора. Могат да идентифицират 
триъгълници, но само като броят ъглите. Понякога – след дълго 
обучение – развиват зрение, което им върши работа, и успяват 
зрително да разпознават обектите. Тъжното е, че някои от тях 
силно се разстройват емоционално, отказват се и фактически се 
връщат към по-ранните си незрящи начини на живот“ (Х. Рьо-
дигер, Е. Капалди, С. Парис и Дж. Поливи, 1999). 

192. Пространството е такова, че човек като живо същес-
тво да експанзира. Пространството е екстензивният аспект на 
подредеността, фундаментален за живота. Пространствената 
структура очертава границата между ‘моето тяло’ и ‘външната 
среда’. Тя прави възможна идентификацията на предмети в 
пространството и вчастност на разликата между полезния и 
вредния предмет. Тя прави възможна самата експанзия, като я 
проецира в една дълбочина, в която са разположени препятстви-
ята и възможните изходи.  

Възприятието ми дава картината на една позната сграда като 
Историческият музей в София. Същата сграда е дадена във въз-
приятието на един чуждестранен турист ‘по-размита’ – като не-
позната и неопределена по функция. Едно куче я възприема по 
неопределим за нас начин. Ако то не е свикнало да минава от-
там, изобщо не я възприема. За него тя е просто една маса, една 
съвкупност от усещания. Възприятието, обучено и усилено в 
културата, ни представя един описан свят, но все още потопен и 
изплуващ от мъглата на неведомото. ‘Планината’ изниква в не-
бето, когато мъглата се вдигне. Какво е ‘планина’? Едно комп-
лексно възприятие за земен релеф, издигнат масивно над една 
равнина. Т. е. планината е различна от равнината. Земните реле-
фи, както и всичко останало на този свят, са ‘неща’ само дотол-
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кова, доколкото нашето възприятие ги обособява като единства, 
съотнесени помежду си.  

Пространствените форми повтарят отново и отново човеш-
ката форма. Това значи, че във всеки вариант на подредба ние 
ще откриваме отново и отново нашия свят, пригоден към наши-
те актове на запазване и експанзия на човешката форма.  

193. Пространството е необратимо подобно но времето. 
Тук натовареният с темпорално значение термин ‘необратимост’ 
придобива съвсем определено пространствено значение. Тук и 
Там остават асиметрични и изцяло зависят от позицията на въз-
приемателя. Около тук се пласират ляво–дясно, пред–зад, горе–
долу, които изцяло зависят от същата позиция. 

Пространството е ‘изкривено’ , т. е. оформено, ‘от’ живото 
тяло на перцептора. Зрителното поле плюс полетата на остана-
лите сетива оформят перцептивното пространство. 

Пространственото възприятие ‘осветлява’ поле, което се 
движи заедно с нашето тяло. Съответно на нашето тяло плава 
зрителното възприятие. Един и същ предмет, например маса, се 
възприема от различен ъгъл като различен по форма и освете-
ност неправилен четириъгълник. Но ние знаем, че с това масата 
не променя своята форма. Светът, доколкото е свят – ‘освете-
но’ цяло, подредено протяжно, е о-гранич-ен. Зрителното поле 
има форма и граница. В него пространството е ориентирано, ор-
ганизирано и оформено. То е ‘изкривено’ според човешкото 
възприятие, което ориентира човека за местоположението, разс-
тоянията и размерите на предметите. Човек е краен, неговият 
свят е също краен.  

Така се получава първичната, определена от човешката 
форма, форма на пространството. 

194. Перспективата и нейният смисъл. Успоредните линии 
визуално се събират в далечината. Какъв е смисълът на тази 
илюзия – перспективата? 

Ограничеността на пространството е условие за перспекти-
вата. В условията на ограничен хоризонт обемът на определе-
ността на визуалния свят е ограничен.  
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Перспективата е централна форма в проумяването на визу-

алното пространство. 
Хората от всички култури виждат в перспектива, макар че не 

рисуват точно перспективата. Перспективата е самата форма на 
зрителното поле. Тя е нагледна ограниченост-определеност на 
зрящото. 

Перспективата придава на пространството дълбочина и ця-
лостност, като го свива напред. Телата се подреждат в дълбочи-
на, заемайки близък, среден и далечен план. 

Формата перспектива може да се разбере като визуална про-
екция на световото поле. Тя е подредба на феномените, насочена 
към ресинтез и експанзия на живата форма. Близките предмети, 
които са важни за живия индивид, се възприемат по-определено 
и по-силно от далечните, но и далечните не се губят съвсем. 

Перспективата прави визуалния свят цялостен. При липса на 
перспектива визуалното поле би съдържало само отрязък от 
пространството – най-близките обекти. 

Разстоянията се възприемат с помощта на перспективата. 
Перспективата прави възможно поместването на неограничен 
брой тела в ограниченото зрително поле. 

Благодарение на перспективата формите се подреждат в ши-
рина и дълбочина, чрез градиент на намаляване-увеличаване, 
свиване-разширяване. Намаляването на размера с разстоянието 
позволява разполагането на далечни заедно с близки тела. 

Перспективата прави възможно визуализирането на неогра-
ничено множество форми в ограничено зрително поле. Към хо-
ризонта формите се размиват, но остават формите в широк план. 
Към окото формите стават резки за сметка на липса на детайли 
към хоризонта.  

Определеността на всяка визирана форма е толкова по-
висока, колкото по-близо в мащаба на тялото е формата. Това 
отговаря на относителната важност и смисъл на формата спрямо 
другите форми. 

Перспективата е интерпретирана различно в различни изоб-
разителни култури. Някои традиции я пренебрегват.    
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195. Перспективата е ограничена – Гибсън. „Дистанцията 

сама по себе си е невидима и щом е така, възниква цяла мрежа 
от затруднения, които не са били решени досега. Дистанцията 
може да бъде мислена като разширяване по повърхността, вмес-
то през въздуха, и тогава тя не е невидима. Тя е проектирана ка-
то градиент на намаляващ оптичен размер и нарастваща оптич-
на сгъстеност на чертите на повърхността. Но този градиент от 
форми, ставащи все по-малки и все по-плътно пакетирани има 
граница на хоризонта на земята, където, според законите на ес-
тествената перспектива, всички видими ъгли се свиват до нула. 
Градиентите се ‘закотвят’ и на друга граница, от формите, про-
ектирани от носа, тялото и крайниците. На носа се проектира 
максималната близост, както и на хоризонта – максималната 
отдалеченост. 

Дистанцията, следователно, не е безкрайна линия от окото, 
както епископ Бъркли смята. Да се мисли така е да се бърка z-
оста на Декартовата координатна система с многото преходи по 
повърхността към един фиксиран обект“ (Gibson 1986, 117). 

Ето как по линията от Бъркли през Поанкаре към Гибсън се 
очертава синтетичното разбиране за перцептивното пространст-
во в рязко отличие от Нютоновата теория на безкрайното изо-
морфно пространство. 

196. Нещата в пространството – устойчиви перцептивни 
форми. Групите от форми, които са по-устойчиви от фона си, се 
идентифицират като тела и им се дават имена, когато те се пов-
тарят, или собствени имена, когато са достатъчно впечатляващи 
и уникални. 

Перцептивните пространствени холони, които са по-
устойчиви от другите, се идентифицират, получават имена, и 
скоро се уеднаквяват в множества еднакви тела. 

197. За хората естествените обекти в пространството са 
едни и същи.Хората възприемат естествените тела (и артефакти-
те като естествени тела) в една и съща форма. За всички тях да-
лечното е далечно, близкото е близко, лявото е ляво, предното е 
предно, горното е горе. Планината е планина, морето е море, 
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камъкът е камък, а дървото – дърво. Разбира се, всички народи 
имат за тези неща различни думи. Но в джунглата и черният ту-
земец, и европеецът срещат едни и същи природни образувания 
и могат да действат целесъобразно и отговорно на равнище на 
естественото заедно без превод.  

Човек, който застане на мястото на друг, вижда същите тела 
в същата перспектива, които другият вижда. Дърветата и плани-
ните съществуват не защото ние ги обособяваме или измисляме. 
Но тази дадена ни подредба изисква анализ, недопускащ транс-
цендиране отвъд опита. С помощта на подобни осмисляния на 
реални ситуации, неоспорими за никого, можем да се прибли-
жим до разбиране на смисъла на ‘тялото’, ‘събитието’, ‘живата 
форма’ и ‘човешката форма’. 

Формите се разпознават като едни или други неща с жизнен 
смисъл. Това изисква опит – биографично и културно развитие 
на перцепцията. Опитът е серия от ситуации, в които се синте-
зират смисли. 

198. Относителност на перцептивната координатна сис-
тема. Осовата линия на зрителното поле е насочена ‘отвътре 
навън’, от окото към хоризонта. По тази линия напред ние нау-
чаваме с движение ‘трето измерение’ (напред–назад) наред с 
измеренията наляво–надясно и нагоре–надолу (дадени в кадъра 
на зрителното поле). 

Тези три направления са относителни. ‘Нагоре–надолу’ по 
оста от главата към петите при безтегловност губи смисъл. 
‘Напред–назад’ в един коридор при обръщане на тялото става 
‘наляво–надясно’. Ширина, височина и дълбочина на телата 
сменят местата си, оставайки постоянно съотнесени по един и 
същ начин. 

Това постоянство или инвариант е проекция на човешкото 
тяло. Ако нашето тяло нямаше постоянна форма и насоченост, 
нямаше да възприемаме тези три параметъра. 

Земята като глобална жизнена среда за познатите ни живите 
форми е естествена ‘координатна система’. Ние създаваме мер-
ките за разстояния от размера на нашето тяло до размерите на 
Земята.  
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На самото земно кълбо ние различаваме четири посоки: Из-

ток–запад, север–юг. Но ако се движим на Запад, ще се върнем 
на Изток и обратно. Западът е на запад от Изтока и Изтокът е на 
запад от Запада. 

Земята ‘се върти’ относно Слънцето. Слънцето ‘се върти’ 
относно Земята.  

199. Перцептивното пространство е поле – светово поле. 
Пространството е разглеждано като фундаментален атрибут на 
обективния свят. Това е виртуална проекция. Проекции са раз-
личните геометрии. Физиката, доколкото изследва перцептивно-
то пространство, коригира тези проекции, за да станат адекватни 
описания на опита. 

Реално пространството е перцептивно – то е форма, синте-
зирана в сетивата.  

То е такова, каквато е живата форма. То има свой център: 
тялото, което живее тук. ‘Пространство’ е абстракция за форма-
та на света като феноменална форма, координирана с жива фор-
ма. В пространството се отделя тялото и външния свят, орга-
низма и средата. Светът е ‘външен’ в смисъла на фон на живата 
форма. 

Пространството е необратимо, но не като времето. То е ан-
изотропно, крайно и е има асиметрична форма. Но в него може 
да се движим във всички посоки. 

200. Локализациите се правят в перцептивна координатна 
система. Смисъл на локализацията е разполагане спрямо тяло-
то. ‘Вътре’ е в рамките на тялото, а ‘вън’ – в жизнената среда. 
Зрителното поле е центрирано в окото.  

Какъв смисъл има ‘локализацията’ на моето тяло, ‘в което 
съм аз’, спрямо ‘другите неща’? Човек възприема чрез сетивата 
си фундаменталните форми, значещи нещо за живота на даден 
индивид или група в дадена жизнена среда. 

Мисловен експеримент. Да си представим, че сме безформе-
ни същества, нелокализирани в ограничено място. Ако не сме 
локализирани в непроменливо тяло, а сме на много места и ни-
къде определено, нямаше да възприемаме структурирано във 
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форми пространство. Нямаше да възприемаме обекти, а дина-
мични среди. Нямаше да има смисъл локализацията, а оттук и 
структурата на перцептивното пространство. Ако живата форма 
не е телесно фиксирана, структурирано пространство не същес-
твува: няма ‘тук–там’; ‘напред–назад’, ‘нагоре–надолу’, ‘наля-
во–надясно’.Едва ли щяхме да определим три измерения. Не е 
ясно какви геометрии бихме построили. 

Ако локализация липсва, то липсва и ориентация за живот-
ните, които живеят на Земята Ако липсва ориентация, липсва и 
действие. Ако липсва действие, формата се разпада.  

В Специалната теория на относителността се изяснява, 
че е смислено само локалното пространство, центрирано около 
инерциална система. Геометричното пространство (Евклидово и 
неевклидово) е артефакт, предназначен да подреди по-силно 
съвкупния опит, а не непосредственото (зрително или слухово) 
възприятие.  

201. Жизнената среда и пространството – Гибсън. „Ние сме 
изкушени да приемем, следователно, че живеем във физичен 
свят, състоящ се от тела в пространството и че това, което ние 
възприемаме, се състои от обекти в пространството. Но това е 
много несигурно. Земната среда е по-добре описуема в терми-
ните на среди, масиви и повърхности, които ги отделят... 

 Ако проумеем понятието за среда, мисля, че ще стигнем до 
съвсем нов начин на мислене относно възприятието и поведени-
ето. Средата, в която животните се движат (и в която обектите 
могат да бъдат движени), е в същото време среда за светлина, 
звук и миризма, идващи от източниците в жизнената сре-
да..Всяка точка на средата е възможна точка за наблюдение за 
всеки перцептор, който може да вижда, да чува или да души... 

Понятието за среда, следователно, не е същото като поняти-
ето за пространство, доколкото точките на пространството не са 
уникални, а еквивалентни една на друга“ (Gibson 1986, 16–17). 

202. Физичното понятие за пространство се корени в пер-
цепцията – Айнщайн. Айнщайн пише: „Аз съм убеден, че фило-
софите са оказали пагубно влияние върху развитието на научна-
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та мисъл, пренасяйки някои фундаментални понятия от областта 
на опита, където се намират под нашия контрол, на недосегае-
мите висоти на априорността. Защото, даже ако се окаже, че 
светът на идеите не може да се изведе от опита по логически 
път, а че в определени граници този свят е създание на човеш-
кия разум, без който никаква наука не е възможна, все пак той 
толкова малко би бил независим от природата на нашите усеща-
ния, колкото дрехата – от формата на човешкото тяло. Това е 
особено валидно за понятията за пространство и време. Под на-
тиска на фактите физиците бяха принудени да ги низвергнат от 
Олимпа на априорността, за да ги доведат до състояние при-
годно за изказване“ (Эйнштейн 1966, 2). 

Наблюдателят вижда и измерва и само така получава смисъл 
скъсяването на дължините при ускоряване. „Въпросът за това, 
реално ли е лоренцовото скъсяване или не, няма смисъл. Скъся-
ването не е реално, доколкото не съществува за наблюдателя, 
движещ се заедно с тялото; обаче то е реално, тъй като може да 
бъде принципно доказано с физични средства за наблюдателя, 
не движещ се заедно с тялото. Това именно открива по твърде 
изящен начин Еренфест“ (Айнщайн 1965, 187). По повод общата 
относителност Айнщайн подчертава: „Даже понятията и съот-
ношенията на евклидовата геометрия са абстракции на нашия 
ум, съвършено не съвпадащи с образите, които се възприемат 
чрез зрението и осезанието“ (Эйнштейн 1966, 30). 

 

203. Мащабът на пространството е мащабът на тялото-
перцептор. Относно тялото-перцептор формите имат количест-
вено определение. Нещата са малки или големи в сравнение с 
нашето тяло. Нещата са съпоставени в перцептивно поле. То 
има екстензивен хоризонт – пределна далечина на възприятие-
то. Ние проникваме перцептивно само до определена дистанция. 
Пространственото възприятие има и интензивен хоризонт. Ние 
проникваме само до определена дълбочина. Микросвят и мегас-
вят са представи за свръхмалко и свръхголямо в сравнение с чо-
вешкото тяло. Мерките за разстояние: ‘лакът’, ‘крачка’, са мер-
ки на тялото. Метърът, съвременна единица мярка за разстоя-
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ние, е от порядъка на нашето тяло. Метър на степен 25 е неп-
редставима мегадистанция, а на степен -25 е непредставима 
микродистанция. 

204. Реалност на пространствената перцепция – простран-
ствен феномен. Феноменът ‘пространствена форма’ не се разла-
га на серия физични процеси: светлина – зеница – ретина – нерв 
– кортекс. Той изобщо отсъства от тази серия. 

Но намираме серия съответствия между форми в зрителния 
апарат с техните специфични форми на обработка на визуалните 
импулси, и свойствата на визуалното пространство. Ретината 
регистрира с огромна невронна мрежа елементите на образа 
(pixel). За точките ‘отговарят’ единични неврони в тази мрежа. 
За линиите отговарят специализирани клетки в кортекса. 

Реалността на зримото пространство все пак не е реалността 
на зрителния апарат. Двете не са дадени континуално. 

205. Пространството ‘се обединява’ за перцептори с една 
жива форма. 

Снимките не се нуждаят от превод. 
Всички хора и най-вероятно всички виждащи същества виж-

дат в перспектива. 
Теоретици на изкуството разглеждат перспективата като 

символна форма (Panovsky) в Ренесансовото изкуство. Наистина 
да се рисува с перспектива не е всеобщо и по-често се рисува 
без такава. Например в египетските рисунки перспективата не е 
оформена. Дали египтяните са възприемали пространството вън 
от перспективата, или просто са рисували без фокусиране върху 
нея? Дали един китаец не вижда като мен релсите да се събират 
към хоризонта? Ако перспективата е културна форма, а не фор-
ма на свят, фотографиите нямаше да са с перспектива. 

Много се спекулира относно ‘херменевтиката’ на простран-
ството и специално относно ‘културната детерминация’ до ни-
вото на пространственото възприятие.  

Експеримент. Ако една снимка на местност е направена от 
европеец и е показана след това на бушмен, бушменът ще възп-
риеме изображението на снимката както и белият европеец. 
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Снимките не се нуждаят от превод. На тях се виждат същите 
форми и цветове като в действителност. Това говори ясно, че 
видяното не е интерпретирано. Интерпретацията ни казва какво 
виждаме като неща в пространството, а не какви форми и цвето-
ве виждаме. 

206. Виртуална експанзия: микро и мега. Тялото се отдалеча-
ва от нас, намалява и накрая се стапя в точка. Ние продължаваме 
с представа неговото движение отвъд видимата област и така 
можем да съединим мислените възприятия от нашето положе-
ние с тези от далечни положения. Става възможно построяване-
то на визуална картина на произволно голямо протяжно поле 
(например на една планета). Така визираме един много далечен 
предмет, който не се вижда, и го постулираме в мега-мащаб. Та-
ка визираме един много малък предмет, който не се вижда, и го 
постулираме в микромщаб. Микро и мега са отвъд обхвата на 
зрението като естествено отдалечаване или намаляване размера 
на зрими обекти. 

Тази екстраполация отвъд границите на сетивното не е 
обоснована от нищо, защото нищо в опита не ни говори, че све-
тът е пространствен отвъд възприятието. Ние изобщо нямаме 
опит за безкрайното, за разлика от голата представа в математи-
ката. По същия начин математиката ни дава момент във времето 
далеч преди Големия взрив, когато по определение е възникнало 
самото време. А това е абсурдно.  

Ако съотнесем живите форми с феноменалните пространст-
ва, трябва да си представим феномените на далечни от нашата 
форми като съвсем различни от нашите. Едно извънземно, ‘гле-
дайки’ човек, най-вероятно би ‘видяло’ нещо съвсем невъобра-
зимо за нас. 

Хората стигат до разногласия, когато гледат нещо невижда-
но и неразпознато в културната общност и неизбежно става въп-
рос за това какво ‘всъщност’ виждат. Този аспект е особено из-
тъкван в ‘херменевтичната феноменология’ на перцептивното 
пространство (вж. Heelan 1983, 52–54). 
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207. Хиперболично визуално пространство – Патрик Хилан. 

Визуалното пространство се ‘отклонява от физическото’. Пат-
рик Хилан, следвайки Рудолф Лунебърг, развива хиперболичен 
модел на визуалното пространство в контекста на една херме-
невтична феноменология (Heelan, 1983). Хилан въвежда херме-
невтична съставка на пространството. 

В метричната теория на визуалното пространство на Рудолф 
Лунебърг визуалното пространство има постоянна, негативна 
Гаусова кривина, която го прави хиперболично. В това прост-
ранство формите са подвижни и се запазват, като променят пер-
цептивната си форма по регулярен начин. Хилан въвежда хер-
меневтична съставка. Така „параметрите на визуалното прост-
ранство зависят: а) от обща физична структура на конфигураци-
ята на светлинната информация и б) от разпознаването или 
пред-познаване във визуалната област на когнитивните прост-
ранствени ключове… Значението на б) е, че във всяка перцепту-
ална ситуация, ние оперираме от предразбирането, което осмис-
ля нашия опит, знанието, че обектите се манифестират само при 
избор на подходящ хоризонт на питане и че хоризонтът е под-
ходящ само защото той придава смисъл на профилите на обек-
тите, който манифестира тяхното присъствие в опита. Това тър-
сене на разбиране е наречено ‘херменевтичен кръг’“ (Heelan 
1983, 52). 

Намаляването на видимия размер не е правопропорционал-
но, а се увеличава по степен към хоризонта (Ibid., 61–66). Прос-
транството е разделено на зони. Най-близката зона около пер-
цептора е своеобразен ‘Нютонов оазис’, в който размерите и 
формите не се деформират съществено.  

Този модел е като цяло в съгласие с нашия анализ на форма-
та на визуалното пространство:  

1. Визуалното пространство е ограничено.  
2. То има сферична форма с център тялото на перцептора и 

външна граница– хоризонт.  
3. Визуалното пространство е асиметрично, ан-изотропно.  
4. Перспектива: далечните размери и разстояния се скъсяват.  
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Схема на перцепцията на вписани кубове (Ibid., 61) 
Лунебърг въвежда постоянна изпъкналост на външната по-

върхност на ‘зрителния конус’ образуван от линиите на перс-
пективата и това обяснява много визуални деформации: небес-
ната сфера, вдлъбнатата сферичност на земята, гледана отгоре, 
правилността на формите наблизо и изкривяването им в далечи-
ната, изкривяването на равнината пред гледащия леко надолу в 
началото и нагоре в далечината, специфичното издуване на 
фронталните форми в далечина към хоризонта. 

Това изкривяване потвърждава тезата за визуалното прост-
ранство като поле. Тази перцептивна форма е аналогична на 
формата на пространството в гравитационно поле в Общата тео-
рия на относителността. 
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Схема на ‘земната чиния’, възприемана отгоре (Ibid., 68) 

 
Схема на ‘небесния купол’, възприеман отдолу (Ibid., 69) 
 

208. ‘Херменевтиката’ на пространството не засяга него-
вата форма, а само категоризирането на ‘нещата’. Херменев-
тиката е във висша степен нежелана в анализа на перцепцията. 
Тя вкарва цяла мрежа от понятия, чужди на анализа на пред-
знаковите феномени на света. Това е така, защото пространство-
то поначало няма характера на тълкуване. То е живот със све-
та, който е независим от описанието. Една форма или цветова 



                                                     Форма на човешкия свят     131
 

констелация не е резултат от тълкуване. Хора от различни кул-
тури възприемат едни и същи пространствени форми и именно 
затова могат да общуват относно пространството и да действат 
заедно в него. Ако херменевтичната съставка беше съизмерима с 
‘физическата’, то между хората щеше да има непреодолими 
перцептуални различия и те щяха да живеят в различни прост-
ранство-времеви светове. Хората от различни култури нямаше 
да могат да се възприемат взаимно като възприемащи едно 
пространство и техните описания на пространството нямаше да 
са съвместими.  

 
Възприемане на размери  на разстояния:  
в Евклидово пространство и в перцепция (Ibid., 80) 
 
Експеримент. Ако бял човек и ескимос, възприемащи прос-

транството херменевтично, отидат на лов за бяла мечка, двамата 
щяха да се движат в различни направления, към различна цел и 
с различни действия. Но по-интересното е, че и двамата би 
трябвало да убият своята си ‘бяла мечка’. Тогава възниква въп-
роса колко бели мечки те са убили, имало ли е въобще бяла меч-
ка и кое е животното, което наистина са убили. Това е невъз-
можна и абсурдна ситуация. Но поначало този лов не би се със-
тоял поради неразбиране и несъвместимост на възприятията.  

Ако е налице херменевтична съставка в самата форма на 
пространството, то хората биха се движили в пространството по 
невъзможен за подреждане и съвместност начин. Никакъв ана-
лиз не би довел до нещо смислено относно перцептивните раз-
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личия и те биха останали непознати, а само усещани като хаос. 
Защото всеки анализ би изхождал от перцептивния културен 
остров на анализатора, от неговото местно възприятие и описа-
ние. Тогава несъмнено рационална наука не би била възможна, 
защото би липсвало съгласие относно нещата в пространството, 
които науката наблюдава.  

 
Ханс-Георг Гадамер като един от лидерите на съвременната 

херменевтика, не отнася херменевтичните понятия към при-
родни обекти и специално пространствени форми, а само към 
текстове (Герджиков 2000, 66–77).  

209. Пространствените илюзии са културно ирелевантни. 
Правите могат да изглеждат като криви или чашата веднъж да е 
чаша, а в следващия момент – две лица. Всички хора се подвеж-
дат по един и същ начин от тези илюзии. Те грешат или сменят 
познатия обект по един и същ начин, независимо от културния 
контекст. Налице е зависимост от локален перцептивен кон-
текст. Често илюзията е плод на натиск от елементи на картина-
та. Например успоредните изглеждат неуспоредни, когато са 
зачеркнати от множество къси диагонални линии в противопо-
ложно направление.  

 
Илюзия на Понцо. Еднаквите прави се виждат като раз-

лични. 
Илюзията на Понцо за разлика в размера на отсечки, пер-

пендикулярни на ос между две наклонени прави, сближаващи се 
нагоре, подобно на железопътна линия, се дължи на тълкуването 
на схемата като образ на перспектива. 
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Измерването отстранява илюзията. С това може да се отгра-

ничи ‘физическо’ от ‘визуално’ пространство – физическите па-
раметри са измеримите, а визуалните – видимите. Но измерва-
нето е отново перцептивен акт, усилен с измерителен уред. Из-
мерването е контактно, а виждането може да е дистантно. Из-
мерването е по-високо определено спрямо виждането. 

210. ‘Физичното пространство’ като виртуална проекция. 
‘Физичното пространство’ е мрежа от обекти, част от които не 
са достижими перцептуално. То има теоретичен смисъл, защо-
то чрез него описваме коректно данните от серии наблюдения в 
механиката и в астрофизиката. 

Високите нива на познание в науките се постигат чрез вир-
туални проекции. Наблюдателят рационално разширява сферата 
на наблюдение, като екстраполира пространствените форми (на-
вън в посока увеличаване и навътре в посока намаляване). 

Но отвъд границите на перцепцията това е само описание. 
Перцептивно не са достижими и във феноменален свят не съ-
ществуват микро и мега-обекти от порядъците на атома и Все-
лената. Няма гаранция описването на ‘обекти’ вън от перцепци-
ята. Ако можехме да възприемем адекватно ограниченото и съ-
щевременно отворено пространство на Вселената, сигурно бих-
ме имали друга геометрия. 

В микроплан е налице подобно ограничение. Ако можехме 
да виждаме адекватно в микросвета, едва ли щяхме да описваме 
‘частици’ или ‘вълни’. Планетарният модел на атома на Нилс 
Бор, развиван в началото на атомната физика, представя атома 
като система от централно ядро и въртящи се около него подоб-
но на планети електрони. Този модел не е реален и е отречен от 
по-нататъшното развитие на ядрената физика. 

Уравненията на вълновата механика (Шрьодингер) вече не 
могат да се илюстрират така. Ядрото и електроните съвсем не са 
частици, подобни на макрочастиците. Те нямат ‘траектории’, а 
вероятности за локализации с различна плътност. Тези ‘плът-
ности’ отново се представят и рисуват като ‘облаци’ с различна 
плътност. Но, разбира се, ние знаем, че такива облаци не е въз-
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можно да има в атома, защото това са само разпределения на 
вероятности, които са безплътни.  

Защо ни са тогава тези представи? Защото нямаме друг из-
бор. Защото нашето възприятие, плод на нашата човешка форма, 
е неотстранимо. То има своя форма, излизането от която е вече 
трансцендиране и става с цената на загуба на тази форма.  

Ако се потопим мислено в микросвета и мислено ‘възприе-
мем със сетивата си’ молекулните системи, атомите и елемен-
тарните частици, очертанията на света се размиват. Но ние от-
ново си представяме малки частици и вълни, които се движат 
едни спрямо други както в макросвета. Нямаме начин да си 
представим някак микрообекта като вероятностен и като еднов-
ременно притежаващ качествата на вълна и частица. Това е акт 
на експанзия. 

211. Геометрично и перцептивно пространство – Анри По-
анкаре. Според Анри Поанкаре геометрията зависи от опита с 
външния свят и специално от твърдите тела: „ако нямаше твър-
ди тела в природата, не би имало и геометрия“ (Poincarе 1905; 
(1983, 48). Само за твърди тела с устойчива форма важи, че мо-
гат да се преместват, запазвайки се. 

Геометрическото пространство е непрекъснато, безкрайно, 
има три измерения, еднородно е и е изотропно (всички прави, 
пресичащи една точка, са тъждествени). Напротив, визуалното 
пространство е „непрекъснато, но има само две измерения; това 
вече е отличие между геометричното и това, което може да се 
нарече чисто визуално пространство. По-нататък, този образ е 
затворен в ограничен кадър. Накрая, съществува още едно отли-
чие, не по-маловажно: това чисто визуално пространство не е 
еднородно. Различните точки на ретината – независимо от изоб-
раженията, които могат да възникват в тях, – не играят една и 
съща роля. Никак не може да се смята жълтото петно (в средата 
на ретината – С. Г. ) за тъждествено с точката, лежаща в края на 
ретината... както и във всеки ограничен кадър, точката, заемаща 
центъра на кадъра, няма да изглежда тъждествена с точка, близ-
ка до един от краищата...  



                                                     Форма на човешкия свят     135
 
Обаче зрението ни позволява да оценяваме разстоянието и, 

следователно, да възприемаме третото измерение. Но всеки 
знае, че това възприятие на третото измерение се свежда до 
усещането на усилие, съпровождащо акомодацията, която тряб-
ва да се извърши, и към усещането, съпровождащо събирането 
на двете очни оси, което е необходимо за отчетливото възприе-
мане на предмета“ (Цит. пр., 42–43). „Когато тялото се премест-
ва, променяйки формата си, ние вече не можем със съответни 
движения да приведем нашите сетивни органи в същото относи-
телно положение към това тяло“ (Цит. пр., 47). 

И така, визуалното пространство според Поанкаре е: непре-
къснато, крайно, има два измерения, не е еднородно и явно не е 
изотропно. Той не обяснява това различие, но то е важен пункт. 

Перцептивното (визуално, слухово, и тактилно) пространст-
во е реалното пространство. 

Геометрическото пространство е нежив артефакт. То е зави-
симо от реалното пространство. 
 
 

212.  ‘Относително пространство-време’ – Айнщайн. Физи-
ката отстранява погрешните описания на пространството. Така 
се стига до съществена корекция на Нютоновото ‘абсолютно 
пространство’ в Специалната теория на относителността на 
Айнщайн. Тук става ясно, че идеализациите за ‘абсолютно прос-
транство’ и за независимост на пространствените характеристи-
ки от ‘гледната точка’ не са верни. Понятията ‘разстояние’, 
‘размер’, ‘равенство’ имат смисъл само в координатите на една 
отправна система. Размерът се ‘скъсява’ при скорости близки до 
светлината спрямо вън от движещия се обект. (По същия начин 
‘интервал време’, ‘последователност’ и ‘едноврменност’ имат 
смисъл само за една отправна система). Философският спор да-
ли това скъсяване или ускоряване на времето е мнимо или ис-
тинско, е плод на заблуда. В „Език и реалност в съвременната 
физика“ Вернер Хайзенберг отбелязва: „Безсмислено е да се ре-
шава въпроса, действително или мнимо е скъсяването на дви-
жещото се тяло в посока на движението, описвано от формулата 
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на Лоренц; този проблем също можа да бъде предадена на заб-
вение“ (Heisenberg, (1987), с. 215).  

Защото няма реално положение на нещата, неотнесено към 
перцепция. Потвърждава се философията на относителността на 
пространството спрямо живото тяло и специално на ‘твърдото 
тяло’ като мярка за дистанции (Поанкаре). 

Специалната теория на относителността на Алберт Айнщайн 
придвижва западната представа от ‘абсолютно време’, което из-
глежда близо до всекидневната представа, но я лишава от цен-
тър, до принципно различната центрирана в тялото и ориенти-
рана представа: времето се установява и мери само в коорди-
натна система с център, както и пространството. Това е помест-
ване в ‘биологичната стрела’ – раждане – смърт. 

„За движещ се организъм продължителността на времето на 
пътешествието ще бъде само мигновено, ако движението става 
със скорост близка до скоростта на светлината“ (Цит. пр., 184). 

„Преди да правим каквито и да било изводи от тези два 
принципа (принципът на инерцията и постоянството на скорост-
та на светилната – С. Г. ), трябва да преразгледаме физичния 
смисъл на понятията ‘време’ и ‘пространство’. От горното 
следва, че координатите в инерциална система физически се оп-
ределят по пътя на измерване и построяване, изпълними с по-
мощта на твърди тела“ (Эйнштейн 1966, 26). „В този смисъл не 
може да се говори за пространство, а само за пространство, 
отнасящо се към тялото А“ (Ibid., 3). Така във всекидневието 
земната кора служи като практическа отправна система за отчи-
тане на пространството. „Но за нашите цели трябва да свържем 
основните понятия на геометрията с природните обекти; без та-
кава връзка геометрията няма за физиката никаква це-
на…геометричните размери на тялото не могат да се смятат не-
зависими от състоянието на движение на системата на отчет, 
относно която тези размери се определят“ (Ibid., 7).  

Ако скоростта се  приближава до скоростта на светлината, 
то за неподвижния наблюдател тялото се сплесква и става плос-
ко. От гледна точка на наблюдателя, движещ се заедно с тялото, 
то, както и преди, съхранява формата на кълбо, но всички пред-



                                                     Форма на човешкия свят     137
 

мети, недвижещи се заедно с този наблюдател, му се представят 
съкратени в посока движението (Эйнштейн 1965, 1–14).  

Откриването на относителността е проумяване на локал-
ността на света, подреден около човешко тяло. Пространствена-
та форма е такава само за наблюдател, а не някак сама по себе 
си. Обяснението на съпротивата на представата срещу Специал-
ната теория на относителността може да бъде такова. Нюто-
новата физика е приета като слята с нормалното възприятие, 
където няма разминаване в часовници и метри и ние смятаме, че 
отправната точка няма значение като ‘случайна’ и ‘субективна’. 
И двете физични понятия за време и пространство са артефакти. 
Но Нютоновото е по-неточно, защото е израз на по-малък чо-
вешки опит. Освен това Нютоновото пространство се отдалеча-
ва от възприятието на отделния човек и е по-близко до колек-
тивното възприятие – в него няма ‘център’. В относителността 
се вижда, че пространство и време без център са несъстоятелни.  

Тук пространството става аналогично на електромагнитното 
поле. Инертната и гравитационната маса са eквивалентни. Кон-
фигурацията на твърдите тела е различна от тази в евклидовата 
геометрия. Гравитационното поле придава на телата реалните 
им форми.  

Микро– и мега– са артефакти. Няма микро, макро и мега, а 
има един-единствен човешки свят, който се разширява в ширина 
и дълбочина, без да променя своята форма. Никой никога няма 
да види атомите, нито Вселената. Но ние постоянно ще виждаме 
нови форми, които представят неща далеч от нас или в перифе-
рията на нашето възприятие, които не можем да възприемем.  

В различни култури се чертаят едни и същи звездни карти и 
се съставят едни и същи календари. Хората, независимо кога и 
къде са живели, откриват същата земя, същото слънце, същата 
луна и същите звезди в небето. Те рисуват едни и същи или до-
пълващи се в зависимост от своето разположение в Южното или 
Северното полукълбо звездни фигури. Те чертаят едни и същи 
земни карти на едни и същи места на Земята. Пътят на коприна-
та на протежение от 5 000 километра от Китай през Персия, 
Гърция до Рим е един и същ път, начертан от китайците, римля-
ните, персите и гърците. 
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Глава 5. Форми 

213. Форма – дефиниция и запазване на форма 
Дефиниция. Форма: пространство-времева определеност в 

светово поле. 
Форма значи ограниченост в пространството и времето, ред, 

структура. Формата е определеност, а определеностите могат да 
са реални и виртуални. ‘Форма’ реферира: суперструна, атом, 
кристална решетка, полипептид (ДНК); клетка, орган; ДНК, ви-
рус, бактерията Е. Coli, бозайника Canis Lupus, нашия вид Homo 
Sapiens. ‘Форма’ реферира: буква, йероглиф, цифра; дума, чис-
ло; текст, статуя, картина; лък, тенджера, пистолет; сетивна 
форма, навик, понятие, идея. 

Формите са групирани: атоми от определени валентности, 
нуклеинови киселини, клетъчни органели, ДНК и РНК, белтъци, 
нервни клетки; едноклетъчни, бозайници, хоминиди, оръжия, 
машини, скулптури, идеи. 

‘Форма’ може да се идентифицира винаги, когато има сми-
съл. Ако разпозная повтаряща се черта на поведение като фор-
ма, откриваема в еднакви, различни и дори в най-различни обс-
тоятелства, аз мога да овладея тази форма. ‘Форма’ тук не е от-
несено към ‘съдържание’ или ‘материя’, а към безформие, хаос. 

Формите се запазват, докато синтезът им компенсира 
разпада. 

214. Определеност на форма 
Формите са определени в световото поле. 
В потока на светуването формите са реални динамични фе-

номени. Като знаково дефинирани формите са виртуални дина-
мични понятия. Артефактите са виртуални смислени форми. 

Формата е определена относно безформие, хаос. 
Формата е определена относно други форми.  
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Безотносително формата е неопределена, т.е. няма форма. 
Формите обменят енергия със своя фон (‘среда’). 
Формите се разпадат. Това е обобщена формулировка на 

Втория принцип на термодинамиката: Ентропията в света нарас-
тва безгранично. Локално ентропията може да се запазва или да 
намалява временно. Това е възможно в отворените системи. 

Формите се променят и обезформят при смяна на позицията, 
мащаба, дистанцията. Когато приближаваме визирана форма, 
обектите се увеличават, а после изчезват. Когато отдалечаваме 
визирана форма, обектите намаляват, а после изчезват. По подо-
бен начин дистанцията и мащабът оформят, променят и обез-
формят другите усещания. В микроскоп виждаме увеличен об-
раз при фокусиране и до определена степен на увеличение, а 
след това го губим. Представяме си невидими молекули и ато-
ми, на равнището на които отсъства видимата макро-форма. 

215. Формите са устойчиви състояния във ‘фазово прост-
ранство’. Термодинамиката дава добро понятие за формите ка-
то метастабилни състояния, състояния-атрактори във фазово 
пространство. Това се свързва успешно с развиваното тук поня-
тие за ‘светово поле’. Формите са устойчиви, резистентни на 
промяна. Между тях тече вещество, енергия и информация, но 
те не се разпадат от това, а се поддържат (Пригожин, Стенжер 
1989, 11). Формите все пак се разпадат при ентропия над опре-
делена стойност. 

Термодинамичните състояния се колебаят около, ‘привлича-
ни са от’ определени състояния във фазово пространство – ат-
рактори. Формите са определими като атрактори в неравновес-
ната термодинамика. Атрактор (от англ. to attract – притеглям) е 
пространствена структура (състояние), характеризиращо пове-
дението във фазовото пространство в продължение на дълго 
време. Атракторът е област в пространството на възможните 
състояния, в които системата може да се движи, без да може да 
се откъсне от тях. В този смисъл, атракторът е подобен на ‘гра-
витационна маса’ или ‘магнит’ – то създава ‘фазово поле’. 

Фазово пространство – това е виртуалното пространство, 
координатите на което представляват вероятните динамики 
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на системата. Например, при движението на махалото имаме 
две степени на свобода. Това движение е напълно определено от 
началната скорост на махалото и положението му. Ако на дви-
жението на махалото не се оказва съпротивление, то фазовото 
му пространство ще бъде затворена крива. В реалността на дви-
жението на махалото влияе силата на триене. В този случай фа-
зовото пространство ще бъде спирала. Тази гравитираща дина-
мика може да се изобрази с трептяща крива на дисплей, която 
описва зависимост между две величини. Тя трепти постоянно и 
отбелязва пикове и падове на места, но като цяло запазва някак-
ва форма. 

216. Инертност на формите 
Формите се стремят към запазване. Живите форми се стре-

мят към ресинтез. Формите, които носим и временно поддържа-
ме в нашия телесен живот, са трептящи енергийни състояния, 
висящи стабилно в пропастта на хаоса. 

Това се потвърждава от грамадното множество факти, гру-
пирани около инертните феномени. 

Формите на жизнените процеси са изключително стабилни в 
рамките на нашия живот. Привички често остават от бебешка 
възраст до гроб. Всички клетки са се подменили милиони пъти 
за седемдесет години, но привичките остават. Менталните-и-
телесни форми сякаш са по-трайни от микроплана. Но клетките 
ни се подменят, пазейки своята форма, формата на органите и 
функционирането.  

Формата на нашето тяло с неговите части; клетките; ДНК и 
белтъците; полът; стойката, ръстът походката, жестовете; нави-
ците и привичките – всички тези форми са пространство-
времеви, но и някак извън пространство и време, като ‘инфор-
мация’, ред, интерпретация. Ние запазваме формите, които 
учим, чрез някакъв смисъл. Този смисъл, веднъж възникнал и 
водещ до ресинтез, преминава в безсъзнателното и остава такъв 
до промяната си със сила. 

Формите могат да се открият неочаквано в характерни проя-
ви, които говорят за големи серии други характерни прояви. 
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Едно характерно поведение има същата форма като друго ха-
рактерно поведение на един човек или на член на общност. 

Формите на артефактите говорят за форми на мислене. 

217. Комплементарност на форми. Ключът и ключалката са 
комплементарни. Комплементарни са двойките азотни бази във 
веригата на аминокиселините. Комплементарни са базите и 
ДНК-полимеразата. Комплементарни са кодоните и аминокисе-
лините. 

Допълват се взаимно различни функционални системи, като 
техният интеграл е живата система.  

Допълнителни в особен смисъл са живите форми помежду 
си в една екосистема. Животните дишат кислород, който се от-
деля в жизнената им среда от растенията. Те пък фотосинтези-
рат чрез въглеродния двуокис, отделян от животните. 

Допълнителни са жива форма и нейната жизнена среда. Жи-
вата форма се напасва към определена среда така, че ресурсите 
на средата да правят възможен нейния ресинтез. Нашият дом 
допълва нашето тяло и говори за нашето тяло. 

218. Формите са разпределени в типове (групи). 
Реални форми (феномени): 
– квалия, възприятие, представа, спомен, очакване; емоция, 

чувство; нагласа, мисъл; сънен образ, халюцинация; акт, навик... 
Виртуални форми (артефакти): 
– цифра, йероглиф, дума, понятие; изречение, формула, тео-

рия; лък и стрела, микроскоп, компютър; сграда, статуя, карти-
на, музикално произведение... 

Формите оформят слоеве, подредени един ‘под’ друг: усе-
щания, неща-процеси, езикови форми, понятия. 

На всяко ниво формите са потопени в безформие, редът е 
потопен в хаос. 

219.  ‘Формите’ са бавни за нас процеси. Човек е краен в 
пространството и времето и нашето тяло е единствената мярка, 
по която определяме времево и пространствено каквото и да е. 
Ние намираме форми, чието възникване и преход временно не 
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отчитаме и именно това ги прави форми. Много бързите проце-
си не възприемаме като форми. Много бавните процеси отчита-
ме по следи. 

Нашият роден език не се променя коренно пред очите ни, но 
виждаме разликата между сегашния и онзи отпреди хиляда го-
дини. Намираме остатъци от загинали цивилизации, без да виж-
даме края на нашата собствена цивилизация. Намираме нашия 
вид, Homo Sapiens, като изключително устойчив и не намираме 
преход между нас и останалите живи форми. Но палеоантропо-
логията ни показва костни форми от хоминиди, близки до нас. 
Не можем да забележим това много бавно изменение, за което 
говори теорията на еволюцията. Още по-малко забелязваме 
промените на земната повърхност, макар че намираме остатъци 
от морски вкаменелости на сушата. Съвсем не можем да възпри-
емем процесите на промяна на оста на въртене на земята, на 
магнитните полюси, на възникването и колапса на звезди и пла-
нети, на галактики и Вселени. 

В ядрената физика отвъд обхвата на наблюдението, ‘нещата’ 
се разпадат на невъобразими eдиници, назовавани с метафори. 

За много малкото езикът ни е непригоден, а за много голя-
мото само привидно се изразяваме смислено. Градим фикции 
като ‘безкрайна вселена’ или ‘суперструна’ и превратно си 
представяме невидимото като видимото“. 

220. Формата задава граница. Формата има граница и чрез 
нея е определена, отделена от фона или другите форми. От ато-
ма до живото тяло всички форми имат граници. Формата може 
да се вземе като разграничителна линия между ‘вътре’ и ‘вън’, 
‘отсам’ и ‘отвъд’. Тя отграничава живо от неживо, сетивно от 
несетивно, възприемаемо от невъзприемаемо, мислимо от не-
мислимо, вътрешно от външно, тяло от среда.  

Формата съвпада със своите граници. В живата форма орга-
ничните форми са отделени с граници. Граници на клетките са 
клетъчните мембрани. Границата на нервната клетка, нейната 
мембрана, поляризира йоните (отвън зарядът е положителен, а 
отвътре – отрицателен). Това е бариера за електрически преход. 
През тази бариера може да премине и да я пробие само импулс с 
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величина над стойността на мембранния потенциал. Такива са 
дразнителите, чиито сигнали усещаме. 

221. Множествата еднакви форми са ‘една форма’.  Един 
знак е все същият, независимо кой екземпляр от знака е налице. 
Когато изследваме форма, която се повтаря в множество екзем-
пляри, не е нужно изследване на всички или на определен ста-
тистически значим дял от тях. ДНК има една и съща стереохи-
мична форма в различните клетки. Сериите химически реакции 
в клетката са едни и същи. Достатъчно е изследване на единич-
ни случаи. 

Тъй като случаите се повтарят, ние заключаваме от един 
случай. В аспекта на формата не е важно изчерпване на цялата 
група, а звената на серията. 

Достатъчна е една или няколко добри рентгенографии на 
биомолекула, за да се види реална стереохимична форма, стига 
да я разчетем правилно. 

222. Някои форми имат смисли – жизнени процеси. Оформе-
ни в светово поле, формите са отнесени към живата форма. Те се 
възприемат и спрямо тях живите организми имат поведения. 
Тук не се разглеждат геометричните форми и физичните форми 
сами по себе си. За зрителните форми Джеимз Гибсън пише: 
„Тези геометрични твърди тела съдържат огромна сложност, но 
те напълно могат да се анализират в термините на три компо-
нента: лица, ръбове, и върхове. Тези компоненти имат значение 
на обекти на  околната среда тъй като, например, ръбът е харак-
теристика на остър инструмент, а върхът е характеристика на 
пронизващ инструмент“ (Gibson 1986, 29). 

223. Динамика на форма 
Динамика на формата: процес; времева определеност на 

формата в светово поле. 
Процесът е свързан с други процеси в световия поток  в се-

рия или паралел. 
Динамиката на формата има времеви инварианти: ритми. 

Една мелодия е такава чрез ритъм. Формите понякога са вълни и 
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в самата си динамика се запазват временно, докато утихнат. 
Всяка динамика на форма клони към безформие, разтваряне на 
формата. 

Всички форми са динамични. ‘Форма–динамика’ е виртуал-
на двойка, в която различаваме пространство от време: „нещо-
се-променя“. Формите се синтезират, траят, променят се, прена-
сят се. Реално динамиката и формата не са два феномена, а един 
неделим феномен.  

Виртуалното деление ‘форма–динамика’ е концептуална 
форма за анализ на феномените. Делението ‘пространство–
време’, което е в основата на ‘форма–динамика’, се взима за да-
дено. Ясно е, че времето не може ‘да се изведе’ от пространст-
вото, нито обратно. Времето не може да се разбере просто като 
‘четвърто измерение’ по подобие на континуума на Минковски. 
От друга страна, не се вижда как обратното – извеждане на 
пространство от време – е възможно. 

Можем да определим това отношение така: 
Динамиката е такава, каквато е формата. Динамиката е 

определена от формата. Доколкото формата е определена, дина-
миката е определена.  

224. Определянето на формите става относно живата 
форма. Когато определям феномен като ‘храна’, ‘опасност’, 
‘полезен предмет’, ‘вреден предмет’, ‘моя територия’, ‘чужда 
територия’, това явно е така. Когато обаче определям ‘обектив-
но’ нещо като ‘камък’, ‘вода’, ‘планина’, ‘река’, аз не го отнасям 
пряко към моя жизнен процес. То не е нито полезно, нито 
вредно. И все пак то е феномен – форма и динамика, които са 
оформени в потока на моя човешки индивидуален свят. Следо-
вателно тези неутрални форми са все пак отнесени към живата 
форма и са части от картата на света, в която тече моя жизнен 
процес. 

225. Формите в света са пространствени и времеви редове. 
Формите са редове. Такива са: 

– симетрия в пространството; 
– ритъм във времето. 
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Особена форма е изразена в мировите константи: постоян-

ни безразмерни числа, характеризиращи отношения между фун-
даментални величини. 

Навсякъде, където групираме форми, откриваме смисъл: 
– уравнения, характеризиращи постоянни съотношения 

между величини; 
– множества знаци в език; 
– мрежа от езикови правила: граматика; 
– семейства езици и артефакти; 
– повтарящи се пътища на мислене: мисловни нагласи; 
– повтарящи се действия с една и съща форма, навици; 
– повтарящи се форми на социален живот: ритуали, церемо-

нии, обичаи, традиции... 
Тези редове се определят чрез свои смисли в жизнени про-

цеси на ресинтез на живи форми: клетка, организъм, популация, 
вид; човек, език, култура. 

226. Формата е описуема като информация със смисъл. Ин-
формация преди ‘смисъл’ е разнообразие без определеност, без 
форма. 

Но дори хаотична последователност може да стане съобще-
ние, стига да £ се предаде смисъл, и с това вече тя има форма. 
Една хаотична поредица от знаци може да стане парола и с това 
придобива форма. Един ключ има същата форма и без да отваря. 
Но той е ключ за тази врата само когато има формата на нейната 
ключалка. 

Виртуалните форми са смислово определени и дотолкова 
носят информация. Информацията идва в света чрез смисъла – 
момент от светуване, проециран в жизнен процес. Генетичната 
информация е форма, която се ресинтезира (репликация) и тран-
слира от ядрото на клетката към другите нейни органели (епиге-
неза). Доколкото я приемаме като информация, ние я определя-
ме като програма, която се изпълнява, интерпретира и синтезира 
жизнен ред. 

По същия начин информацията в нашия колективен живот е 
онова, което транслира формите между индивидите от една гру-
па и прави възможна организацията на колективния живот. 
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227. Форма–съдържание. Формата може да има различно съ-

държание. Едно и също съдържание може да е оформено в раз-
лични форми. 

Така едно и също число може да се запише по различен на-
чин в различни писмени числови системи. 

‘Съдържание’ е ‘пълнеж’ на някаква пространствена форма. 
Но формите не са ‘вместилища’, а по-скоро очертания, фигури. 
Така се оказва, че ‘съдържание’ е неточен еквивалент на фона на 
формата. Това е неопределено в себе си, ограничено от формата, 
пространство. Съдържанието на друго ниво също е форма. Пе-
съчинките в една чаша, всяка поотделно, са кристали. 

Формите не подреждат съдържанията (‘материите’), а се 
очертават в тях като в среди. 

228. Формите са хомогенни. Формите са континуални, хомо-
генни. Това ще рече, че са съставени от един материал или фор-
мата е една, единна, непрекъсната. 

Ако в едно семейство или серия формите са различни, се-
мейството или серията са нестабилни. 

Хетерогенните връзки образуват нетрайни форми или са ха-
отични. Хетерогенните изрази с различни езикови форми и нес-
вързани понятия са нетрайни, неясни и често безсмислени. Не 
може в един изказ вън от контекст да се използват два езика – 
той се разпада като израз. 

229. Реална относителност на формите 
Всички феномени са определени в световото поле. 
Всички феноменални форми са определени спрямо живата 

форма. ‘Камъкът’ е камък чрез усещанията за ‘твърдо’ ‘ръбесто-
то’ и ‘бяло’.  

Световото поле в неотнесена позиция се проецира като свят 
на обективни форми. 

 

230. Формите в световото поле са взаимно зависими. Цвят е 
определен спрямо друг цвят; зрима форма относно друга зрима 
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форма, звук заедно с други звуци, миризма заедно с други ми-
ризми. 

Елементарните частици са съопределени в двойки и в групи: 
електрон–протон; протон–неутрон, тройки кварки. Атомите са 
подредени в групи според атомните им тегла. Молекулите са 
съставени от атоми и взаимодействат с други молекули. Макро-
молекулите в клетката са пространствено свързани по принци-
пите на ‘ключ-ключалка’. Клетките са свързани в тъкани; тъка-
ните оформят органи. Органите синтезират жива форма. Живите 
форми са взаимно свързани в екосистеми и подредени в таксони. 

Геометричните форми са съотнесени пространствено. 
Реалните форми са енергийни състояния, елементи, системи. 

231. Формите се обясняват като състояния на системи от 
взаимодействащи си единици в полета. Формите се обясняват 
като съчетание на маси и скорости в класическата механика, с 
гравитационни полета в Общата относителност, със състояния 
на заредени частици в електромагнитно поле в квантовата меха-
ника, със състояния-атрактори в неравновесната термодинами-
ка. Органичните форми се обясняват с функции във възпроиз-
веждането. Най-общо, формите се обясняват с равновесия или 
стабилности на системи от единици. 

Формите обясняват други форми като единици в тях или ка-
то форми на по-високо ниво. С живата форма се обясняват орга-
ничните форми като техен интеграл – поле на живата форма. 

Тази йерархия на обяснения е експанзия на отнасяния-
определения в пространства.  

232. Формите са свързани или съотнесени в групи и серии. 
Формата е определена в група форми. 
Така определяме елементарна частица като лека или тежка, 

като заредена или не, като положителна или отрицателна. 
Термодинамично определение: Формата е локално състоя-

ние на метастабилност далеч от състоянието на равновесие. 

233. Модуси на феноменални форми. Феноменалните форми 
са с различни модуси: визуални форми, слухови форми, комп-
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лексни сетивни форми; сънувани образи; халюцинирани образи; 
мисловни форми; речеви форми. знаци и други артефакти;  оръ-
дия, машини, други артефакти. 

Артефактните форми, създадени от хората, са различни ези-
ци, средства и произведения. Между формите има съответствия 
и преводи, но няма преливане. 

234. Живи и неживи форми. Неживите форми са временни 
термодинамично неравновесни състояния. 

Живите форми са временни термодинамично неравновесни 
състояния, чиято динамика е насочена към тяхното запазване. 
Живите форми се запазват, като подреждат веществата и изпол-
зват енергията, приемана отвън – асимилация. Живите форми се 
запазват, като отделят разпадните продукти. Формите се запаз-
ват, доколкото е възможно при безусловния стремеж към разпа-
дане (термодинамично равновесие). 

Неживите форми са неживи относно живите. Определянето 
на неживите форми става относно формата на живота. Опреде-
лянето на неживите процеси и вериги става относно жизнени 
процес. Картината на неживите форми и процеси има смисъла 
на ‘карта на областта, в която се прокарва пътя на живота’. 
‘Обективното’ е качество на неживите и живите форми, отнесе-
но към ‘субективното’ – качество на живите форми, живот. 

Животът има една форма и това е ресинтезът, компенсиращ 
спонтанното разпадане. Този ресинтез е възможен чрез живата 
форма – такава система, чиято активност синтезира разпадащите 
се вещества и форми.  Живите форми се пораждат от други живо 
форми. Живите форми се репродуцират в други, подобни живи 
форми. 

Всички живи форми се разпадат след период на експанзия. 
Формите са абстрахирани от съдържанието. В действител-

ност само артефактите, направени от хората, са разделени ясно 
на форма и съдържание. Но в живото същество няма такава раз-
граничителна линия. Живото е оформено на всички нива и няма 
чисто хаотично съдържание. 
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235. Живата форма е в живо състояние 
Живо състояние. Състояние на  живата форма, което я прави 

жива. Живата форма се ре-синтезира и в това е жизненият £ 
процес. Състояние на динамичен ресинтез, в което спонтанният 
разпад е компенсиран от синтеза на живата система.  

По аналогия с физично състояние, което се определя от 
мрежа стойности на параметри, живото състояние е мрежа от 
състояния на органични форми, множество определения на мес-
та моменти на синтезиращата се жива форма. Живото състояние 
е стабилно състояние далеч от равновесието. Живото състояние 
е описуемо като самата жива форма, далеч от своя разпад. 

Относно генетичната програма живото състояние означава 
ред, съответен на програмата. 

В живо състояние се преживява свят. 

236. Органична форма 
Дефиниция. Органична форма: форма в живата форма. 
‘Органична форма’ реферира: комплекс биомолекули, клет-

ка, органела в клетка, орган в организма. 

237. Виртуалните форми се синтезират. Формите са резул-
тат на разпознаване и описание, например ‘черна дупка’ или 
‘японското ритуално поведение’ (‘ката’).  

От звездни конфигурации се образуват ‘съзвездия’. 
От много измерени данни се образуват таблици,  линии в 

графики и уравнения. (Тихо де Брахе). 
От много данни се оформя теория. Птолемей, Кеплер. 
От много постъпки на човек се оформя ‘характер’.  

238. Виртуална относителност на формите 
Експеримент. От произволно нахвърляни точки в едно поле 

могат да се образуват произволно различни фигури, като се съе-
диняват те по различен начин (Уилиям Джеймз).  

От една и съща съвкупност данни могат да се направят раз-
лични таблици, различни графики и различни уравнения. Могат 
да се построят различни теории. Това се потвърждава в история-
та на естествените науки, хуманитариите и математиките. 
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239. Формите не са същности. Формите са динамични, под-

лежат на разпадане. Те не са неподвижни същности. Затова 
формите не образуват фиксирани редове и йерархии. 

Фиксирането на групите форми в същности е виртуална 
проекция. Винаги има изключения от дефинициите на форми. 
Птицечовката е съвсем ‘неуместна’ в таксономията на видовете 
(Умберто Еко обръща внимание на философската проблемност 
на тази ‘неуместност’). 

Вирусът е нежив, но и жив. Той е ‘нежива’ РНК, опакована в 
белтък, преди да влезе в жива клетка, и става ‘жив агент’ в клет-
ката-приемник, като я разгражда и възпроизвежда себе си. Него-
вата отнесеност спрямо живата клетка пречи да бъде теглена 
ясна черта между ‘същностите’ неживо и живо. Така че даже за 
такова очевидно и ясно за всички различие между живото и не-
живото е налице изключение. Колкото и изкусно да оперираме с 
понятията, вирусът не е същностно жив или нежив. Вирусът е 
предупреждения към майсторенето на същности.  

Винаги е проблем къде да се поставят новооткритите видове, 
например microraptor. Колебанието на биолозите къде да поста-
вят динозаврите – при птиците, или при земноводните, е голямо. 
Налага се хипотезата, че те са прародители на птиците.   

Да се мислят формите есенциално, значи да се придава из-
лишна онтологична тежест на групи форми.  Всички форми са 
динамични, дори ядрата на атомите. В науката постоянно се 
разместват членствата на формите между различни групи, прег-
рупират се групи и се предефинират. Деленията и ‘нещата’, кои-
то са техен плод, ни служат, за да съобщим света, да го ‘демате-
риализираме’ и превърнем в информация, в знание, като по този 
начин много по-лесно обменяме опит и действаме. Форми като 
‘човек’, ‘куче’, ‘камък’;  ‘стол’, ‘кантата’, ‘евангелие’ не са не-
зависими същности. Тези неща са форми във феноменалния 
свят, съчетания на сетивни форми и мисловни понятия. 

Формите нямат битие в себе си, независимо съществуване 
Артефактите имат смисъл в живата форма, която ги създава. 

240. Формата е безразлична към съществуване-несъще-
ствуване. Формата в чисто определение не се засяга от същест-
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вуване и несъществуване. Тя може да е идея, проект, понятие, 
следа, нещо съществуващо. Формата ‘пилешка супа’ е една и 
съща в рецептата и в супата. Тя не се изяжда, когато супата се 
изяде. Тя не се разваля, когато супата се развали. Но това не 
значи, както Платон смята, че има чисти идеи някак извън света. 
Формите са в света, но не са делими на мисловни, сетивни, фи-
зически, ментални. Те са делими на живи и неживи.  

Съществува ли формата Tyranosaurus Rexus? Нали има изко-
паеми скелети, по които именно е идентифициран Tyranosaurus 
Rexus? Значи формата съществува. Но реално няма живи 
Tyranosaurus Rexus. Формата обаче е съществувала преди 60 
млн години, съществува и сега. 

Това е казус, защото проецира съществуване в невъзприема-
емо минало. Това е неопределеност на ‘съществуване’ спрямо 
нашия живот. 

Не можем да онтологизираме формата дотам, че да говорим 
за нейния собствен битиен статус във времето или безвремието, 
в идеалния или материалния свят. 

241. Формите в света са независими от понятия. Паралел-
ните еднакви открития в науката показват, че чрез различни по-
нятия и теории се описват едни и същи форми в пространство и 
време. Едни и същи форми и ритми се изразяват в различна 
форма в науката. Така Законът за всемирното привличане се 
формулира по различни начини. Така понятието за еволюцията 
чрез отбор се формулира в различни концепции.  

Световите форми са по този начин пред-интерпретативни, 
пред-понятийни и пред-езикови. Те са феномени.  

242. Формите са подвъпросни и неизводими. За всяка форма 
стои въпросът „защо такава форма?“ Формата на света е неиз-
вестна, на нея не може да £ се търси обяснение отвън. В науката 
подобни обяснения са исторически сценарии, като сценариите 
на възникването на Слънчевата система или еволюционните 
сценарии на възникването на видовете. В динамичните обясне-
ния с уравнения във физиката формите са дадени като условия, 
чрез които се обясняват състояния. Така формата на Слънчевата 
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система се взема за дадена, за да се получи от едно нейно състо-
яние в един момент друго нейно състояние в друг момент.  

Формата на нашето тяло, формата на атома, формата на 
ДНК, всичко това е във висока степен отвъд обяснение, което да 
изходи от липса на формата и да изведе наличието £. 

В крайна сметка формата, която оформя всички форми, 
формата на света, остава неизводима.  

243. Формата на естествения език. Това е формата на 
родния ни език, който учим от родителите си и заедно с нея нау-
чаваме какво има в света и как той е устроен. Тази форма на 
езика, която ни рисува и света, остава за цял живот. Само ради-
кален крос-културен опит, преселване в чужда култура в детст-
вото, може да замени изключително сложната постройка на на-
шето местно описание с чуждо местно описание.  

И все пак този крос-културен трансфер на индивида е въз-
можен, защото отиваме отново при хора. Това, което е невъз-
можно, е да отидем при друг вид и да живеем нормално като 
човешки същества, каквито сме. 

244. Модалните категории са разтворими в ‘серии форми’. 
В света няма възможности и необходимости. Има реални проце-
си. Възможностите и необходимостите са виртуални категории. 

Процесите се повтарят, доколкото формите се ресинтезират. 
Степента на повторяемост прави процесите ‘възможни’ в раз-
лична степен и крайната степен виртуално е 1, което съответства 
на необходимост. Реално няма необходимо следване на два про-
цеса или две състояния. 

Модалните категории: възможност – действителност – необ-
ходимост се разтварят от формите в серии. Става въпрос за сте-
пени на сила на връзки и гравитация на форми. 

245. ‘Какво’ се разтваря във форма. Какво е красотата? Как-
во е справедливостта? Какво е съзнанието? 

Така се пита в една ‘философска нагласа’. Отговорите са 
много. 
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Но по-важно е първо да попитаме дали това ‘какво’ го има 

изобщо в света. 
Качеството: ‘какво’, ‘таквината’, е форма, съотнесена реално 

с живата форма и с другите форми. Качеството е съотнесеност 
на форма с друга форма. 

246. ‘Предмет–свойство–отношение’ се разтварят във 
‘форма’. 

„Предметът има свойства и отношения“. Но ако се опитаме 
да определим отношенията и свойствата, отделяйки ги едни от 
други, и да оставим предмета, всичко ще се разтвори в неопре-
деленост. Ако елиминираме отношенията, какво ще остане? Ако 
останат свойства, и ги премахнем, какво ще остане? Как е мис-
лим и реален предмет без свойства и отношения? 

‘Предметът’ не притежава ‘свойства и отношения’. Той е 
именувана форма, определена в отношение с други форми. Тази 
определеност е множествена и това разтваря ‘свойства’ и ‘от-
ношения’.  

247. ‘Форма’ разтваря ‘информация–вещество’. Информа-
цията (данните и софтуерът) реално са форми в пространство-
време – грапавини на силиконова плоскост, перфорации на пер-
фокарти, липса или наличие на сигнал в полупроводник. 

Живите системи поемат информация от външната среда. Но 
тя е неотделима от веществото и енергията. Едни и същи моле-
кули, които поемаме, са вещество, енергия и информация. Нап-
ример витамините са химически вещества, които са енергийни 
ресурси и обезпечават функции. В молекулната биология се, че 
макромолекули като витамините функционират чрез пространс-
твената си форма като механизми ключ-ключалка и това ги пра-
ви информации. 

248. Въпросът за произхода на формите. Ние по правило 
нямаме опит за произхода. Дори онова, което сами сме направи-
ли, не знаем как точно сме го направили. 

Откъде е дошла идеята? Как сме проектирали нещото? Как 
сме го усъвършенствали? Как сме го довели до перфектност? 
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Създаването на формата е неправилен, неясен, полухаоти-

чен, уникален, непредвидим, неформализируем процес.  
Възникването на формите в природата е непроследимо 

еднозначно. Може и трябва да се обърнем към условията, а те са 
без граница. Разбира се, ние можем да нарисуваме относително 
верен сценарий. Но в него ще има серия събития, никое от което 
не води необходимо до следващото. 

Ние проследяваме само поредица от подобни форми, които 
са живели на Земята в определени времена. Но никъде във вка-
менелостите не откриваме преходи. И това е нормално – пре-
ходните състояния, доколкото ги е имало, не са останали като 
форми – те са (били) полухаотични, нестабилни, неспособни за 
оцеляване.  

Неживите форми също не ни говорят за произход, а само за 
последователност във времето и разполагане и преместване в 
пространството. 

Въпросът за произхода остава нерешим така, както е решим 
въпроса с последователността на формите. Той значи е непра-
вилно поставен. 

249. Произходът като линия на форми е постижим. Ние не 
доказваме произходи, а намираме времеви серии. Това е съдър-
жанието на еволюционните изследвания относно Вселената и 
живота. Формите на живот се подреждат във времето и прост-
ранството като последователни форми, свързани с предходни 
форми. В крайна сметка се строи дървоподобна структура – 
‘дървото на живота’. 

Антрополозите подреждат различни ‘дървета’  в теориите за 
произхода на нашия вид. Хипотезите за произход са съвсем 
фрагментарни и непълни сценарии. 

Смисленият въпрос е: как се разполагат формите в прост-
ранството и времето една спрямо друга.  

Всички хипотези за произход страдат от един решаващ не-
достатък: те не могат да изведат новата форма от старата. 
Формите не възникват една от друга с необходимост. Формите 
не възникват една от друга. Не можем да кажем, че една картина 
възниква от друга, че един компютър възниква от друг. Не мо-
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жем да кажем, че атомът възниква от друг атом, нито че една 
галактика възниква от друга, нито че Вселената е възникнала от 
Голям взрив. Това е така, защото във всички тези визии липсва 
най-главното: сценарий на това как нещо е станало. Например 
Вселената не може да възникне от първично яйце, без да има 
причина, без да има закони. А законите нали възникват заедно с 
Вселената? 

Едно нещо не възниква от себе си, защото го няма. То не 
възниква от друго, защото това нещо е друго. То не може да 
възникне и от нищо.  

Може би няма въобще ‘възникване’. Във всеки случай има 
поява и изчезване. 

250. Формите се появяват, променят се и изчезват. Докол-
кото нещата са феномени, въпросът с възникването отпада – те 
се появяват, съществуват, променят се и изчезват. 

Самите ‘форми’ са донякъде изкуствено определени, доня-
къде подвижни, донякъде сливащи се с други. 

Формите се появяват, променят се и изчезват в потоците на 
вещества и енергия, описани от неравновесната термодинамика. 
Но само онези, които се включват от нас като артефакти или 
като храна в нашия живот, придобиват смисъл за нас. 

251. Неопределеност на формата. Формата със своята гра-
ница е определена само относно фона. ‘В себе си’ тя може да се 
окаже неопределена или ‘плаваща’. Формите са ‘завихряния’ в 
потоци. 

Формите са еластични, неопределени, непостоянни. Те се 
разпадат в хаос. 

Всяка форма в близък план или в далечен план се разтваря 
във фона (в хаос). 

Когато усилваме визията на форма с помощта на увеличе-
ние, има една граница, отвъд която увеличението води отвъд 
формата – тя се разтваря.  

Когато проникваме във формата ‘в дълбочина’, тя се разтва-
ря или трансформира. ДНК се вижда с невъоръжено око в мак-
ронаблюдение като сноп от бели нишки. Под електронен мик-
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роскоп ДНК е нишка. Рентгенографията показва структура ‘под’ 
мащабите на нишката. Пространственото моделиране в съгласие 
с рентгенографията и химичните връзки стига до двуспиралния 
модел на ДНК. 

Това ‘поведение’ на формите е феноменно, а не есенциално. 
Формите са феномени. 

252. Разпадане на формата. Формите са състояния далеч от 
термичното равновесие. Тези състояния са временни и промен-
ливи. Системите се стремят спонтанно към равновесие. Те се 
разпадат в края на краищата. 

Формата е ‘повърхностен слой’. Зад нея няма ядро или същ-
ност, а друга форма или хаос, неопределеност, празнота. 
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Глава 6. Ред–хаос: 
от клетката до сонатата 

253. Ред – хаос 
Дефиниция. Ред: Формата като определеност в светово поле.  
Редът е смислено многообразие, информация.  
Дефиниция. Хаос: Фонът на формата като неопределеност. 
Ред – хаос е всеобхватна релация. Тя не е ограничена само 

до термодинамиката и информатиката. От клетката до сонатата 
редът противостои на хаоса и синтезът – на разпада. 

Пълната неопределеност и пълната определеност могат да се 
означат съответно с 0 и 1. При пълна неопределеност ентропия-
та е безкрайна, а при пълна определеност ентропията е нулева. 

Това съответства на виртуалната величина вероятност. 
Реално определеността е непълна, ентропията не е нулева. 

Но виртуално може да се идентифицира пълна определеност или 
пълна неопределеност. 

Така в математиката рационалните числа са определени 
пълно, а ирационалните числа са неопределени. 

В термодинамиката в състояние на равновесие ентропията се 
приема за безкрайна. 

 
 
 

 

254. Редът е определен от жива форма. Реално всяка форма 
е между пълния си разпад и пълната си подреденост. Формите 
се стремят да се запазват, живите форми се синтезират, но е в 
сила ентропията: във всяка затворена система ентропията клони 
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към безкрайност (II принцип на термодинамиката). В системата 
организъм–среда ентропията расте. 

255. Хаосът като ред. Ако ред е определеност, то той е от-
носителен. Хаосът може да е ред в друго реално или виртуално 
отнасяне. Хаотична поредица става подредена, когато £ се пре-
даде смисъл. „Съществуват безкрайно много начини за кано-
нично представяне на дадена динамична система, при което вся-
ко от тях може да е нещо повече от просто геометрично преоб-
разуване на ‘обикновеното’ представяне на системата“ (Приго-
жин, Стенжер 1989, 97). 

Можем да си въобразим, че неживите форми са подредени, а 
живите са хаотични на техен фон. Например камъкът е изклю-
чително подредена кристална форма, която е милиони пъти по 
трайна от живо тяло. 

Всяка система е между пълна подреденост и пълна неподре-
деност (равновесие). Едно и също състояние е ред относно по-
неподредените състояния и хаос относно по-неподредените. 
Състоянието-атрактор е минимално производство на ентропия, 
аналогично на равновесното състояние. 

256. Редът е проблематичен. 
Дефиниция. Проблематичност: напрегната неопределеност 

в момент-място на световото поле.  
Синтезите са проблематични. Те са преходи от неопределе-

ност към определеност. Ние решаваме проблема, като синтези-
раме мисъл, твърдение, артефакт, действие. 

Решение на проблем тогава е жизнен процес на синтез на 
форма или серия форми, които определят, осмислят, осъществя-
ват жизнен процес на ресинтез. 

Това важи за жизнените процеси от запазването на еднокле-
тъчното до творчеството. 

Всяко състояние, различно от термодинамичното равнове-
сие, се стреми към релаксация – преминаване в равновесие.  

Колкото по-далеч е едно състояние от равновесието, толкова 
по-вероятно е неговото напускане и хаотизиране. 
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Затова редът е толкова по-силен, колкото по-близо е систе-

мата до равновесието. Но близостта до равновесието от опреде-
лена граница нататък разрушава формата. Реално редът е комп-
ромис между изискването за максимална свободна енергия, коя-
то поддържа стабилността на системата, и изискването за мини-
мална свободна енергия, което прави системата по-стабилна. 

257. Ентропия 
Ентропия: от гр. εν – вътре+τρέπω – преследвам, бягам, вър-

тя Величина, характеризираща състоянието на една термодина-
мична система, или изразяването на броя на възможните конфи-
гурации на системата. Във Вселената ентропията расте до безк-
райност (II принцип на термодинамиката). 

Дефиниция. Ентропия: процесът на спонтанно разпадане на 
формите, свеждане на реда до хаос.  

Тук се разширява обема на понятието. На фона на живата 
форма ентропия е всичко, което я разтваря в хаос. 

Разпадат се усещания, възприятия, представи, мисли, изкази, 
текстове, оръдия, машини, сгради, картини. Ние грешим и заб-
равяме; живите същества остаряват и боледуват; нещата не се 
подреждат сами и полагаме усилия, за да ги подредим. Решавай-
ки проблеми, се изправяме пред нови проблеми. Веднъж напра-
вено, нещо се разваля. Машините се повреждат и амортизират. 
Грешките водят до нови грешки. Живите същества се учат, но 
опитът никога не е достатъчен в нова ситуация. 

Култури и цивилизации се развиват и западат. Държави се 
създават и разпадат. 

Живите форми спонтанно се разпадат и се ре-синтезират, за 
да се запазят. 

Това разширение на понятието ентропия го прави валидно 
във всички изследвания на живи системи на фона на среда. То 
показва континуалността на живота и е отвъд делението приро-
да–култура. 
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258. Ентропия – незнание. Ентропията се определя като ‘ко-

личеството информация, което не достига за пълното описание 
на системата’. 

Тук е налице голяма трудност. Във физиката се промъква 
информацията, ‘знанието’ като негативно определение на ент-
ропията. Ентропията се измерва като знание, което не достига. 
Така в ‘обективната наука’ се промъква ‘субективното’. Ако ха-
осът е въпрос на информация, нейното увеличаване ще намали 
хаоса. Тогава за едно и също състояние ентропията е различна в 
зависимост от информацията, която е налице за състоянието. Но 
информацията може да се получи от субекта без промяна на 
системата. Следователно ентропията не е обективно състояние, 
а субективно. Това е несъвместимо с физичните закони и с обек-
тивната наука. 

Във Философия на относителността (2008) подробно се 
изследва въпроса за субект–обектната опозиция и объркването, 
което тя създава в разбирането за ред и информация (§§ 38–40). 
Ние решаваме кое в структурите е единица и кое в знаковите 
системи е знак, съответстващ на тази единица. Така ние реша-
ваме колко да бъде информацията. Но това не се решава произ-
волно, а с оглед рационално описание, синтез. По същия начин 
всички живи форми решават адекватно кое е информация и зна-
чи кое е ред в зависимост не от произвола, а от реалното състоя-
ние на живота на фона на неживото. От позицията на наличния 
живот, информация – ентропия  не е въпрос просто на знание, а 
на синтез на ред. 

Този синтез е отвъд ‘субект–обект’, ‘знание–незнание’. 

259. Ентропията е относителна спрямо информацията. Ако 
смисълът определя кое е информация и кое не е, то разнообра-
зието не е определено като информация или ентропия. 

Информацията не е невероятност. В света няма вероятности 
и невероятности – има реални феномени, които са налице сетив-
но. Информацията е не вероятно, възможно, а действително 
смислено разнообразие, ред. 

Живото състояние е позиция за определяне на реда и хаоса 
като фон на реда. Жизненият процес е този, спрямо който нежи-
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вите процеси са ентропия. Смисълът е този, фона на който е без-
смислието. 

Но това ‘разпадане’ не е някакво безусловно разпадане. На-
лице е трансформация на живо в неживо. Но е налице и обрат-
ното: живите форми превръщат неживи в живи: в клетките се 
синтезират белтъци, в тъканите се синтезират клетки, в органите 
се синтезират тъкани, в организма се синтезират органи. 

260. ‘Ентропията’ е дескрипт. Ентропия не е независим ре-
ален феномен, а понятие, единица описание, ‘дескрипт’. 

Законът за нарастване на ентропията важи за затворени сис-
теми. Но няма абсолютно затворена система, т.е. системите са 
отворени. 

Затова не е определимо и не е доказуемо, че ентропията във 
Вселената като цяло нараства. Просто наличните наблюдения на 
фона на живота показват такава тенденция. 

Синтезирайки термодинамичното понятие ‘ентропия’, ние 
описваме ‘случайното комбиниране’ на невидими от нас големи 
множества атоми, които се движат в някаква среда. Синтезирай-
ки биологичното понятие ‘естествен отбор’ за невидими от нас 
процеси на възникване на нови видове, създаваме ‘,’реалността’ 
на ‘оцеляване на приспособените’. Синтезирайки понятието 
‘свободен избор’, създаваме ‘реалността’ на ‘съзнателна свобо-
да’. Същите феномени, които описваме с тези понятия, могат да 
се опишат и с други понятия, между които няма пропасти. 

261. Ентропия и експанзия. Защо енергията (силата) е фун-
даментална? Навярно защото животът се преживява като усилие 
и се наблюдава като проблематичен синтез срещу разпада. Си-
лата е феномен на напрежението и усилието, с което животът се 
изтръгва от смъртта и експанзира. 

Дефиниция. Експанзия: разширение на живата форма в све-
товото поле. В световото поле жизнените процеси подреждат 
хаоса, ‘настъпват срещу хаоса’, превръщат хаоса в ред и така 
разширяват хоризонта на живата форма. 

Експанзията може да се дефинира чрез ентропията. Двата 
принципа утвърждават едно и също движение на живота срещу 
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хаоса. Ако го изразим като ‘изтичане на неживото назад’, това е 
принцип на ентропията. Ако го изразим като ‘настъпване на жи-
вота напред’, това е експанзия. Ако приемем принципа на раз-
ширението на живота като безусловен енергетичен закон на жи-
вота, твърде е възможно да формулираме всички факти на не-
живото движение като липса на разширение или като фон на 
разширението на живота. Все пак животът взема от пространст-
вото на неживото а не някакви неведоми пространства. Ентро-
пия и експанзия е едно и също, но гледано от различни страни. 
Светът върви към смърт, животът се изтръгва от смъртта. 

Ентропията е безкрайна, ако липсва експанзията. Експанзия-
та е безкрайна, ако липсва ентропията. Това значи, че може да се 
приеме експанзията като безусловна вместо ентропията. Всичко 
е изначално живо, но е накърнено от ентропията и поставено в 
смъртност със самата си телесност. Тогава един чисто нетелесен 
‘дух’ е безсмъртен, но докато е живо същество и конкретно чо-
век, той е тленен. Експанзията в сетивния телесен свят тогава 
ще се дължи на менталното усилие да се удържи целостта на 
света така, както е възприеман от тялото. 

262. Светът се определя с мярката на живота.Ентропията е 
‘видимо безредие’. Но ред и безредие са относителни, като мяр-
ка е редът и на негов фон останалото е безредие. Така се оказва, 
че животът е мярка за определяне на света, а не обратно. 

Разликата между по-ниска и по-висока ентропия е празна, 
ако се гледа вън от формата на живот (на човека). Защото и 
кристалът е подреден, и клетката е подредена. В някакъв смисъл 
клетката даже е по-хаотична. тя трае по-малко и е по-
нестабилна. Тя има по-ниска ентропия от кристала само поради 
това, че е жива. неживите форми са също така уникални и мало-
вероятни като живите. Поредицата 1 2 3 4 5 6 е също така мало-
вероятна, както всяка друга поредица от шест цели числа. Но тя 
е забележителна за човека, приел редицата на естествените чис-
ла. Датата 9 април 1956 не е с нищо различна от датата 17 юли 
1999, освен с това, че е нечия рождена дата. 

Така само при предпоставката на жива форма физиката мо-
же да разбере термодинамичната ‘стрела на времето’ и понятия-
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та ‘ред’ и ‘хаос’ фундаментални за физичните теории. Без тази 
жива форма ентропията става неопределимо понятие и тавтоло-
гично твърдение: 

Термодинамичната стрела на времето означава, че събитията 
се случват в посока: от по-невероятното към по-вероятното. Та-
ка казано, тази стрела е една тавтология или тривиалност. Тряб-
ва да се каже ясно какво състояние на нещата в нашата вселена е 
най-вероятното. 

Ако отговорът е: по-вероятното е онова, което се случва по-
често, то сме в същата тавтология. В Принципа на естествения 
отбор има същият кръг. Преживяват най-приспособените. Кои 
са най-приспособени? Онези, които преживяват най-често. 

263. Редът расте локално. Вторият принцип допуска ентро-
пията да намалява локално, докато расте в цялата вселена. Ент-
ропията расте в затворени системи, но може да намалява в отво-
рени системи. 

Редът, определеността на живота, расте локално в усилията 
на живота. Живите системи са отворени и поемат подредена 
енергия, като я задържат и подреждат своите спонтанно разпа-
дащи се структури. В края на краищата всяка жива система се 
разпада. 

Живите системи са отворени и благодарение на това компен-
сират растежа на ентропията. Те са ‘машини’ за производство на 
ред – собственото си възпроизводство. Те Но в сумата органи-
зъм–среда ентропията винаги расте. Живият ред се поддържа и 
разширява за сметка на увеличаването на хаоса. Процесът на 
подреждане: на запазване на подредеността и на разширяването 
£ е самия жив процес. Доколкото светът, който възприемаме, е 
зависим от възприятието, той е свят подреждащ се в условията 
на растящ хаос.  

264. Нарастването на ентропията е съотнесено с намаля-
ване на ентропията. Термодинамичната посока е една: в света 
на фона на жизнения процес ентропията расте, а в живото нама-
лява. Това е едно и също. Няма как нещо да нараства безотноси-
телно, и да намалява безотносително. Асиметрията в тази ‘стре-
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ла’ е виртуално обратима. Ние я обръщаме в ‘обективната нау-
ка’. Ето законът твърди, че ентропията нараства, но това е опре-
делимо само относно намаляването на ентропията в живите фор-
ми. 

Ако ентропията нарастваше безусловно и безотносително, 
нямаше да има живи форми. Ако ентропията намаляваше безус-
ловно и безотносително, нямаше да има неживи форми. И в два-
та случая, рационално немислими, нямаше изобщо да се разли-
чават подобни посоки, както живо от неживо. 

265. Животът не е информационен процес.Жизненият про-
цес е обмен на вещества, енергия и информация. 

Тук не са разграничими категориите вещество, енергия и 
информация.  

Вещество и енергия стават неразграничими на субатомно 
ниво. 

Информацията е неразграничима от състоянията и разнооб-
разията на вещества и енергии. 

В живото се обработва информация само доколкото самата 
жива форма намира или синтезира смисъл, т.е. жизнен процес. 

266. Животът увеличава информацията. Без живота инфор-
мацията спонтанно намалява и изчезва. 

Информацията е само онази форма, която се включва в ре-
синтеза. 

Тъй като една и съща форма може да се включи в или да 
пречи на ресинтеза в различни условия, то една и съща форма 
или хаос е информация или е шум. 

Например религията е смислена за вярващия и безсмислена 
за невярващия, за когото тя не ресинтезира ума и равновесието. 

267. ‘Съобщение’ е смисъл, който прави разнообразието ин-
формация. Информацията се определя като съобщение. Клод 
Шанън в „Математическа теория на комуникациите“, 1948, пи-
ше: „Често съобщенията имат значение, т. е. те реферират или са 
корелирани съгласно някаква система от определени физични 
или концептуални единици. Тези семантични аспекти на кому-
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никацията са ирелевантни към инженерния проблем“ (Shannon 
1948, 379). Това е чисто виртуалния аспект на информацията. 

В това определение се вижда, че за дефинирането на инфор-
мацията все пак е избран смисъл – ‘съобщение’, макар че е сво-
бодно от семантичния аспект. Шанън отстранява семантичния 
аспект и свежда информацията до определеност между алтерна-
тиви. Но самото съобщение вече е смисленост на поредицата. 
Дори ‘количество разнообразие’ е смисъл, защото ние решаваме 
кое е единицата в това разнообразие. 

268. Информацията е ред знаци. „Знаците са създадени с яс-
на функция – общуване между индивиди. Квалията не може да 
се обменя, затова идва знакът, възприемаем от другите. Квалия-
та тук е реална, а знакът – виртуален. Знакът е определен като 
единица и множество, може да се подрежда, измерим е и е съ-
общим. В това отношение квалията е неопределена, а знакът – 
определен. Затова информацията, която е предмет тук, е знакова 
поредица, а не поток от квалии. 

Пример за информация в реалния свят, несъздаден от нас, е 
‘ДНК-верига’. Част от ДНК ‘означава’ с триплети определени 
аминокиселини, които се синтезират в клетката. Така цялото 
тяло се синтезира и ре-синтезира според ‘програма’, ‘записана’ 
в ДНК. Като информация записът в ДНК не е реален, а виртуа-
лен – това е последователност от азотни бази’. Като реален 
процес това е репликацията, кодирането и синтезът на специ-
фични белтъци според реда на аминокиселините. Всичко това е 
описано научно и чрез този синтез е информация. Можем да си 
представим друго описание, в което липсва понятието ‘инфор-
мация’ (Философия на относителността, § 35). 

Пример за информация в човешките артефакти е кодът за 
отваряне на сейф – поредицата 4197, веднъж избрана и набрана 
в устройство, е код и това е смисълът, който я прави информа-
ция. В това отношение преди да стане код 4197 не е информа-
ция. Това Георг Кастлер нарича ‘запомняне на случайния избор’ 
(Кастлер 1978). 
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269. Информацията е смислено разнообразие. „Реално ин-

формацията е ‘подредено чрез смисъл разнообразие’, а смисълът 
е ‘жизнен процес’. Относно смисъла разнообразието е случайно, 
‘запомняне на случайния избор’ (Кастлер). Това е фиксиране на 
форма в естествен отбор, приемане на нещо за знак, намиране на 
решение на проблем, виртуална проекция, творческо откритие. 
При всички случаи смисълът не е детерминиран от логика или 
причина, т. е. реално информацията не е налице преди акт на 
синтез.  

Информацията е определеност, дадена от нас в жизнен про-
цес. Всеки такъв процес е момент от ре-синтез на нашата форма. 
Такива са: усещане, възприятие, означаване, комуникация; по-
ведение, дейност, целепоставяне, творчество. В този смисъл оп-
ределеност вън от живот, достъпен за нас, няма. Информацията 
е информация ‘за’ нещо, ‘за’ някого. В тази реална перспектива 
тя е дискретен ред от жизнени моменти – квалии или знаци. Ня-
ма знак без четец на знака и неразбраната информация на прак-
тика е равна на шум“ (Философия на относителността, § 34). 

Опозицията ‘субект–обект’ е бариера пред понятието за ин-
формация. 

270. Минимум два съотнесени знака – определеност. 
„Двойката е единица определеност, а не единицата. Това пот-
върждава тезата за определеността като съотнасяне. Всяко доба-
вяне на единица добавя ново отнасяне и така нова определеност. 
Разширението на определеността може да продължава до безк-
райност. Но нулевата определеност е в единицата, неотнесена 
към друга. Без 0 или 2 или което и да е число 1 не е едно и не 
означава нищо“ (Философия на относителността, § 41). 

Между случайно комбиниране, естествен отбор и свободен 
избор има две пропасти, които не са преодолени: неживо – живо 
– съзнание. Тяхното преодоляване изисква нова теория, сво-
бодна от противопоставяне между ‘обект’ и ‘субект’, ‘обективна 
наука’ и ‘човешки смисъл’. 

271. Информацията е лишена от енергия и от маса. Тази 
виртуална информация няма веществено-енергиен аспект, ли-
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шена е от енергия-маса, и в този смисъл тя е нереална. Ето сми-
сълът на ‘идеалното’ в рамките на виртуалното. Като лишена от 
енергия, информацията не причинява нищо. В този смисъл тя е 
недействителна.  

Тук изключваме ‘носителя на информация’ – той спада към 
реалния аспект. 

272. Информацията е виртуална. 
Информацията ‘като такава’ е нереална. Това следва от 

положенията и дефинициите на виртуална и реална относител-
ност. 

Дефиниция. Виртуално: определеност на смисъл. 
Виртуално е създаденото неживо в процеса на живота – ар-

тефакт, но не като реален феномен, а в неговото значение или 
предназначение. Думата ‘солено’ е виртуален знак за квалията 
солено и без това отнасяне е просто шум. Артефактът ‘микрос-
коп’ е уред с виртуалното предназначение, функцията на този 
уред, който без нея не е уред, а купчина стъкло, пластмаса и ме-
тал. 

Нещо може да е информация, може и да не е информация, и 
това зависи от акт на решение, избор, отбор.  

Затова смислеността или референтността е неотделима от 
понятието за информация. И придаването на смисъл, и придава-
нето на значение са живи актове. Това е друг начин да се каже, 
че реалността вън от нас е неопределена, че ‘светът сам по себе 
си’ е неизвестен поначало. 

273. Информацията не е ‘в света’, нито ‘в ума’ – тя е в жи-
вота. Развиваното тук понятие за информация е несъвместимо с 
‘обективен свят’, както и със ‘субективно тълкуване’. Само в 
света, разбиран като светуване, информацията е реална. 

Информацията има смисъл – момент от жизнен процес. 
Това, което отличава разнообразието от информацията, е от-

ликата на безредието от реда. Така цифрите 4371 са безредни, 
докато не се наберат последователно за кодиране на вратата на 
сейфа. Така поредицата от фигури, които изписват думата ‘жи-
вот’, не са информация, а думата ‘живот’ е информация. Така 
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участъците от ДНК без кодираща функция са ‘баласт’, а не ин-
формация. Една произволна поредица от единици и нули е ин-
формация чрез това, че е определена и че е съобщение, което 
подлежи на точно запазване, пренос и приемане. 

При всички случаи на различаване между множество и ред, 
разнообразие и информация, е налице акт на рефериране, функ-
ция, смисъл, цел. Всички те са реални процеси. 

Реално ‘комбинирането’, ‘отборът’ и ‘изборът’ – създаващи 
информация актове – са живи актове, определящи смисъл. Това 
за нас значи актове в човешката форма на живот, в човешкия 
свят, в който са налице системите, определими като ‘физични’, 
‘биологични’ и ‘духовни’. Разликите между феномените, лежа-
щи в тяхната основа, не се заличават ни най-малко, но се прео-
доляват пропастите между тези понятия (Цит. пр., § 48). 

274. Информацията е неподвижна. Доколкото чистата ин-
формация е лишена от енергия-маса, тя не подлежи на движе-
ние. Ние променяме, предаваме и приемаме, преобразуваме и 
обработваме информацията. Съобщението се движи като елект-
рически ток или като радиовълна, то се пренася, но самата ин-
формация не се движи като обект (Цит. пр., § 49). 

275. Информацията се създава. 
Виртуалното е синтезирано като нежив артефакт с жив 

смисъл. 
Реално отношение (връзка): единство на квалии като мо-

менти в жизнен процес. 
Създаването на информация става първо с подреждане на 

суровото сетивно многообразие, като на квалиите се прикачват 
знаци – ‘болка’, ‘форма’, ‘цвят’, ‘звук’, ‘миризма’. Тя се обменя 
между индивиди и между общности. 

Информацията не може да възниква без синтез, следовател-
но в чистото аналитично изчисление не се създава, а само се об-
работва информация. Информация не се създава с прилагането 
на една теория или общо твърдение към единичен факт. Но ако 
това прилагане изисква интерпретация, тогава е налице синтез 
на информация. 
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Информацията се синтезира в акт на определяне. Това по-

ложение е ясно от следното: 
Знаков синтез тук е синтез на знакова форма. Знаковите 

форми се синтезират от знаци и отношения между тях. 
Определянето е избор: например избираме цифровата верига 

4378 като код за отваряне на сейф (Цит. пр., § 50). 

276. Виртуално информацията се запазва. 
Информацията се запазва. Информацията се запазва, до-

колкото е свободна от енергия-маса. Като такава тя не изчезва, 
не е подложена на ентропия. 

При виртуално предаване в една езикова система, в която 
липсва енергиен аспект, информацията се запазва. 

Запазването на информацията е необходимо условие за об-
работката и осмислянето на информацията. (Разбира се, реално 
информацията се губи, но това е ентропия на носителя или загу-
ба на смисъла). 

При виртуалното определение на разнообразието, разлика 
между информация и шум сами по себе си няма. Ние решаваме 
какво е информация и с това какво е шум. Или разпознаваме ред 
форми като текст, или не го разпознаваме и тогава той просто не 
е текст за нас. Това тук не е ‘субективно’, а отнесено към жив 
процес (Цит. пр., § 51). 

277. Обработката на информация не е синтез на информа-
ция. Информацията може да се преобразува, без да се променя. 
Това става чрез алгоритъм: смяна на знаковата система, линеен 
превод, проекция, рекомбинация. Думата ‘информация’, нейния 
латинизиран запис: ‘informazia’ и английското ‘information’ са 
информационно еквивалентни. 

Тук може да се намери ‘субективизъм’, но такъв няма. Тън-
ката разлика между разнообразието и реда съвпада с разликата 
между невлагане и влагане на смисъл. Без смисъл информация 
няма. Ако откъснем реда от смисъла, то всичко в света е инфор-
мация и понятието става празно. 

Обработка на информация не е създаване на информация, 
освен ако някой реши, че има нов смисъл в резултат от обработ-
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ката. Една компютърна програма преобразува информацията, 
извършвайки комбиниране, линеен превод, проекция и подобни 
алгоритмични операции. Те са възможни, доколкото информа-
цията се запазва. Програмата може да генерира кодове, но чрез 
това, че ние решаваме да ги ползваме като кодове, а без това 
решение те са случайни числа, получени чрез рекомбиниране. 

Програмата за игра на шах и другите подобни форми на из-
куствен интелект не извършват избор и не синтезират информа-
ция, а прилагат алгоритми. Прилагането на алгоритми преобра-
зува данните, запазвайки реда на алгоритъма. Това е проекция 
на една информация – синтезирания алгоритъм – към друга ин-
формация – данните. 

Сумирането на две информации не дава повече информация 
от сбора на техните количества. 

Само новият смисъл, който се намира или създава в новата 
комбинация или трансформация представлява нова информация. 
Например във Photoshop сатурирането на една снимка (усилва-
нето на яркостта на цветовете) не добавя нова информация. 
Програмата умножава наличните пиксели за различните цвето-
ве, без да променя тяхното съотношение. Но ако фотографът 
реши, че усилената яркост носи нов смисъл, то за него е налице 
нова информация. 

В случая новата информация не е възникнала в рамките на 
вече наличните данни (готовата фотография), което е невъзмож-
но, а в рамките на проекцията на алгоритъма върху данните, на 
която е даден смисъл. 

Ето как се изяснява неясната ситуация относно ‘компютър-
ното творчество’ (Цит. пр., § 52). 

278. Осмислянето не добавя информация. Осмислянето не 
добавя нова информация, а ‘създава’ от разнообразието инфор-
мация. 

От паметта на компютъра до формата, която виждаме на 
дисплея, няма добавена информация. Има само виждане (чете-
не), което осмисля информацията. В рамките на това разбиране 
това е синтез на самата информация.  
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279. Реално информацията е ‘енергийно състояние’. Няма 

никъде в света чиста информация. Има физични, енергийни със-
тояния, които в осмислената си подредба са информация, мо-
менти от жизнени процеси. Чиста информация би била инфор-
мация без носител и жив генератор на смисъл. 

Кристалната структура, както я възприемаме без микроскоп 
и с микроскоп, носи за нас информация, защото ние намираме 
ред в нея – форма. Симетрията е форма – еднообразно състояние 
на множество атоми. Това разбиране се дава от физиката – едно 
смислено описание, което не намираме пряко в наблюдението. 

Всичко, което не е усетено, възприето, представено, помис-
лено, въобразено, изпитано, е лишено от определеност чрез лип-
сата на смисъл (момент от жизнен процес).  

Няма определеност без отнасяне към жизнен процес. Няма 
данни без някой да ги приеме за такива (Цит. пр., § 53). 

280. Реално всяка информация има носител. Това следва от 
горното. То съвпада с фактите: няма информация без знак, за-
пис, макромолекула, нервна система, мозък. За да се синтезира 
информация, например се хвърля зар, а това е физическо съби-
тие. За да се пази информация, е необходим носител – памет 
(Цит. пр., § 54).  

281. Информацията не нараства вън от създаване. 
Виртуалното се осмисля в реалното. Един знаков синтез 

няма смисъл, ако не е отнесен към жизнен процес.  
Системата на определен език е виртуална проекция на реал-

ната жива форма в процес на ре-синтез. 
Знаковите форми се синтезират от знаци и отношения между 

тях. Никакъв спонтанен процес сам по себе си, нито алгоритъм 
сам по себе си, не води до нова информация вън от селекцията 
или решението за смисъл. Така хвърлянето на зара и падането на 
едната страна не е синтез или нарастване на информацията, вън 
от нашето решение да смятаме за информация едно от шестте 
състояния на зара, означени с цифри от 1 до 6. Случайните му-
тации сами по себе си не водят до положителни промени в тяло-
то вън от отбора чрез оцеляване и възпроизвеждане. Обработка-
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та на една снимка с програма не може да създаде нов образ, а 
само променя избрани от нас пиксели по определени алгоритми, 
създадени от авторите на програмата и избирани от нас.  

Следствие: Не може един ‘изкуствен интелект’ да създава 
информация без наше решение, че това е така. 

Интересно следствие на това пък е, че ако ние не знаем как-
во е състоянието на един ‘изкуствен интелект’, това състояние 
не представлява смислена информация. Това е така, дори ако 
програмата за самообучаване допуска например разрушителен 
процес срещу нас, с оглед оцеляването, програмирано в софтуе-
ра. Но ако ние решим, че въпросният разрушителен процес е 
‘агресивен акт’, тогава за нас програмата е ‘живо същество’. 

Когато спонтанно преживяваме виртуална проекция, ние 
вземаме нереалното за реално и сме зависими от него. Това е 
огромен факт с драматични последици в информационната ци-
вилизация (Цит. пр., § 54). 

282. Реално информацията се губи. 
Реално информацията се губи. Това е обяснимо в светлина-

та на Принципа на ентропията и положенията в началото на изс-
ледването. 

Жизненият процес е ре-синтез срещу спонтанното разпада-
не. Ако няма разпадане, няма и синтез. 

Принцип на реалната относителност: 
Смисъл е момент в жизнен процес. 
Спонтанно смислите се губят: усещане, възприятие, емоция, 

мисъл, действие се разпадат, оставени без усилие за ресинтез. 
Мозъкът, който функционира, за да осмисляме, използва енер-
гия и разрушава биомолекули и клетки. 

Като състояние информацията е подложена на ентропия – 
нарастване на неопределеността. Информацията, оставена без 
поддръжка, се губи с разрушаването на носителя. Всички видове 
запис в информационните технологии се повреждат. Книгите се 
разпадат с времето. Така в ДНК настъпват необратими промени, 
отговорни за остаряването, генетичните болести, инволюцията. 
Ако ДНК не се поддържа и реплицира в жив организъм, тя се 
разпада. Информацията, оставена без акт на осмисляне, се губи 
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с изчезването на хората, които я осмислят. Така някои надписи 
на непознат мъртъв език са неразбираеми. 

Информацията се губи при общуване в различни езикови 
системи. Информацията се променя определено при превод 
между ‘инерциални’ езици (Цит. пр., § 56). 

283. Реално ‘ентропия’ е определима спрямо жив процес. 
Ентропията, взета като ‘недостиг на информация за описание на 
системата’, явно предпоставя някаква обективна информация на 
системата, която обаче липсва. Това е парадокс в понятието 
‘обективна информация’ и оттук в ‘ентропия’. Парадоксът се 
корени в оптическата илюзия за безотносителност, свързана с 
‘обективното’. В действителност в една система има толкова 
информация, колкото ние определим в описание, а липсващата е 
неопределена. 

Ентропията като неопределеност е относителна спрямо оп-
ределеност. Но определеност има само чрез акт на получаване 
(синтез) на информация. Данните, които получаваме на нашите 
измерителни уреди, са неизбежно зависими от нашите сетива 
(жива форма). Понятията, които създаваме в нашите теории, са 
зависими от нас. 

Двата аспекта на ентропията – незнание и неопределеност – 
вземани като ‘субективен’ и ‘обективен’, сe свеждат до жизнен 
процес. Те не са различни (Цит. пр., § 57). 

284. Ентропията е неотменима.  
Живите организми са отворени системи и временно компен-

сират нарастването на ентропията и дори я намаляват, но в 
крайна сметка се разпадат. 

Реално ентропията не е въпрос на решение, нито на избор. 
Ние остаряваме и умираме. Ние забравяме, губим съзнание и 
контрол. Нашите клетки се разрушават и затова се възпроизвеж-
дат. Нашите технически средства за запазване на информация се 
повреждат и изхабяват. Тъкмо затова животът е ре-синтез и чрез 
разпадането е ре-синтез. 
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285. Няма изкуствен живот и изкуствен жив интелект. 
Виртуално: определеност на смисъл. 
Виртуалното е синтезирано като артефакт с жив смисъл. 
Виртуално е създаденото неживо в процеса на живота – ар-

тефакт, в неговото значение или предназначение. Информацията 
се създава в жив акт, а не във физичен процес. 

Живите същества не се създават и именно затова те ‘създа-
ват’. Квалиите не се създават, а се изпитват. Една машина како 
създание на човек, а не като живородена, няма как да има ква-
лии – усещания за болка и удоволствие, видими форми и цвето-
ве, чуваеми звуци, обонявани миризми и осезавани форми. Няма 
машина, която да изпитва това да си машина. 

Следствие. 
Няма изкуствен живот и изкуствен жив интелект. 
Робот, в който е заредена програма за различаване на свет-

линни честоти, с това не придобива способност да вижда цве-
тове. Същото без съмнение важи за пространствените форми, за 
звуците, миризмите и вкусовете. Програма, която решава проб-
леми чрез проба и грешка по алгоритъм, с това не придобива 
мисловен процес.  

Ние решаваме кога една компютърна програма създава 
смислена информация. В този смисъл, като определена от нас 
смислена обработка на информацията, ‘изкуствен интелект’ е не 
само възможен, но и вече наличен (Цит. пр., § 59). 

286. Технологични невъзможности 
Реално тук е: изпитвано, квалия, феномен, поток на живени 

форми.  
От тази дефиниция и горното изложение се получават три 

важни следствия. 
Следствия: 
– Не е възможна жива машина. 
– Не е възможен жив интелект в технологията. 
– Не е възможен безсмъртен живот. 
Ние приемаме живота като безусловна реалност преди всяка 

наука. Не е въпрос на научно описани“ (Цит. пр., § 60). 
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Пример. Във вана с вода капваме черно мастило. В началото 

капката е локализирана, но след един час цялата вода във ваната 
става равномерно сива. Системата е в равновесие, ентропията е 
максимална, знанието ни за мастилото като система от единици 
е нулево. Но от това мастилото не престава да е определено – 
ако можем да виждаме молекулите му, ние ще виждаме черни 
обекти на фона на водата, както в началото и тогава ентропията 
щеше да е нулева, а знанието – пълно. 

Хаосът е неопределеност, неяснота и разпадане, видени през 
очите на живота. Животът-ред остава локален на фона на нежи-
вото-хаос. Светът ‘възниква от’ хаоса. Той плава в океана на 
неопределеността така, както земната кора плава в океана на 
лавата. Хаосът, разпознат от живота, е изразен силно във Втория 
закон на термодинамиката. Ентропията в света расте до безк-
райност. 

287. Хаосът е сянката на реда като нежива сянка на живо-
та. Той е неопределеност като фон на определеността. Той е тук 
заедно с живота и света: неизвестност, неопределеност, неизра-
зимост. Светът се ражда и се разпада заедно с живата форма, 
която го поддържа със своя жизнен процес на ре-синтез, ком-
пенсиращ хаотизирането. Определеността строи света, неопре-
делеността го разрушава. Хаосът е аспект на живота и света като 
несигурност и пропадане, като размиване на очертанията. Све-
тът пред науката не е фиксиран, а просто е траен спрямо човеш-
кия живот.  

288. Хаосът сe проецира като ‘прасъстояние’ или ‘свършек’. 
Това е ‘преди’ възникването или създаването на Космоса и 

ще дойде с неговото разпадане. Космосът е място подредено, 
цялостно, хармонично, завършено, съвършено, красиво. Хаосът 
е липсата на тези качества. В него нищо не се задържа, нищо не 
е определено и нищо определено не се знае. Хаосът е място, къ-
дето живот (още или вече) няма. Той за живота е подобен на 
‘първичния океан’, на начеващото сътворяване, когато Божието 
слово още не е изказано. Λογοζ създава реда, и този ред е естес-
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твено да бъде словесен, изразим в думи, разумен. Хаосът е ‘шу-
мът’, съпровождащ словото.  

289. Хаосът расте спонтанно. Той ‘тече’, като течение към 
по-голям хаос. Нещата спонтанно се изплъзват от определеност 
и потъват в неопределеност. Погледнато откъм живота, нещата 
не вървят от само себе си и животът работи за оправянето им. 
Погледнато откъм съзнанието, светът е отначало неопределен и 
изисква определяне и подреждане. Живото тяло се изтощава и 
трябва да поема енергия. То остарява и накрая умира. Подложе-
но е на болести. Подложено е на риск от убийствени удари от 
неживата среда и останалите форми на живот. Съзнанието се 
поддържа с усилията на волята (внимание). То спонтанно отс-
лабва и пропада в без-съзнателност. По-голямата част от нашия 
психичен живот е безсъзнателна. Съзнанието се оприличава на 
айсберг, плуващ в океан. Съзнанието се изключва по време на 
сън. А в определени моменти съзнанието просто се губи. Това 
прави разбираема постоянната работа на живото тяло за възста-
новяване – експанзия на живота, както и работата на съзнанието 
по възстановяване и изясняване на света.  

290. Хаосът е фон на живота. От къде се появява хаосът? 
Хаосът се появява на фона на живота. Можем да го мислим като 
безусловен, първичен, и само на негов фон животът в нашата 
форма е живот. Защото животът на нашето тяло се състои имен-
но в изтръгване от хаоса.  

Опитът ясно показва това. Цялото функциониране на клетка-
та и организма са насочени единствено към запазването и раз-
ширяването на реда като компенсация за постоянното и неиз-
бежно разпадане.  

Но по-точно е да кажем, че животът разкрива хаоса като ха-
ос. Без живота хаосът не би бил хаос. Защото само по отноше-
ние на местното подреждане на живата форма се явява като фо-
на спонтанното £ разпадане. Може да се заключи, че животът и 
неживият поток са съотнесени поначало и се намират в срещу-
положно взаимно движение. Ако се изходи от живота като нещо 
изначално, тогава неживите неща се движат обратно на живота, 
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към хаос, а животът тече спонтанно срещу това движение. Ако 
се изходи от хаоса, ентропията, като нещо безусловно и всеобх-
ватно, тогава животът е локален напор на организиране срещу 
спонтанното разпадане.  

Нарастването на ентропията е, което определя ‘стрелата на 
времето’. 

Това е формулировка, необходима за фон на формулировки-
те на останалите физични закони и особено биологичните поло-
жения. Подреденото и в това число живото, оставено без работа 
по подреждане, се разпада в хаос.  

291. Хаосът е извън човешката форма. Тя оцелява и експан-
зира въпреки него и срещу него. Но цялата £ определеност и ди-
намика са зависими от антиентропийната специфична подреж-
даща активност – възпроизводството и разширението. Възпро-
изводство и експанзия е едно и също движение на синтез. Кога-
то синтезът компенсира разпадането, налице е възпроизвеждане. 
Когато го надмогва, налице е експанзия. Когато не може да го 
компенсира, налице е дистрофия. 

Живите форми са локални. Животът познава различни пъ-
тища. Животът може да се осъществи с различни форми, стига 
всяка от тях да удържа живото състояние чрез своя жизнен про-
цес срещу спонтанното разпадане в не-живот. Те са живи тела в 
пространството и живи процеси във времето, ограничени от 
раждането и смъртта. Всяка жива форма е уникално образува-
ние, което осъществява живия процес като ре-синтез на себе си 
на фона на спонтанното разпадане. Живата форма е определена 
и различна от другата жива форма. 

  

292. Какъв е светът преди възприятието? Какво би предс-
тавлявал светът преди възприятието? Има ли въобще свят преди 
възприятието на нещата и събитията? Този въпрос е важен за из-
следването на границите на науката, защото търси състоянието 
преди всяка наука и подредба. За да разберем, има ли възприя-
тие, което е независимо от описанията и специално от науката, 
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ние търсим ‘девственото възприятие’. А за да го отличим като 
първично, ние отиваме още по-назад – преди самото възприятие. 

Когато не възприемам един познат предмет, аз не мисля, че 
той не съществува. Аз си представям предметите там, където 
съм ги възприемал и отново ги намирам. Това съществуване 
обаче не е съществуване самò по себе си, а представа, която се 
потвърждава в реално възприятие. Такава представа е по форма 
същата като перцепцията – тя е феномен. Представата има реал-
ност, различна от тази на възприятието. За мозъка тя не идва 
отвън, а отвътре. 

Представите и възприятията вървят заедно и по силата на 
световото поле те синтезират смислени единства.  
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Глава 7. Групи 

293. Група. Формите се позиционират в световото поле и об-
разуват групи. 

Дефиниция. Група форми: множество свързани или съотне-
сени форми в световото поле. 

Формите образуват пространствени цялости (форми) или 
групи от форми. 

Обособените групи са свързани или отнесени. Те са прост-
ранствено съпоставени.  

Групите са множества подобни форми в една област на све-
товото поле. 

Някои групи са ‘пакетирани’ – те винаги вървят заедно. 

294. Групата е множество без пълна определеност. Реално 
групата гравитира към несъществуващ ‘оригинал’ поради пози-
цията си в светово поле. ‘Оригиналът’ е виртуална форма, която 
презентира реалното множество форми. Той е основа за синтеза 
на абстрактни понятия. 

Милиардите човешки индивиди са огромна група, в която 
няма два еднакви индивида. Но абстрактното понятие за ‘чо-
вешка форма’ е смислено, доколкото човешките индивиди се 
схождат към една виртуална форма – вида Homo Sapiens.  

Множеството ‘ябълки’ по дефиниция се състои само от 
‘ябълки’ и така е виртуално. Групата ‘ябълки в тази градина’ се 
състои от подобни реални плодове, които са заедно в някакво 
време и място или в някакво отношение. 

Няма дефиниция на реален член на тази група, а на виртуал-
на единица в множество. Това множество е виртуална проекция 
на реалната група. Реалните ябълки не са определими изчерпа-
телно. Всяка дефиниция по форма, цвят, размер и даже генотип 
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ще е непълна и няма да е ясно за някаква част от ябълките дали 
са елементи на множеството: ‘ябълки’. 

Групите са отворени – нямат фиксирани граници. ‘Семейст-
вото’ при опит за пълна дефиниция се разпада в неопределеност. 
Подобен смисъл влага Витгенщайн в понятието ‘семейство’.  

295. Реалните форми не са идентични. Във формата на света 
феномените са неопределени по силата на самата си живост – те 
са перманентно подложени на разпад.  

Еднаквостта е присъща на виртуалните проекции на форми-
те. Два феномена не могат да са еднакви, защото не са опреде-
лими безотносително и реално. Те са серии или конфигурации и 
така са разгърнато различни в пространство и време. 

Няма рязко обособени реални групи форми. 
Няма абсолютна реална форма. Няма необходима реална 

форма. Няма фиксирани неща и процеси. Налице са ‘течащи’ 
форми в контекста на нашата жива форма. 

296. Класовете или множествата са артефакти. Само като 
знаци нещата могат да са еднакви. Общото реално не съществу-
ва, съществува само подобието. Затова дефинициите реферират 
неточно реални феномени. Каквато и общност от еднакви форми 
да се определи, ще се срещне изключение – форма, която ‘би 
трябвало’, но не спада към дефиницията на общата форма. 

‘Нещата’ и ‘процесите’ се фиксират в знакови подредби. 

297. Големите деления са само дескрипции. Няма пропаст 
между живо и неживо или между живот и съзнание – ние сме ги 
създали чрез големите различия в нашите понятия и теории за 
въпросните сфери. Такава е базата за превъзмогване на въпрос-
ните деления. 

298. Няма ‘всеобщо–единично’, има групи и серии. 
Всеобщо, присъщо на всяко единично, няма в света.  
Витгенщайн формулира по-добра картина на формите от та-

зи на дедуктивната йерархия на всеобщото, общото и единично-
то. Това е ‘теорията за семейните сходства’. Генетиката ни казва 
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съвсем категорично, че живите форми не са фиксирани, че са 
изменчиви и че границите между тях не са фиксирани. Няма ня-
каква определена последователност от гени, която да представя 
всеки човек, ‘вида Homo Sapiens като такъв’, и всички конкрет-
ни човешки ДНК са вариации. 

Но човешкият генотип е достатъчно добре обособен от оста-
налите и това ясно го различава като отделна жива форма. 
Всички човешки индивиди са уникални и все пак всички те явно 
принадлежат към вида Homo Sapiens. Всичко може да варира и 
винаги има достатъчно постоянство.  

299. Няма фиксирани граници между форми. Феномените 
нямат фиксирани взаимни граници – те се ‘преливат’. Докъде 
една форма е тя и откъде престава да е тя е въпрос на относи-
телна енергия на свързване. Според енергията на една форма тя 
е различно трайна поради ‘преливането’ на нейните съставни 
елементи. И най-трайните форми като атомите не са вечни. 

300. Формите се групират от живата форма. Тялото се ре-
синтезира в света-на-тялото ‘от’ разпад. Този ре-синтез на тяло-
то ‘влече’ спектър от форми, на които светът се разчленява и от 
които той се събира. Светът на мравката е съставен от специфи-
чен спектър от форми, които имат жизнен смисъл за мравката.  

Възприятието създава многообразие от ‘неща’ и ‘събития’ в 
пространството и времето. Възприятието обособява в живия по-
ток на света и ‘втвърдява’, ‘разпознава’, ‘описва’ нещата като 
пространствени и събитията като времеви. Те изникват, траят и 
изчезват, оформени от актове на смислен синтез. 

301. Мисловен експеримент: неопределеност на границите 
 
                      
 
 
 
1  2      3             …                n   
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Построяваме редица пространствени форми – четириъгъл-

ници. Започваме с квадрат. Продължаваме, като всеки следващ 
четириъгълник се изкривява от квадратната форма, като се 
удължава горната му страна с един микрон вдясно. Ние продъл-
жаваме да го възприемаме като квадрат. Третата форма е с два 
микрона по-неправилна, но отново се вижда като квадрат. При-
мерно някъде на хилядната форма ние вече виждаме, че това не 
е квадрат. (Човешкото зрение различава към една десета от ми-
лиметъра). 

Еднаквостите и различията са определими виртуално чрез 
числа, но реално те са неопределени. Моментът на разпознаване 
на различието е определен от ‘прага на възприятието’, отвъд 
който не можем да възприемаме разлики в разстоянията. 

302. Преходът от реално към виртуално, от неопределеност 
към определеност, е неопределен. Да допуснем, че изпитвани 
индивиди ще дават различни резултати в разграничаване на 
форми. Кой от тях ще е верният? Дали най-силният като острота 
на визията, или пък най-слабият? Нищо не гарантира, че нова 
извадка от хиляда изпитвани няма да промени картината. Тогава 
да вземем средния праг. Но и той няма да е точен, разбира се, 
поради ограниченост на извадката. Ако привлечем още повече 
хора, може средната величина да се промени. Дори да можем 
във всеки момент да разполагаме с данни за прага на възприятие 
на всички живи хора, това отново не решава въпроса, защото 
продължават да се раждат хора и да умират други и така карти-
ната остава плаваща. 

Разбира се, ние редуцираме тази неопределеност и опреде-
ляме, че прагът на зрително възприятие е 0, 1 mm. 

Точността е проблем, доколкото искаме възможно по-висока 
степен на определеност. Но перфектна определеност намираме 
само на ниво знак. Знаците със значения други знаци са присъ-
щи на математиката. Но математиката е артефакт, знакова сис-
тема, чиста ‘абстракция’ или ‘идеализация’. Тя не е част от въз-
приемания свят. 
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Реалната картина е преливането на формите и невъзмож-

ността за никакво перфектно определяне, разграничаване, иден-
тифициране. От това следват важни онтологически твърдения.  

303. Атракцията в световото поле обяснява групите. Фор-
мите се групират като железни стърготини около магнит. Това е 
гравитацията (атракцията) на формите от живата форма 

Формите се оформят в (от) светово поле. 
Колкото по-’определена’ – енергийно стабилна – е живата 

форма, толкова по-определени са ‘силовите линии’ на нейното 
поле. Съответно, толкова по-определени са динамичните сетив-
ни форми – феномените. 

Полето на индивида е най-хомогенно в сравнение с полетата 
на популациите и общностите. Затова индивидуалните възприя-
тия, изчистени от културните описания, се схождат достатъчно, 
за да се приеме, че хората имат еднакви феноменални форми и 
най-вече еднакви квалии. 

304. Идентификация в отнасяне. Формата е определена от-
носно други форми в група. 

Една реална форма е ‘тази’ само спрямо друга. Изпитване-
то е безотносително, но аз съм ‘аз’ само относно ‘друг’. 

Този идентифициран ‘аз’ не е трансцендентален, защото е 
отнесен към други. 

Ние сме ние по отношение на другите. Хората сме хора, за-
щото има и други същества. 

Животът е живот чрез преодоляване на смъртта. 
 
 
 

 

305. Групите могат да се разпознаят като една форма. По-
лето има форма и така групите ‘гравитират’ към една форма. 
Затова групите се идентифицират по форма като една форма. 
Например група форми на поведение на индивидите от вида 
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Homo Sapiens могат виртуално да се разпознаят като една форма 
на човешко поведение. 

306. ‘Холони’ 
Холонът е една цялостна форма в група форми. 
Атоми, клетки и вселени са определими като холони. В тях 

се откриват константи, закони за запазване и постоянни молеку-
лярни форми. 

Вселената на квантово ниво изглежда холон, доколкото еле-
ментарни частици на разстояния променят състоянията си синх-
ронно (експеримент на Аспе). Това е наречено ‘нелокалност’ и 
се тълкува като неделимост на ‘частиците’ като един обект. 

307. Подреждане на формите в множества. Групите като 
определими виртуално са единици. Всяка група при самото си 
разпознаване като една група вече има определение на единица 
(множество еднакви форми). Най-простата форма е еднаквостта 
на единици в множество. Множеството е съставено от идентич-
ни форми или е ‘една форма’. 

Множествата могат да се подреждат в по-обхватни множес-
тва. Така се оформя йерархия от разклонения. Таксономията 
подрежда живите форми по класове, като йерархия. Йерархията 
на таксоните, разгърната във виртуално пространство-време, 
оформя ‘еволюционно дърво’. 

308. Множествата реално са групи. От виртуалните мно-
жества се преминава обратно към реалните групи, когато се 
прилагат понятия. Групата се различава от множеството по това, 
че в нея индивидуалните форми са различни, а не еднакви.  

Когато следва да се определят границите на множествата, се 
налага по-висока степен на определеност и така се открива рела-
тивността на множествата. 

В таксономията някои видове са гранични и се причисляват 
релативно, според някои качества, към едно или друго множест-
во (таксон). 

Групите се подреждат в ‘размити йерархични дървета’ с не-
фиксирани граници, но с повече реални различия. Така елемен-
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тарните частици в ‘квантова теория на полето’ или в ‘стандарт-
ния модел’ не образуват строга йерархия, а мрежа от различно 
подредени групи частици. 

Небесните тела се подреждат в неправилни йерархии: галак-
тики с размити граници, звезди (някои двойни и тройни), ‘нови’, 
планети, астероиди, комети, мъглявини, и т. н. Около някои 
звезди кръжат групи планети. Някои звезди образуват групи. 

309. Подобията са реални отнесености.Формите са реално 
съотнесени като групи в поле, части в цяло, органични форми в 
жива форма, холони. Формите се разпределят в реални отноше-
ния. Те са съпоставени в пространството и имат координирани 
движения, зависими от полета.  

Между групите форми има безформие или междинни форми 
в празно пространство. 

310. Подреждане на групи относно виртуални форми. Ние 
подреждаме формите чрез мисловни форми и знаци. Те функци-
онират като образци, модели, идеали. Фактически това са наши-
те понятия. Възприятията завършват с категоризиране на обек-
ти: ‘чаша’, ‘куче’, ‘картина’.  

Формите така могат да се подредят по подобие спрямо из-
куствен оригинал или образец със степен от 0 до 1.  

311. Подреждане на форми относно ‘енергия’. Друго под-
реждане може да се направи по сила на подредбите или струк-
турите. То съответства на ‘свободната енергия’ на системата – 
понятие от неравновесната термодинамика, величина за оценка 
на степента на отдалеченост от пълната ентропия, в която сво-
бодната енергия е 0. 

312. Семейство 
Дефиниция. Семейство: група реално свързани форми, от-

насяни към идентичен произход. ‘Семейство’ в този смисъл са 
близките разновидности близките видове, таксономичните кате-
гории. ‘Семейство’ са група езици с общи форми, като индоев-
ропейското езиково семейство. ‘Семейство’ са група индивиди с 
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общ произход или сходни характеристики. Най-често семейст-
вата са генетично свързани в общ корен, произход или създател. 

313. ‘Пакет’ 
Дефиниция. ‘Пакет’: група форми, реално свързани една с 

друга в една форма. ‘Пакети’ са атомите, елементите; пакети са 
свързаните в едно цяло основни цветове като червено–зелено–
синьо, както и бинарните жълто–синьо и червено–зелено. Те са 
обединени в поляризирани клетки. 

Тялото е първичен ‘пакет’. Наред с ‘моето тяло’, в което 
усещам, е ‘външният свят’, който усещам с тялото. ‘Пакет’ 
представляват смесените в един цвят основни цветове. ‘Пакети-
рани’ са полярните усещания за топло, студено, болка, удоволс-
твие. ‘Пакетирани’ са фонетични единици, тактилни усещания, 
групи честоти в различни обхвати. 

Пакети са звуците в думите. Пакети са необходимите и дос-
татъчни параметри за описание: трите координати x, y, z; елект-
рон–протон; електрони-протони-неутрони в ядрото, горен-долен 
кварк, червен-зелен-син кварк. Пакети са технологични групи с 
общо предназначение, които са ‘комплектовани’ като едно цяло: 
тяло на фотоапарат, обектив на фотоапарат, (карта, батерии). 

314. Формите не се извеждат от законите. Научните обяс-
нения на формите не обясняват формите, а тяхната динамика, и 
то само при най-прости системи, и то само при еднозначни зави-
симости във времето – механика. Във всички дедуктивни обяс-
нения с физични закони формите се предпоставят като условия: 
маси и скорости и положения в някой момент на планети.                          

Обясненията не обясняват сенсибилиите. Обясненията на 
цветовете не обясняват видимия цвят, а само теоретичното му 
съответствие: дължина на електромагнитната вълна ‘светлина’.        

Нютон е знаел съвсем ясно, че уравнението на гравитацията 
не обяснява Слънчевата система (вж. Писмата до Бентли). До-
колкото формата се предпоставя и се извежда, то научното 
обяснение е тавтология. Разбира се, и обяснението в здравия 
разум страда от тази тавтология. 
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Глава 8. Жива форма 

315. Жива форма – дефиниция и запазване 
Дефиниция: Жива форма: Форма, чийто процес е ресинтез 

на самата форма. 
Живите форми се запазват, като се ресинтезират. 
Това е следствие от дефиницията на жива форма, аксиомата 

за запазване на формите и Принципа на ентропията. 

316. Живата форма е отворена система.На езика на физи-
ката разликата между форма и безформие, ред и хаос, е дистан-
цията между неравновесие и равновесие. Системите спонтанно 
се стремят към равновесие, при което ентропията е максимална, 
а свободната енергия е нулева. Това съответства на пълна липса 
на форма, максимален хаос и неопределеност. 

На фона на хаос формите са относително трайни неравно-
весни структури благодарение на енергия, която свързва еле-
ментите им. В термодинамиката това е ‘свободна енергия’ на 
‘(мета)стабилни системи’. Свободната енергия е енергията, коя-
то не е превърната в ентропия и означава дистанцията, която 
дели формата от пълното хаотизиране – топлинното равновесие. 

Живите системи са отворени. Те компенсират ентропията 
чрез обмен на енергия. Живите системи извършват работа, за 
да се ресинтезират.  Фигуративно казано, живите системи ‘се 
хранят с негентропия’. 

317. Живо състояние – атрактор за живата форма. Живото 
състояние е атрактор за всички процеси в организма като интег-
рално цяло. 

Отделни процеси водят в различни посоки и не всеки от тях 
е еднозначно определим в посока към живото състояние. Някои 
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процеси са разпадни: дисимилация, умиране на клетки, болест. 
Но те се компенсират от процеси на синтез, докато системата 
продължава да е в живо състояние. 

Виртуалното пространство на тази динамика е определимо 
като ‘поле’. То съответства на феноменалното ‘светово поле’. 

318. Динамика на живата форма 
Динамика на живата форма: процес на ресинтез на живата 

форма. Продължение на живото състояние във времето. Синтез 
на живата форма срещу разпада. 

Жизненият процес е функциониране на органичните форми. 
Жизненият процес на тялото съответства на процеса на све-

туване. 
Живата система се възпроизвежда, тя обменя вещества, ин-

формация и енергия със средата. 
Жизненият процес физично е динамика далеч от равновеси-

ето. Процесът на живата не е просто промяна на стойности на 
параметри, а биологично е промяна на текст.  

Термодинамично, живата система работи, използвайки сво-
бодната енергия от средата и я превръща в полезна работа. Жиз-
неният процес като антиентропийно движение е временен. От-
ворената метастабилна система в края на краищата релаксира, 
динамиката спира в термично равновесие – смърт. 

319. Еволюция. Еволюцията е исторически процес на промяна 
на живите форми. Той протича надиндивидуално, като транс-
формация от една към друга форма. Променя се самата генетич-
на програма в съответствие с адаптацията и разширението на 
живота – експанзия. 

Животът е исторически феномен и се развива прогресивно 
към по-високи равнища на организация. 

320. Езикова относителност на ‘жива форма’. Дефиницията 
на  жива форма: форма, чиято динамика е ре-синтез на формата, 
е относителна. Тя съотнася форма и динамика, но няма форма 
без динамика и динамика без форма. Дефиницията изяснява 
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обаче, че живата форма се ресинтезира. Нищо живо не се ре-
синтезира и всичко живо се ресинтезира.  

‘Жива форма’ е относителна. ‘Жива’ се използва като пре-
дикат. В действителност животът не е предикат, а нещо непос-
редствено. Като предикат ‘живо’ се съотнася с ‘форма’ по сила-
та на граматическата дихотомия ‘S–P’. В действителност живата 
форма е отвъд субект–предикатната опозиция, както и всичко 
реално. 

Затова дефиницията е разгърната тавтология, в която е все 
пак нетавтологично, че живата форма се ресинтезира. 

Ако живата форма е налична, защо да се ре-синтезира? Ако 
пък тя се ре-синтезира, значи тя е неналична. 

Това неприятно противоречие е същото като противоречие-
то „А се променя“. Ако остава А, значи не се променя. Ако се 
променя, значи не е А. Тези противоречия са ‘несъвършенства’ 
на езика. 

Езикът говори често противоречиво, но това е пречка само 
ако искаме езикът да изказва света перфектно, да го отразява. 
Тъй като езикът не служи за отражение на света, а за съобща-
ване на жизнени процеси, вкл. мисли, текстове, теории и т.н., то 
е ясно, че тук не се преследва ‘обективно и непротиворечиво 
отражение’, а изказ, който да казва нещо смислено на другите. 

„Живата форма се ресинтезира“ реферира незавършеност, 
незавършимост на живата форма. Това имплицира, че живата 
форма се ‘разрушава’. Само ако има разрушаване, е нужен ре-
синтез на нещо вече синтезирано. И това е точно така: ‘ре-
синтез’ е смислово свързан с ‘разпад’. 

321. Теореми за живата форма. Живата форма ‘има’ светово 
поле. Това ‘имане’ е реално съответствие, неопределимо като 
причинност, функция или произход. Никоя от реалните опреде-
лими връзки не може да се намери между живо тяло и свят. Но 
се установява, че феномените съответствуват на телесните фор-
ми. Цветовете съответстват на колбичките в ретината. Не може 
да се ‘изведе’ обаче цвят от колбичка. 

В живата форма са обособени множество органични форми, 
обединени в ‘органично цяло’. Тя е интегрална форма за своите 
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съставки – органични форми. Техните форми и места в органич-
но пространство се определят от ‘потенциалите’ им във възпро-
изводството на живата форма. Тук ‘потенциали’ съответства на 
‘функции’. 

Живата форма е определена в група живи форми. Така опре-
деляме жива форма като вид в някакво семейство.  

Всички форми са оформени в светови полета в потока на ре-
синтези на живи форми. 

Това следва от дефинициите на форма, жива форма и поле и 
принципа на ресинтеза. 

Следствие. Естествен отбор: Запазват се най-
приспособените. 

Естественият отбор е следствие от запазването и ентропията 
в условията на групи живи форми. 

ДНК е най-устойчивата макромолекула, защото програмира 
ресинтеза на живата форма.  

322. Живата форма съответства на форма на свят. 
Живата форма съответства на форма на свят.  
Светът е такъв, каквато е живата форма. 
Светът е ‘поле’ на живата форма. 

323. Ограниченост на живата форма. Живата форма е огра-
ничена ‘в’ пространството или ограничава пространството: ин-
дивид. 

Живата форма е ограничена ‘във’  времето или ограничава 
времето: тя се ражда и умира. 

В пространството на живата форма наблюдаваме структури 
на много нива и те са йерархично подредени: биомолекули – 
органели – клетки – тъкани – органи – индивид. 

Живата форма е една и съща в множества индивиди: вид. 
Живите форми са подредени по групи йерархично: разно-

видност – вид – семейство – род – клас – и т.н.  
‘Човек’ е една от многото живи форми. Човек е вид: Homo 

sapiens. 
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324. Живата форма ‘определя’ формата на пространство-

то. Това следва от аксиомата за формата на света и от простран-
ство-времето като определености на формата на света. 

Има ли специфично човешка форма в пространството? Ка-
къв смисъл има ‘локализацията’ на моето тяло, ‘в което съм аз’, 
спрямо ‘другите неща’?  

Ако ние не бяхме локализирани в това, което наричаме наше 
тяло, и ако нашето тяло не бе локализирано благодарение на ус-
тойчивостта на своята форма, а бяхме на много места и никъде 
определено, нямаше да развием понятие за геометрично прост-
ранство (Евклидово и неевклидово). Ако местата не са устойчи-
ви и не са наредени едно до друго заедно с нещата, които ги за-
емат, то няма да има пространствена структура.  

Ако локализация въобще липсва, то липсва и ориентация. 
Ако липсва ориентация, липсва и действие. Ако липсва дейст-
вие, формата се разпада без възстановяване и експанзия. 

Но в случай на липса на форма като човешко тяло, в случай, 
че животът пребивава без телесна форма, пространството като 
форма на възприятие не съществува.  

В Специалната теория на относителността се изяснява, 
че е смислено само локалното пространство, определимо спрямо 
инерциална система. Геометричното пространство (Евклидово и 
неевклидово) е артефакт, предназначен да подреди по-силно 
съвкупния опит, а не непосредственото (зрително или слухово) 
възприятие.  

325. Тялото е център и ‘оформя’ пространството. Светът 
се светува от позиция, съвпадаща с тялото – индивидуална жива 
форма. Тялото се позиционира и оформя около себе си феноме-
нално пространство. Това е проекция на аксиомата за форма на 
света върху пространството. Тук ‘пространство’ реферира поле 
на формата без динамиката £. Пространството не е обективна 
даденост, в която ние се поместваме, а експанзия, проекция на 
живата форма във фон, на който тя се ресинтезира. 

Зрението оформя зрително поле. Погледът е ‘от центъра към 
периферията’.  
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Формата на пространството е зададена от формата на живо-

то тяло. Мащабът на пространството (малко–голямо) е мащабът 
на тялото-перцептор. (Микросвят и мегасвят са представи за 
свръхмалко и свръхголямо в сравнение с човешкото тяло. Метъ-
рът, основна единица мярка за разстояние, на степен 25, е мега-
дистанция, а на степен -25 е микро). 

Формата на пространството се структура от протяжни фено-
мени. Сред феномените човек се ориентира и запазва, насочвай-
ки своята активност по ресинтеза. Тялото експанзира срещу ен-
тропията. Човек възприема чрез сетивата си фундаменталните 
‘обекти’, значещи нещо за оцеляването в средата: земя, небе, 
вода, въздух, планини, реки, равнини. Това наричам условно 
‘първа подредба’. Тя е изцяло ‘природа’ и е еднаква за всички 
хора, доколкото формата на човешкия свят е една и съща. 

326. Живо състояние. Живото състояние е състояние на за-
пазване (ресинтез) на живата форма. Физично това е превиша-
ване на свободната енергия над ентропията, на реда над хаоса. 

Състоянията са определими чрез стойности на ‘параметри’. 
По аналогия с физичното състояние, което се определя чрез на-
бор от стойности на параметри за вещество, енергия, положе-
ние, състоянието живот трябва да се определя през множество 
определения на органични места, задавани чрез информацията 
за строежа и функциите, т. е. генетичната информация. Живото 
състояние тогава ще означава, че реалните определения на тези 
места съответстват на зададените в генетичната програма и на 
реалната цялост. Живата система, вписана във физична среда, 
поддържа информационния си ред и реализира информационния 
си план за сметка на притока на вещество енергия и информация 
от средата. 

327. Жизнен процес 
Дефиниция. Жизнен процес: процес на ресинтез на живата 

форма. 
Терминът реферира стъпки на синтез на форми, определени 

посредством живеенето, синтез на форми ‘в света’ ‘от живата 
форма’.  
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Дефиниция. Ресинтез: синтез на формата срещу спонтанния 

£ разпад. 
Всички форми-актове на жизнения процес са определени в 

световото поле с атракция към ресинтез на живата форма. 
Следствие. Няма сфера извън светуването-живеене, опреде-

лима от нас. Няма ‘битие в себе си’. ‘Битие’ – това е неопреде-
леното неотнесено живеене. 

328. Животът ‘срещу света’. Светът съответства на живата 
форма, но тя е подложена на разпад и светът е фон, на който тя 
се ресинтезира. Така тялото се възпроизвежда на фона на спон-
танно разпадни процеси. В това отношение светът се противо-
поставя на живота. 

Светът ни противостои и спонтанните процеси в неживото 
са разрушителни за всяка жива форма. Фигурално казано, всич-
ко е срещу нас. Земята се движи през пространството с огромна 
скорост и е съвсем реален рискът от космически удар и глобал-
но умъртвяване. 

Във всеки момент всеки от нас може да се натъкне на непре-
одолимо препятствие и да загуби живота си. Формата ни кара да 
останем живи в максимално дълъг период, докато смъртта нас-
тъпи. Затова формата е специфична и съответства на ‘средата’, в 
която се чертае пътя на живота. Различни форми имат различни 
структури и преживяват различни светове, в които те успяват да 
се запазят временно. 

329. Атракция към ресинтез 
Дефиниция. Атракция (привличане, ‘гравитация’): опреде-

ляне на формата в ‘полето’ на живата форма. Позициониране, 
изразимо като момент-място от жизнен процес на жива форма. 
Можем да си представим ‘гравитационен потенциал’, който ‘из-
кривява’ формите в световото поле. 

Тази атракция не е физическо привличане. Но и гравитация-
та в Общата теория на относителността не е сила на привличане, 
а форма на пространство. 
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Формите са пространствено организирани в жива форма. 

Процесите на формите са времево организирани в ресинтез на 
живата форма. 

330. Организация 
Дефиниция. Организация: живата форма, като съставена от 

множество органично свързани в едно цяло форми, чиято дина-
мика е ресинтез на живата форма. 

Всеки жив индивид е организация. 

331. Проективни трансформации. Налице е забележителна 
архитектоника на форми в живата форма. 

Мозъчни състояния се проектират във феномени. Феноме-
ните се проектират в езици. Един език се проектира в друг. 

Тези проекции не могат да се определят една от друга. Мо-
зъчните състояния не детерминират феномените. Езикът не е 
детерминиран от феномените. Физичната реалност не детерми-
нира феномените. И все пак тези редове: феномени – мозъчни 
състояния – езици – артефакти, са проекции един на друг. 

Проекциите в най-простия случай са детерминирани като 
преход от тримерност в двумерност, като преход от една знакова 
система в друга. Такива проекции могат да се дефинират пълно 
математически и да се изчислят. Преводите между формалните 
езици също са детерминирани. Налице е еднозначно съответст-
вие: на всяка определеност от едната структура съответства оп-
ределеност в другата структура.  

Не можем обаче да определим еднозначни съответствия 
между естествени езици, между феномени и мозъчни състояния, 
между феномени и езици, между органични форми и артефакти. 
Не можем от едната структура да изведем другата. 

Тази група форми са вплетени в един жизнен процес. Между 
тях е налице съответствие, корелация, без детерминация. 

Тези редове могат да се нарекат презентации един спрямо 
друг, както е в когнитивните науки, но понятието изглежда неа-
декватно, защото презентацията е само един тип проекция, при 
която една форма се показва на един перцептор. В информаци-
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онните науки и технологии презентациите са еднозначно детер-
минирани. 

Във всеки случай артефактите не презентират органичните 
форми, естествените езици не презентират перцептивния опит, 
феномените не репрезентират мозъчни състояния или физични 
структури. 

332. Органична форма 
Дефиниция. Органична форма: форма в живата форма, чия-

то динамика е момент от ресинтеза на живата форма. 
Органичната форма не живее самостоятелно, а само в жива-

та форма. Живата форма е композирана от органични форми. 
Органичната форма е определена в група (органично цяло) 

относно ресинтеза. 
Така определяме окото като едно от сетивата, които в орга-

нична цялост ресинтезират възприятията и участват в ресинтеза 
на живата форма. 

Органичните форми се запазват, ако динамиката им е мо-
мент от ресинтеза.  

Това следва от аксиомата за запазване и дефиницията за ор-
ганична форма. 

В потока на живота се запазват (ресинтезират) формите, ко-
ито са органични моменти от ресинтеза. Запазват се макромоле-
кулите с тяхната стереохимична функционална форма. Запазват 
се клетките чрез деление (ресинтез). Запазват се тъканите и ор-
ганите чрез ресинтез. 

Органичните форми образуват органични цялости от едно-
родни форми – системи. Така сърцето и кръвоносните съдове 
образуват кръвоносната система. Така органелите образуват 
клетки; биополимерите образуват органели; мономерите обра-
зуват биополимери. 

Запазват се привичките – форми на поведение. Запазват се 
навиците – форми на поведение. Запазват се знанията, които 
участват в ресинтеза. Запазват се уменията – форми на правене. 
Запазват се постиженията и артефактите, които участват в ре-
синтеза на общностния живот. 
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Тези органични цялости могат да се разгледат като ‘нива’ в 

‘йерархия’ на живата форма.  
Артефактите са проекции на органични форми. Например 

кабелите с много проводници, изолирани помежду си, имат съ-
щата форма като нервите с много нервни нишки (аксони), изо-
лирани помежду си с миелинови обвивки и свързваща тъкан. 

333. ‘Естествен отбор’ на форми. Аналогично на естестве-
ния отбор на живи форми чрез диференциалното възпроизвеж-
дане, в живите форми наблюдаваме ‘отбор’ на органични фор-
ми, които изпълняват функции. В мозъка се ‘подбират’ опреде-
лени нервни пътища измежду много налични, а останалите от-
падат. Оджиман моделира по такъв начин паметови процеси. 
Клетките са богати на аксони и дендрити, но само онези, през 
които протече импулс, се запазват, а останалите се разрушават. 

Формите на молекулно ниво най-често се свързват по прин-
ципа на ключ-ключалка. 

Формите в човешката технология се подбират чрез придава-
не на смисъл – например поредица от цифри се определя като 
код, парола.  

Всичко това е описуемо като ‘запомняне на случайния из-
бор’ (Кастлер) или като ‘осмисляне на структура’. 

334. Една органична форма – нервна клетка. Нервните клет-
ки (невроните) са различни в централната нервна система и в 
периферната нервна система. Невроните са оформени в три час-
ти: тяло–дендрит–аксон.  

Тялото на нервната клетка се състои от голямо ядро; плаз-
мена (клетъчна) мембрана и цитоплазма, състояща се от цистол 
(всичко освен органелите); и много органели, включително ен-
доплазматичен ретикулум, субстанцията Нисл, апарата Голджи, 
митохондрия, лизозоми, невротубли (микротубли) и неврофи-
ламенти (микрофиламенти).  

Дендритът е дървовидно разклонение около клетъчното тя-
ло. Продължение е на цитоплазмата и има същата структура. 
Функционално дендритите са аферентни сигнални тела, които 
получават информация от синапсите от сензорните, междинните 
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и моторните неврони. Имат рецептивна повърхност, по-голяма 
от тази на клетъчното тяло. 

Аксонът е еферентно влакно. Той е проводник на електри-
ческите сигнали от клетъчното тяло до крайните разклонения. 
Бялото мозъчно вещество и периферните нерви се състоят от 
аксони. По дължина аксоните варират от няколко mm до един 
метър, а диаметърът им варира между 0,1 и 20 μm. 

  
Неврон, свързан със съседни неврони (Human Nervous System, 12). 
 
При гръбначните комуникациите между невроните в ЦНС се 

извършват чрез химически синапси. В тях информацията се пре-
дава химично и електрично. Те се образуват между аксона  на 
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една клетка и дендритите на други, както и между аксони и 
между дендрити. 

Между мембраните на аксона и другия неврон е синаптич-
ната цепка с ширина около 30–50 nm. Когато акционният потен-
циал достигне до терминалния бутон, пресинаптичната мембра-
на се деполяризира. От пресинаптичното окончание се освобож-
дава невротрансмитер. Той се свързва с рецепторите по повърх-
ността на постсинаптичната клетка, вследствие на което се гене-
рира възбуден или задръжен постсинаптичен потенциал. Този 
потенциал задвижва електрическия ток (сигнал). 

335. Организация на живата форма. Живите форми са опре-
делими вътрешно като организации. Организация е сложна фор-
ма с функция, която е резултат от функциите на нейните компо-
ненти. Живата форма е организъм и е съставена от органични 
форми – системи, които функционират в съгласуваност за ре-
синтеза на живата форма. 

В тази организации се наблюдават различни равнища с раз-
лични форми.  

Окото е една форма, в която разпознаваме апарат за вижда-
не. Под микроскоп обаче намираме второ ниво на организация – 
в ретината намираме многобройни клетки с особена форма, кои-
то разпознаваме като рецептори за цвят и интензивност на свет-
лината. Всяка от тези клетки, колбички, пък е изградена по спе-
цифичен начин така, че да е чувствителна към определени спек-
три на светлината.  

336. ‘Ниво на организация’. Формите образуват цялостни 
‘слоеве’ в световото поле. Органичните форми образуват цялос-
ти, за да синтезират живата форма. Тези цялости са ‘поместени 
една в друга’, но имат самостоятелна форма. Така органът се 
състои от клетки, но е определен не чрез тях, а относно другия 
орган, с който съставляват едно синтетично цяло. 

Ако една централизирана държава се изгражда над местни 
феодални владения, като ги обединява, то разпадането на цент-
ралната власт, на самата държава, ще остави местните владения 
цели. Ако пък въображаемо отстраним онова ниво на организа-
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ция, което свързва различните органични системи на тялото в 
едно цяло, то ще разрушим и нивата на организация под него – 
клетките ще умрат. 

Живите форми имат такива ‘нива на организация’, които не 
могат да съществуват едно без друго. 

Артефактите като държавата имат друга структура и в тях 
под-нивата се запазват при отстраняване на над-нивата. 

Изглежда, че и физичните форми са такива. Ако смелим ка-
мък на прах, отделните прашинки ще запазят кристалната 
структура на камъка. 

Тук е достатъчно да се идентифицират ‘нива’ като простран-
ства, в които се разполагат групи или органични единства от 
форми. Самите тези форми се вземат като единици. Но когато се 
анализира всяка една от тези форми, се открива нов ред от фор-
ми на друго ниво на организация.  

‘Нивата’ като различни редове не могат да се ‘извеждат’ 
причинно едно от друго, но са функционално допълнителни в 
ресинтеза на живата форма. 

‘Ниво на организация’ е структура, множество от точки във 
фазово пространство. Те са свързани помежду си в едно, в една 
форма. Органичните форми образуват ‘слоеве’. 

‘Ниво’ е определимо като група единици, пакетирани в цяло. 
Едно и също множество точки са свързани по различни на-

чини в различни форми, подлежащи и надлежащи в зависимост 
от мащаба на формата. 

В една форма участват само едно подмножество от множес-
твото точки. Останалите точки (органи, органели, клетки) са 
‘среда’, ‘съдържание’, ‘субстрат’. 

Очевидно множествата, участващи в една форма, са енерге-
тично свързани, ‘пакетирани’ структури чрез специфични взаи-
модействия в една функция. 

В едно пространство се разполагат органични форми от раз-
личен порядък, ‘слоеве’. Това отговаря на пространствен мащаб. 

В една отворена физична система с огромна сложност се 
оформят подсистеми със собствена термодинамика, относително 
независима от термодинамиката на другите подсистеми. 

Така органичното цяло се строи от органичнни форми. 
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337. Експанзия на живата форма. Експанзия е разширението 

на живата форма. Тя е положителната сума от разпадането и ре-
синтеза. Във фазата на доминиране на синтеза срещу ентропията 
е налице експанзия. Във фаза на доминиране на ентропията 
срещу синтеза налице е разпад. 

338. Неопределеност на живата форма. ‘Живо’ не е опреде-
лимо без отношение към ‘неживо’. Но ако целият свят е ‘жив’ 
по силата на живата форма, тогава ‘живо’ е неотносимо към 
‘неживо’. ‘Живо’ е определено в отнасяне към ‘неживостта’ на 
разпадането си, към своята граница – то се ражда и умира.  

Има форми, които не се ресинтезират, преди да попаднат в 
живи. Такива са вирусите. Те демонстрират, че ‘живо’ не е обек-
тивно и фиксирано качество на определени форми. 

Науката биология подрежда милиони живи форми в йерар-
хия от групи. В тази йерархия има едно голямо деление: расте-
ния – животни. Но всички таксономични категории са с размити 
граници, включително растения – животни.  

Niderius е живо същество от океанските дъна отпреди 500 
милиона години. Със своите пипала нидериите привидно се 
движат от водата, но в действителност сами. Оформят се ‘уста’ 
и ‘стомах’, ‘мускули’ и ‘нерви’. 

339. ‘Адаптация’. Адаптацията като ‘приспособяване на 
живи форми към средата’, е определима като позиция на форма 
в световото поле. Живите форми са определени в светово поле, 
което е поле на оформянето на органичните форми така, че тях-
ната динамика да ре-синтезира живата форма в наличната жиз-
нена среда. 

340. ‘Целесъобразност’. Целесъобразност, финалност, телео-
логичност, телеономия – всички тези понятия се свеждат до оп-
ределеност в светово поле на жива форма. 

Тези понятия са в разрез с физичните понятия и така се 
оказват ‘нелегитимни’. Те стават легитимни в светлината на за-
пазването на живата форма чрез ресинтез. Тук запазването на 
живота не е ‘цел’, а определеност на органичните форми в жи-
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вата форма във верига на ресинтез в световото поле на фона на 
нарастване на ентропията. 

Така целесъобразността е определима като реална отнесе-
ност на органична форма или процес към ресинтеза на живата 
форма. 

341. ‘Функция’. Органичните форми: нуклеинови киселини, 
органели, клетки, тъкани, органи, системи, ‘имат функция’: 
репликация, епигенеза, синтез на хормони, изтласкване на кръв. 
Функциите са фази от възпроизвеждането на живата система. 

Тук функцията е смислово определение на органична форма 
в световото поле на живата форма: ресинтез на живата форма. 

 „Формите имат функции“ означава: органичните форми са 
определени като форми, чиято динамика е жизнен процес и има 
безусловна посока – ресинтез на живата форма. ‘Функцията’ е 
определима като ‘биологичен потенциал’ – момент от ресинтеза 
на живата форма. 

Функциите са виртуални. Едно сърце има функция да изт-
ласква кръв, но това не значи, че реално то изтласква кръв. Сър-
цето може да не функционира, и все пак продължава да ‘има’ 
функцията. 

Функцията е виртуално определение на смисъл: жизнен 
процес. 

342. ‘Възпроизводство’. Понятието възпроизводство е цент-
рално в определянето на живото, на живота, на живите системи 
в биологията. Те дефинитивно се възпроизвеждат. 

Възпроизвеждането е определимо като ресинтез на живата 
форма. 

Живата форма се ре-синтезира, оставайки същата форма. 
Ето как група понятия за живота получават кохерентни оп-

ределения без позоваване на цел и причина. 
Тези интензивно използвани в биологичните теории, описа-

ния и обяснения понятия тук се определят без редукция, но и без 
противоречие с понятията за неживи форми и динамики. 
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343. Главният мозък – интегрална органична форма. Цент-

ралната нервна система функционално интегрира живата форма, 
която се движи автономно и възприема, животното. Главният 
мозък приема и анализира информацията от средата, той регу-
лира функциите и поведението на живата форма. 

Както живата форма е интеграл относно органичните форми, 
така нервната система е интегрална органична форма всред дру-
гите органични форми. Нервната система при животните има 
специална интегрална функция – организиране на ресинтеза. 

Мозъкът е претърпял дълга еволюция. Нерви и мускули вър-
вят заедно като органично цяло. Там, където движението е авто-
номно, се синтезира централна регулация на жизнените процеси 
поради високата сложност на ресинтеза. Проблематичният ре-
синтез е стимулирал синтеза на нервна и същевременно на дви-
гателна системи. 

Главният мозък на човека е върхът на еволюцията на нерв-
ните системи и тялото на човека вероятно е върхът на еволюци-
ята на двигателните системи. Изправената стойка и ходенето на 
два крака освобождава ръката и я прави специализирана за про-
изводство и боравене с всевъзможни оръдия. 

Човешкият мозък е специфичен с изключителното развитие 
на краен мозък (cerebrum), който се надстроява над наследения 
малък мозък (cerebellum). За него е специфично развиването на 
кора (cortex) – мрежа от 100 милиарда нервни клетки – носител 
като цяло на съзнателната форма на живеене и регулация на чо-
вешкото тяло. 

В мозъка намираме невероятно множество невронни мрежи 
(органични форми), които организират човешката форма и ‘пре-
зентират’ света, какъвто е за нас, хората.  

344. Компютърната теория на мозъка – метафора и уто-
пия. В когнитивните науки доминира компютърната теория за 
мозъка, която го представя като ‘информационен процесор’. 

Това е добър концептуален модел или дескрипт в рамките на 
информационната парадигма. Като цяло това е само модел, а не 
адекватна теория. Моделът е принципно неадекватен. Компют-
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рите са машини и не живеят, затова не могат да са адекватен 
аналог на живи и органични системи, каквато е мозъкът. 

Мозъкът не изчислява, нито ‘обработва информация’, а ор-
ганизира реални жизнени процеси. 

Мозъкът е ‘аналогов’, а компютърът е ‘цифров’. Мозъкът не 
работи с универсална и неизменна знакова система, подобно на 
компютъра, и следователно не прави изчисления в прекия сми-
съл на тази дума. 

Мозъкът не е детерминиран в сравнение с компютъра. Мо-
зъкът функционира във висока степен неопределено.  

Състоянието на единичната нервна клетка не е аналог на 
състоянието на една единица от процесора на компютъра. Нали-
чието или липсата на електрически сигнал или възбуждането и 
подтискането не са два неделими атомарни процеси, подобно на 
компютърните, а са динамични органични състояния. 

В мозъка не са отделени ‘хардуер’ и ‘софтуер’. В едни и съ-
щи форми се ‘разтварят’ и ‘процесор’, и ‘програми’. 

Процесите на синтез, пренос и обработка на сигнали в мозъ-
ка са само едната страна на неговата работа. Другата страна е 
регулацията на органичните форми. Това не е аналог на ‘обра-
ботване на информация’, (information processing).  

Да смятаме мозъка за компютър значи да си представим жи-
вото като неживо, човека като машина и мозъка като информа-
ционна система. Оттук следва утопията за мислещата машина, 
киборга, андроида – машини, създадени за да се държат като 
хора. Това е напълно безсмислено, доколкото само хората ос-
мислят всевъзможните машини, знакови системи и познавател-
ни форми. 

Вчастност, ако виждането е изчислителен и репрезентативен 
процес, както е описан от Дейвид Мар, то фотоапаратите, обра-
ботващи образ на матрицата или фотокадъра виждат; компют-
рите виждат, обработвайки фотографии и филми с програми ка-
то Photoshop и Premier. Никой, включително и въпросните тео-
ретици, няма да признае това. Но няма начин то да се избегне. 

Затова компютърният модел на мозъка е само един модел, 
който силно преувеличава определеността, детерминацията на 
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жизнения процес: усещане–възприятие–представа–мислене–
действие и фатално игнорира живеенето на света. 

Мозъкът действа недетерминирано и именно затова може да 
синтезира нови форми и серии, които не са програмирани. Само 
с такъв синтез на нови форми се решават постоянно променя-
щите се проблеми в жизнения процес. 

По начало жизненият процес е проблематичен и изисква 
постоянен синтез на нови смисли – нещо, което програмите по 
дефиниция не правят и не допускат. 

345. ‘Презентация’ и проекция. Презентацията е проекция на 
форма в друга форма на друго ниво – синтез на смислена ин-
формация ‘от’ друга смислена информация. 

Емпиристи, Кант, феноменолози, кантианци, ремкеанци и 
представители на аналитичната философия използват интензив-
но понятията ‘дадено’ и ‘представено’. Понятието ‘презентация’ 
е интензивно използвано в когнитивните науки и специално от 
Дейвид Мар, лидер на движението за компютърно описание и 
обяснение на зрението. 

Презентацията е понятие в рамките на обект–субектната 
релация. Презентация (репрезентация) реферира нещо, което се 
представя на някого: обект–субектен трансфер. 

Допуска се, че обектите се презентират в познавателни су-
бективни форми: усещания, възприятия, понятия. Така електро-
магнитните вълни се презентират като светлинни интензивности 
и цветове в зрителното възприятие. Образът в ретината е дву-
мерна презентация, а образът в зрителния анализатор е тримерна 
репрезентация. 

Това старо допускане, експлицитно развито от Джон Лок, е 
погрешно. Това показва Джордж Бъркли. Сетивното не предста-
вя ‘несетивното’, защото нашите представи за несетивното са 
сетивни. 

Презентацията запазва класическото деление субект–обект, 
което тук се разтваря. Така презентацията се разтваря като су-
бект–обектна зависимост. Но това, което се мисли като презен-
тация, остава в някои отношения. Това е проекцията на смисле-
на информация от една форма в друга. 
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Физичните понятия за невидимите обекти са проекция на 

видимите форми – пространствените тела. Физичните понятия 
са репрезентации на сетивните форми, а не обратно. 

Асиметрията на понятието реферира еднопосочност: нещо 
се представя като друго, форма от едно ниво се представя на 
друго ниво. Понятието ‘проекция’ също има това асиметрично 
значение. Но тук ‘презентацията’ е активната, тя проецира, а в 
класическия смисъл обектът е активният. Но където има даване, 
има вземане. 

346. Презентациите са проекции в рамките на живата 
форма. Проекцията от една знакова система в друга и специално 
преводът е презентация (репрезентация). Числата могат да се 
записват в различни цифрови системи: десетзначна (десетична), 
двузначна (двоична) и т.н. 

Понятията могат да се мислят като презентации на групи 
възприятия (обекти, отношения, процеси). 

Презентациите могат да повишават организацията, като на-
маляват количеството определения, разнообразието. С това те 
намаляват (възможната) ентропия. Така една презентация, която 
опростява формата, я прави по-стабилна.  

Не всички определения могат да се елиминират. Някои оп-
ределения правят формата каквато е: органична форма, жива 
форма. Те се запазват. Но има ред определения, отнасяния, мо-
менти, които могат да се елиминират, без формата да стане не-
органична, без живото да се разпадне. Това е залегнало в корена 
на делението ‘важно–неважно’, ‘съществено–несъществено’, 
‘необходимо–случайно’. 

Намаляването на разнообразието (опростяването) очевидно 
намалява ентропията. По-малко единици презентират по-малко 
информация. По-малко структурни елементи образуват функци-
онираща структура. По-малко информация е нужна за описание-
то на системата. По-малко ентропия произвежда системата.  

Реално всяка презентация относно оригинала (първата фор-
ма) е в неопределеност. Виртуално е възможно една презентация 
да е напълно определена. Така едно цяло число може пълно да 
се запише както в десетична, така и в двоична бройна система. 
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Но реално всяка презентация губи нещо от оригиналната ин-
формация (и прибавя нещо). Така реалните преводи от един език 
на друг променят изказите. Реалната проекция на образа от ре-
тината в образ в зрителния анализатор губи някаква информация 
и добавя някаква информация (например възстановява трииз-
мерните обекти от двуизмерните проекции върху ретината. 

347. ‘Стимул–реакция’. Двойката ‘стимул–реакция’ е израз 
на концептуално съотнасяне на направленията ‘от света към тя-
лото’ и ‘от тялото към света’. Това концептуализиране е в рам-
ките на класическа европейска парадигма – ‘субект–обект’, в 
която живата форма се свежда до рефлексивна система. Реално 
живата форма не отразява средата, а се вписва в нея като 
форма, която се ресинтезира. Реално стимулът и реакцията са 
синтези в живата форма – и в двете посоки се следва ресинтез. 
Реално в средата нищо не се ‘насочва срещу’ организма, а е не-
утрално и относително разрушаващо спрямо запазването му. 

Живата форма пропуска смислените за ресинтеза си проце-
си. От светлината, която се разпространява във всички посоки, 
живата форма синтезира зрителен образ, асимилирайки само 
специфични честоти в специфични цветове, специфични прост-
ранствени форми, съотнесени с тялото, в средата на които се 
прокарва движението на тялото. Така ‘стимулът’ не е пряк пре-
нос на форма от среда към организъм, а е акт на синтез на форма 
– зрителен образ. Реакцията е следващ акт, координиран с акта 
на синтез на образа. Тялото извършва ориентирано движение – 
търсене на храна, избягване на опасност. 

Стимулът не е просто процес от света към тялото, а и процес 
от тялото към света. Организмът трансформира физичен процес 
от средата в жизнен процес. 

Така стимулът и реакцията са две фази на жизнен процес, 
които са координирани в посока ресинтез на живата форма. 

348. Реални зависимости между света и живата форма 
Светът е такъв, каквато е живата форма. 
Това определение е неутрално спрямо презентация, отразя-

ване, причинност и цел. Реалните зависимости между света и 
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живота тук са приложение на разбирането за относителност и 
реалност. 

Дефиниция. Реално отношение (връзка): единство на мо-
менти като моменти в светуване. 

Реална отнесеност/ относителност: определеност на мо-
менти в светуване, смисленост. 

Така зримата форма е определен момент във формата на 
света на зрящото същество. Но няма детерминация, която да съ-
отнесе реално, да свърже смислено структура в зрителния кор-
текс със зрима форма.  

Тук ‘зависимост’ е неопределена свързаност или съответст-
вие. Това съответствие не е определено като съотнасяне или 
насочен процес и не е детерминирано като пренос на енергия, 
вещество и информация.  

Взаимната зависимост между жива форма и форма на свят 
не е проекция на форма, подобно на проекцията на триизмерна 
фигура върху двуизмерна плоскост. 

Тази ‘корелация’ не е причинно-следствена верига. Не може 
да се проследи непрекъснат процес с фази причина и действие 
(следствие) между света и живата форма, между средата и тяло-
то, между тялото и главния мозък. Цветът не е детерминирано 
следствие от функционирането на зрителната система. Самата 
зрителна система не е отражение или детерминирано следствие 
на средата (примерно на светлината).  

Могат да се определят следните важни съответствия от този 
тип: 

– свят – жива форма; 
– среда – тяло; 
– тяло – главен мозък. 
Съответствието не е презентация. Презентациите могат да се 

обърнат. Може да се каже, че ‘светлината’ като физичен обект и 
процес, е презентация на феноменалните форма и цвят. Нали 
‘светлината’ е реална само каквато я виждаме, а физичното по-
нятие е виртуален артефакт, синтез в науката. 

Съответствието не е причинност. Причинностите могат да се 
обърнат. Обикновено физиолозите описват феномените като 
следствия от физични и физиологични причини. Така се оформя 
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причинна верига: физичен свят–физиологична форма–психична 
форма. Това е ненаучно метафорично описание. Не е възможно 
да съществува причинна верига между пространствено и неп-
ространствено, между физично и психично.  

Причините по веригата физично–физиологично–психично 
могат успешно да се обърнат, което доказва несъстоятелността 
на каузалното описание. Така психичният процес на избор води 
до физиологичен процес на движение на ръката ми, а това дви-
жение води до преместване на физичен обект – молива на маса-
та. Това обърнато причиняване също не е адекватно описание, 
защото допуска причинности между различни реалии и вирту-
ални същности. 

349. Съответствие С – Ж 
Дефиниция. Съответствие С – Ж: съответствие между свят и 

жива форма. 
Аксиома. Живата форма съответства на форма на свят.  
Светът е такъв, каквато е живата форма. Светът е поле на 

живата форма. 

350. Форма – процес – форма = свят – време – свят  
Това равенство е израз, аналогичен на уравнение и по този 

начин наподобява фундаменталните принципи, както са запис-
вани във физичните теории. 

Равенството е все пак условно и клони към метафора – от-
ношението между свят и жива форма далеч не е равенство, а съ-
ответствие, заредено с неопределеност. 

Европейските философи си представят света като сграда с 
основа – субстанцията. Далеч по-точно е да се уподоби света на 
живо тяло.  

Живата форма се ресинтезира в жизнен процес и въпреки 
разпадните процеси си остава жива форма. Успоредно във вре-
мето се ресинтезира света и въпреки хаотизирането си той отно-
во е същият свят. 

Квалиите – единици от формата на света, съответстват на 
органични форми: сетивни анализатори. 
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Въпреки своята ефимерност и нестабилност, квалиите оста-

ват универсални и неизменни за една жива форма (човека). Те са 
най-определените елементи – форми на светуване. От тях се 
композират нещата. Те се възприемат като техни ‘свойства’. 
Ябълката е червена, кисела, твърда, кръгла. 

 

351. Феноменалният свят не е субективна (ре)презентация 
на обективен свят. Феноменалният свят не е субективна (ре) 
презентация на обективен свят. Цветът далеч не е (ре) презента-
ция на определени дължини на вълните, а още по-малко на свет-
лината като ‘обект’. Различни комбинации от дължини могат да 
дадат един и същ цвят. Звукът не е (ре)презентация на съответ-
ния спектър звукови вълни. Мирисът далеч не е (ре)презентация 
на химичния състав на молекулите. Болката и удоволствието 
очевидно не са презентации на физичните свойства на обектите. 

По-скоро обратно: теоретичните дескрипции: вълни – свет-
линни, звукови и т.н; молекули и твърди тела – са 
(ре)презентации на феноменалните форми (ноумените са пре-
зентации на феномените). Те наистина нямат реално съществу-
ване вън от нашите усещания.  

Ето как двойката субект–обект не е адекватна. 

352. Съответствие С – Т 
Дефиниция. Съответствие  С – Т: съответствие между сре-

да и тяло. 
Това е подобно на ‘принципиалната координация’ на Рихард 

Авенариус, в която ‘Аз’ (‘системата C’, или ‘централният член’) 
и ‘средата’(‘системата R’, или ‘противочлена’) са неразривни и 
необратими. Грешката на Авенариус е, че включва Аза в центъ-
ра вместо телесния възприемател.  

Това е зависимост, която реално възприемаме в направлени-
ето жива форма – свят. Тя се бърка с направлението субективен 
феномен – обективен свят. Но ние никога не наблюдаваме на-
шето субект-обектно отношение. Ние можем само да наблюда-
ваме в нашия феноменален свят връзката на живата форма с 
нейната среда. 
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Визуалната форма се проецира в образ на ретината. 
Така в съответствието не се утвърждава зависимост ‘между 

обект и субект’: причинност, отражение, презентация, дейност... 
„Наблюдател и жизнена среда са комплементарни. Такива са 

и мрежата от наблюдатели и тяхната обичайна жизнена среда. 
Компонентите и явленията на средата попадат в естествени 

единици. Тези единици се включват една в друга. Те не трябва 
да се смесват с метричните единици на пространството и време-
то“ (Gibson 1986, 15). 

353. Съответствие Т – М 
Дефиниция. Съответствие Т – М: корелация между тяло и 

главен мозък.  
Тук, за разлика от съответствието тяло – свят, е налице ре-

ална координация. Тя е налице във всяко тяло с мозък. Мозъкът 
интегрира жизнения процес на тялото. Мозъкът презентира тя-
лото – всяка част на тялото е представена в мозъка (проекция). 
Мозъкът управлява тялото – всяка част от тялото е управлявана 
от мозъка (проекция). 

354. Съответствие (проекция) Р – В 
Дефиниция. Съответствие (проекция) Р – В: съответствие-

то между реално и виртуално, между свят и език, проекция на 
световите форми в артефакти и презентация на светови форми 
от артефакти. Тази съответствие е реално-виртуално и не е на-
лице в самия свят, а само в смисловите актове. 

Съответствието може да се определи в различни отношения 
като проекция, презентация, отразяване, референция, изобразя-
ване, изказване, имитиране и т.н.  

Визуалната форма се изказва в дума – ‘референция’. 

355. Схема на съответствията. 
Мрежата от съответствия може да се схематизира така: 
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Свят {среда – [тяло (мозък)] – артефакти}.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Формула: Р {С – [Т (М)] – В}. (Р – реално, В – виртуално) 

356. Феноменална структура. Живото тяло е потопено в не-
жива естествена среда и създава нежива изкуствена среда – вир-
туална сфера от артефакти. 

В света се обособяват тяло и среда: жива форма, потопена в 
светово поле. 

В живата форма е налице презентация на формата – нервна 
система (мозък). 

В света е налице сфера на обекти, създадени от живата фор-
ма – виртуални артефакти. 

 
 

357. Физически и физиологични феномени. Старата и много 
забъркана тройка: свят–тяло–душа, огнище на нестихващи не-



 212
 

разбории относно психичното, физиологичното и физичното, 
може да се опише по-прецизно като два реда феномени: 

– физични феномени: предметите в пространството и време-
то вън от нашето живо тяло; 

– физиологични феномени: формите и процесите в нашето 
живо тяло. 

И двата реда феномени, които са взаимно зависими, остават 
феномени. (‘Феномени’ е релативно понятие спрямо ‘неща сами 
по себе си’ или ‘обекти’). 

И двата реда феномени се концептуализират и в хода на тази 
концептуализация се достига до ‘същности’ – ‘физични обекти’ 
като електромагнитни вълни и ‘психични обекти’ като познания. 

358. Двойката физично–психично не е реална, а виртуална. 
Няма физична реалност, корелирана с психична реалност.  
Ако имаме физична форма, от нея не следва физиологична 

форма. Ако имаме физиологична форма, от нея не следва фи-
зична форма.  

Феномените са подредени в пространство и време не като 
причинно-следствени вериги. Те не се обясняват причинно, а 
като групи и серии с обща форма. 

359. Декогитация на предицирания относно ‘света’. „Аз съм 
в света“ е некоректен израз. Със същото основание може да се 
каже: „Светът е в мен“. Това също е некоректен израз. Следва да 
държим сметка за референцията на ‘в’. ‘В’ значи локализация 
спрямо място или, малко по-неясно, спрямо момент. Но прост-
ранството и времето са абстрактни изрази на ‘атрибути’ на све-
та. Като светови те не са приложими към света като цяло. Чо-
вешкото тяло е ‘в света’ , но нещо, което възприема света, не е в 
него. То не носи характеристиките пространство и време.  

По този начин трябва отпадат всякакви абсолютни предици-
рания относно ‘света като цяло’. Ако правилно проумеем ‘свят’, 
включвайки в него всички възможни отнасяния, няма как да се 
изтегляме отвън и да отнасяме нещо със света.  

Няма пространство и време извън света. 
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В този смисъл няма и ‘този свят’ и ‘друг свят’ като понятия 

– това са метафори. 
Ние не сме ‘в свят’, а ‘светуваме свят’. 
Няма адекватно описание на ‘еманирането’ на света от жи-

вата форма, на ‘проекцията на света в живата форма’, на ‘създа-
ването на света от живата форма’, на ‘битието в света на живата 
форма’. 

Превратно погрешни са отнасянията на субекта към обекта, 
човека към света, вътрешния свят към външния свят, ментално 
към физично, духовно към телесно, идеално към материално. 
Всички те са виртуални проекции на координацията между тяло 
и външна среда. Двете: тяло и среда са потопени във феноме-
налния свят. 

360. Светът е неопределен като ментално–физично. И мен-
тално, и физично са феноменално, изпитвано. Мислите са из-
питвани като възприятията. Това съответства на ‘неутралния 
опит’. Разтваря се превратната представа за светова структура 
‘ментално срещу физично’. Резултатът е постигнат от Ернст 
Мах в анализа му на опита. 

361. Причинни и функционални зависимости. Причинни зави-
симости са определими само между реални неща-процеси в све-
та (и в тялото, което е в света), а не ‘между света и живата фор-
ма’. Така средата въздейства на живото тяло, а то реагира. Жи-
вото тяло въздейства на средата, а тя реагира. В самото живо 
тяло са налице физични–химични форми, които си взаимодейст-
ват причинно. 

Функционални зависимости са определими само между ор-
ганични форми и процеси в синтезиращата себе си жива форма 
и между нея и артефактите (смисли). Така „ДНК е генетична 
информация“; „Сърцето изтласква кръв“; „Зрителният кортекс 
обработва визуалната информация“. 

362. Причинните и функционални зависимости са динамични 
зависимости между форми. Всички причинни и функционални 
зависимости могат да се опишат като типове динамични зави-
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симости между форми в световото поле: синтез – трансмисия – 
проекция – транслация – трансформация. Всички те са опреде-
лими като моменти от (ре)синтеза на живата форма. Атракцията 
към ресинтеза е двигателят на динамиките в живата форма и в 
света, който тя ‘еманира’. 

363. Световете съответстват на живите форми. Светът е 
такъв, каквато е живата форма. Светът е поле на живата форма. 

Феноменалните цялости (светове) съответстват на живите 
видове. В същото положение на телесни форми на живот като 
нас са и другите живи същества. Това внася хомогенност в реда 
на живите форми и разтваря делението ‘човек–животно’. 

Риби, птици, бозайници, насекоми имат непознати цветове 
‘под’ виолетовия или ‘над’ червения, ултразвуци, инфразвуци, 
милиони миризми. 

364. Споделяме един свят. Живите форми не са отделени и 
независими. Те са съпоставени в една среда – планетата. Доня-
къде ние общуваме с другите живи форми и дотолкова споделя-
ме един свят. Кучетата ни отговарят адекватно с поведение на 
нашите думи и движения. Емоциите им са ни ясни от техните 
реакции, както и нашите емоции – на тях. Ние сме сигурни, че 
кучетата изпитват болка и удоволствие. Ние знаем, че те ни 
виждат и виждат предметите, които и ние виждаме. Знаем тези 
неща по единствено възможния начин – като виждаме как те се 
държат. Ако ние сега забележим, че все пак не виждаме света 
през техните очи, това е вярно и за другите хора. Но преградите 
пред по-силното общуване с другите живи същества не са от 
мащаба на преградите между хората. Особено далечно е разсто-
янието между хората и растенията или между хората и насеко-
мите. Тези разстояния зависят от разликите между телата. Куче-
тата не възприемат нещата като нас. Вероятно те възприемат без 
цветове, в черно-бяло. Те възприемат много миризми. Но това е 
само наша интерпретация. Ние никога не можем да видим света 
с очите на кучето. Ние не можем да знаем нищо за миризмите, 
които усеща кучето. Това незнание не трябва да ни отклонява от 
привичната антропоморфност. Възможно е това да не са мириз-
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ми изобщо. Прилепите пък чуват ‘ултразвуци’ (по-високи от 
най-високите чувани от хората звуци – около 20 000 Hz).  

365. Неопределеност на опозицията човек–животно. „Чове-
кът е специален вид, форма на живот, която е изключителна по 
своето място. Всички останали живи форми – растения и живот-
ни – са лишени от тази изключителност. Човек е разумен, а жи-
вотните са неразумни. Човек е културен, а животните са при-
родни. Човек е съзнателен, а животните нямат съзнание“. 

„Има фундаментална разлика между човека и маймуната“. 
Но има и фундаментална прилика между човека и маймуната. 

„Човек е единственото същество, което има съзнание, инте-
лект, език и култура“. Но всяко от тези ‘неща’ не се намира при 
изследване като нещо изключително. 

366. Реално не можем да съпоставим феномените на раз-
лични живи форми. 

Не можем да наредим световете на живите форми един до 
друг и да ги сравним – достъпен ни е един свят. 

Там, където са налице качествени разлики, те не са измери-
ми. Наистина, каква е разликата между човешката реч и сигнал-
ната система на делфините, щом не можем да проникнем в нея? 
Лесно можем да си представим, че когато делфинът слуша хора-
та, и той не чува реч, а шум. Тогава делфинските понятия за жи-
вите форми ще представят делфините като езикови същества, а 
хората като неезикови. 

367. „Човекът надхвърля оцеляването“. В съвременната за-
падна философия и наука доминира позицията: „Колкото и ин-
телигентно да е едно животно, то като цяло не надхвърля оцеля-
ването като задача. А хората далеч надхвърлят оцеляването в 
своята дейност. Те създават цял един културният и духовен 
свят“. 

А как установяваме, че културният и духовен свят надхвър-
лят оцеляването? Могат ли хората да оцеляват без този ‘култу-
рен и духовен свят’? 



 216
 
Как установяваме, че това различие е ‘надхвърляне’, щом не 

можем да застанем на неутрална позиция и да сравним форми-
те? Каква познавателна стойност има подобно понятие за пре-
възходство, когато всяко същество е перфектно в своята форма 
за условията си? 

Ние установяваме обективно, че хората планират за дълго 
във времето, а маймуните само за няколко дни. Но означава ли 
това превъзходство? Ние установяваме, че хората имат най-
различни машини, а животните нямат, но е ли това превъзходст-
во? Ако хората не използват мускулите и мозъка си, за да се бо-
рят за оцеляване в силно конкурентна среда с други видове и 
помежду си, означава ли това превъзходство? 
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Глава 9. Човешка форма. 
Какво е да си човек 
Дефиниция. Човешка форма: живата форма човек в групата 

живи форми. 
Виртуално човешките индивиди се обединяват в понятието 

‘човек’. Това съответства на вида Homo Sapiens. Най-новото ем-
пирично дефиниране на човешката форма е разчитането цялата 
дължина на човешката ДНК. 

Реално на Земята от много милиони години живеят групи 
индивиди, които са различни помежду си, но имат споделена 
форма и свят и се възпроизвеждат в тази форма.  

368. Реално е това ‘да си това същество’. 
Дефиниция. Реално тук е: изпитвано, квалия, феномен, по-

ток на живени форми  
Реалното не е нещо самò по себе си, ‘обективно’, нито пък е 

нещо ‘субективно’. 
Реално е изпитването да си това същество (Философия на 

относителността, § 33). 

369. Какво е да си човек 
‘Да си човек’ е да преживяваш човешкия свят.  
Безотносително: преживяване, светуване. Относително: чо-

век всред другите живи форми.  
Само хората знаят какво е да си човек, както само прилепите 

знаят какво е да си прилеп (тук Томас Нейджъл използва израза 
“what it is like to be”, в който ‘like’ (‘като’) е излишно и подвеж-
дащо: ние предполагаме, представяме си ‘като какво е да си 
(прилеп)’, но не знаем какво е да си такъв. 

Да си човек в реална позиция значи ‘да имаш човешко тяло’. 
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370. Светът има човешка форма. На въпроса: защо светът е 

такъв, отговор няма освен че светът е такъв, каквито сме ние. 
Занимаването с въпроса защо светът е именно такъв, а не 

друг, е проблематично. Това е истински философски въпрос. 
Науката обяснява защо някъде се случва нещо, а не защо светът 
е такъв. Това не е въпрос на понятийна спекулация, а на фоку-
сиране и чист изказ.  

Не може да се опише коректно отношението ‘човек–свят’. 
Самото деление е във висша степен проблематично. Ние не на-
мираме човек и свят съ-поставени. 

Времето, пространството и нашият свят възникват заедно с 
раждането на нашето тяло. Те изчезват с нашата смърт. През 
цялото време те са поддържани против разпадане и това е сами-
ят жизнен процес.  

Нашият свят има човешка форма, но човешката форма не е 
описуема от човешките същества ‘обективно’, доколкото те не 
могат да излязат от нея. 

371. Изпитване. Всяко живо същество изпитва какво е да си 
това живо същество. То има ‘свой опит’ в една форма – своята 
форма на живот. Този опит е силно определен от сетивата – за 
хората: зрение, слух, обоняние, осезание, вкус, вътрешни усе-
щания. 

Съществото изпитва света неделимо от себе си и недостъпно 
за останалите същества. Съвсем друг е въпросът колко интели-
гентно и съзнателно е това същество. Съществата имат такива 
способности, каквито са им нужни да удържат живота си. Във 
възприятието и действието ние отчитаме и осъзнаваме онези 
неща, с които оцеляваме и срещу които се съпротивляваме. 

Какво е ‘изпитване’? Можем да посочим: феноменален по-
ток във формата на живот. Онова, което изпитва, не е отделено 
от онова, което бива изпитвано. Когато отделяме живата форма 
от нейната жизнена среда, ние губим изпитването. 

372. Изпитването ‘да си човек’ е извор на смислите. Изпит-
ването ‘да си човек’ е непосредствено и неотнесено преживява-
не, светуване на човешкия свят в човешката му форма. Реалните 
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моменти от това светуване като жизнени процеси са самите 
смисли и чрез тях феномените са смислени. Смислите са жизне-
ни процеси относно знаци, артефакти, актове.  

Съзнаването е изпитване на по-висока степен на определе-
ност относно несъзнаването. Съзнанието, че сме хора не е поня-
тие, а непосредствено съзнателно преживяване. Понятието ‘чо-
век’ не е необходимо на това съзнание. 

373. Реално отнасяне на ‘това да си’. Една реална форма е 
‘тази’ само спрямо друга. Изпитването е безотносително, но аз 
съм ‘това същество’ само относно ‘друго същество’. Този иден-
тифициран ‘аз’ не е трансцендентален, защото е отнесен към 
други. Ние сме ние по отношение на другите. Хората сме хора, 
защото има и други същества. Животът е живот чрез преодоля-
ване на смъртта. 

Всеки човек знае какво е ‘да си човек’ и никой не-човек не го 
знае. Всеки знае какво е да е той и не знае какво е да е друг чо-
век, но успешно проецира. Но никой от нас няма адекватна  
представа от това какво е да си жаба на дъното на езерото или да 
си летящ ангел в небесни селения. 

374. ‘Да си човек’ в дименсията ‘дух–тяло’. Този въпрос е 
поставян и решаван на Запад в дименсията дух–тяло, ‘mind–
body’ в съвременната философия. Той е толкова стар, колкото и 
мисленето. Декарт е формулирал чисто западно решение: човек 
е съчетание от две субстанции – душа и тяло. 

Дебатът за душата и тялото, психичното и физичното, не 
може да се реши по традиционен начин. Трябват нови постанов-
ки и преди всичко излизане извън опозицията субект–обект. 

375. Светът е ‘в един екземпляр’. Светът е в един екземпляр, 
макар че индивидите са множество. В този един свят присъстват 
‘централното’, ‘изпитващо’ тяло и феноменално другите живи 
тела. Без отношение към ‘много’ ‘един’ е безсмислено. 

Колективният свят възниква и се разпада с възникването и 
разпадането на общността. 
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‘Обективният свят’ се появява заедно със ‘субекта’ като не-

жив ред и безредие. 

376. Живите моменти имат човешка форма и мяра. Фено-
мените не са просто жив поток (Хусерл). Те имат форма – фор-
мата на живот. Човешките феномени имат човешка форма. Фе-
номените са организирани във формата динамичен свят, и тази 
динамика е ресинтез на самия този свят. 

Формите се променят, запазвайки формата на живот. Тя е 
мяра за определяне на промените пространствено и времево. 
Ние, хората, имаме телесен размер и трайност, спрямо които 
определяме пространствените и времевите величини. В тази 
рамка измерваме света и разграничаваме форми от процеси. За 
нас с нашата специфична крайност форми като атоми и звезди 
са изключително трайни, а константи и закони на природата са 
на практика вечни. 

Но ако живеем един милион години, тогава ще виждаме как 
се променят, възникват и изчезват видове, как се сменят и пре-
образуват веществата и елементите. Тогава няма да забелязваме 
бързи неща като светкавицата, но ще забелязваме геологичните 
промени.  

377. Живот-като-човек. ‘Животът-като-човек’ напомня 
Хайдегеровото ‘битие в света’, или ‘Dasein’, съзнателно биване, 
присъствие.  

Това е определеност като жива форма, а не като някакво 
чисто биване. Всяко живеене-като, всяко живеене в жива форма, 
а само такова ни е познато, е родено. То е ‘битие-живот’ и зато-
ва е ‘битие-към-смърт’. Това, че ние го съзнаваме, а някак си 
животните ‘не го съзнават’, е съвсем нефилософско допускане – 
то допуска знаене на това какво други същества не съзнават.  

Животът-като-човек не е нещо изключително, а е изключи-
телно само за нас, хората, както за всеки индивид е изключител-
но живеенето-като-този.  

Този живот е изцяло ограничен, има си хоризонт, защото те-
че и свършва. Формата на живота като човек е течаща като всяка 
форма, ражда се и умира. Тя постоянно се възсъздава, защото 
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постоянно се руши спонтанно. Няма място за нищо ‘пожизне-
но’, освен живота, но нито един орган, нито една клетка, нито 
една молекула не остават същите за цял живот, а психическото 
съдържание тече и се пре-събира подобно на облак. 

Съзнанието за нашата граница не е превъзмогване на грани-
цата. Това, че слепият знае, че е сляп, не го прави способен да 
вижда. Това, че знаем, че не виждаме ултравиолетовото или ин-
фрачервеното, не ни прави да ги виждаме. 

378. Няма позиция между живите форми. Няма позиция 
между или отвъд живите форми, от която те да се съпоставят. 
Тук е налице несъзнателна проекция: в естествена позиция на-
шата форма е единствената и нашата мярка е единствената. В 
тази позиция нашето човешко тяло е изключително и в негова 
мярка другите тела са само ‘степени на подобие’ в йерархия, на 
чийто връх сме ние. 

Не можем да излезем отвъд нашата форма и да я сравняваме 
и оценяваме спрямо другите форми. Но можем да съпоставяме 
човешкото тяло с останалите тела така, както са оформени в чо-
вешкия ни свят. Можем да изследваме телата на другите живи 
форми точно както изследваме нашите тела, но без да разгова-
ряме с тях и без да научаваме ‘субективно’ какво те изпитват. 

Коректно е сравняването между наблюдаеми органични 
форми. Например могат да се сравняват апаратите за виждане на 
видовете Homo Sapiens и Kanis Lupus, човек и вълк. Но не е ко-
ректно да се сравняват степени на развитие на различни живи 
форми според техните сетива или други органични системи. Не 
е коректно сравняване като цяло на ‘равнищата’ на живите фор-
ми. Всяка жива форма има най-добрите за нея сетива в най-
добрата за тях форма. Адаптациите са специфични за всеки вид 
и имат очевиден резултат: оцеляването на вида. 

Сравненията между живи форми са безсмислени отвъд реал-
ното отнасяне към ресинтеза на формата. 

379. „Хората са изключителни“. Хората имат по-силно зре-
ние от вълците и това е нужно за адаптацията. Хората имат по-
слаб слух от вълците и това е адаптивно оправдано. Те имат по-
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слабо обоняние от вълците, които се ориентират главно чрез 
милионите миризми. Хората имат по-сложно поведение от въл-
ците, но често то е неадаптивно и не е по-силно в дива ситуация 
на оцеляване. 

Категоричното твърдение, че само хората имат език, е хомо-
центрична проекция. Нека си представим за момент как човеш-
ката реч звучи за вълците. Хората имат членоразделна реч, с ко-
ято могат да координират колективни дейности. Вълците имат 
вероятно слаборазчленено звуково общуване, и изглежда слабо 
координират колективна дейност... Хората нямат козина и изм-
ръзват лесно в сравнение с вълците, но си строят жилища. Хора-
та нямат естествени оръжия като зъбите и ноктите на вълците, 
но имат ножове, лъкове и стрели, машини и теории. Вълците са 
по-силни от хората в дива обстановка. Хората са по-силни от 
вълците в цивилизовани условия. Но това е тавтология, защото 
хората живеят именно в цивилизовани условия, а вълците – в 
диви. Така ‘у дома си’ всеки е по-силен или вълците и хората са 
равнопоставени.  

Превъзходства на човека над другите живи форми са отно-
сителни – те са добри за човека, но не биха били добри за жи-
вотните: съзнание, интелект, език, култура. Всяко от тези качес-
тва би направило живота на животните по-непълноценен или 
невъзможен. Сравнението по линията човек – животно е несъс-
тоятелно върху базата на някакви въображаеми неутрални ка-
чества – такива няма.  

Представата, че когато сме силно уязвени, ‘изпадаме’ до 
равнището на животни, е погрешна. Когато губим форма, ние я 
губим като хора и като живи същества. Ние не се превръщаме в 
друга жива форма – ‘животно’. 

Мисълта, че „не трябва да слизаме до животните“, е поняко-
га опасна за живота на хората. В името на ‘човешкото достойнс-
тво’ се жертва човешкия живот. В лагерите с рухването на дос-
тойнството често хората умират. Хората губят шансове за оце-
ляване, ако изберат да не подражават на животни в дива ситуа-
ция. Хората убиват и унищожават себеподобни без причина, за 
разлика от вълците например. 
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380. Феноменалният опит се ре-синтезира ‘в хаос’. Когато 

се събуждам, в първия момент светът още не е оформен: не 
осъзнавам ясно момента, мястото и своята форма. Когато се съ-
буждам от тежка кома или съм в амнезия, още не знам кой съм. 
Но постепенно светът ми се подрежда и определя: осъзнавам 
стаята, в която съм заспал, поглеждам часовника, ставам. След 
амнезия мога да възстановя паметта си и да стана отново същия 
човек. 

Феноменалният ни свят ‘плава’. Когато задрямвам, леко 
съзнавам като съвсем смислени редица мисли. Когато се събуж-
дам, същите мисли в първия момент остават в съзнанието ми, но 
без своя смисъл, като безсмислени думи. Това е шифтинг, прев-
ключване между различни режими на мислене, между които па-
метта и разбирането не действат. Същото е със съновиденията, и 
с мислите като дрогиран. 

381. Усещането с тяло е също така интимно като мислене-
то. Менталното изглежда област съвсем интимна, вътрешна, 
достъпна само на мен и това е, което трябва да я прави различна 
като психично от физичното. 

Но да видим тогава дали виждането и чуването на неща из-
вън мен е същото. Когато виждам едно дърво пред мен, моето 
виждане е също толкова интимно, вътрешно и недостъпно за 
другите, както и моята сънна полу-мисъл. Другите не виждат 
моето видяно дърво. В моя опит няма никакво отделяне на фи-
зично от психично.  

382. ‘Психично’ и ‘физично’ не са съпоставени. Областта на 
‘физичното’ – това е онази сфера, в която не откривам нищо 
психично, освен самия мен като ‘психичен’. Но няма граница 
между такава психична сфера и физичен свят. Има граница 
между външни и вътрешни усещания, между жизнена среда и 
тяло. 

Когато изследвам внимателно света, за да открия чисто фи-
зичен обект, аз никога не излизам извън ‘психичните’ квалии и 
представи. Когато пък изследвам нечий мозък, аз не намирам в 
него нищо психично. 
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Така психично и физично никога не са едно до друго, едно 

срещу друго или едно върху друго. ‘Психичното’ е качеството 
на нещата и процесите да са преживявания – зелено, солено, 
ароматно, твърдо и това качество покрива всички предмети. Но 
ние никога не можем да го открием пред нас, в друг човек, в тя-
лото на живо същество. 

В този смисъл ‘психично–физично’ е измамна опозиция. Тя 
подвежда да се говори за субект–обект по подобие на тяло–
среда – една реална структура. По същия начин са погрешни 
опозициите ‘съзнание–материя’ или ‘дух–тяло’. 

383. Реалността е специфичен за живата форма синтез от 
сетивни форми. Реалността за живите същества се оформя и 
тече в сетивата: зрение, слух, осезание, вкус, обоняние, вът-
решни сетива. Тези сетивни модалности не са твърдо разграни-
чени – налице е явлението синестезия: смесване на сетивните 
модалности. Нормално ние смесваме вкус и мирис. 

В невероятното многообразие на съществата на тази планета 
са налице сетива отвъд представимото за нас. Някои същества 
на Земята имат съвсем различни сетива като например сонара на 
прилепа. 

Животните без съмнение вземат решения на базата на се-
тивната информация, макар че не можем да кажем дали това е 
мислене и доколко различно е от нашето. Иначе те не биха оце-
лели в нова сложна обстановка, а биха загинали по силата на 
автоматизма на инстинктите си. 

384. Човешката мярка  „Човекът е мярка на нещата – на съ-
ществуващите, че съществуват, и на несъществуващите, че не 
съществуват“ (Протагор).  

Човек е краен, определено краен. Човешкият живот има раз-
мерност във времето, както и човешкото тяло в пространството. 
В естествена позиция границата не е видима. Човек възприема 
един неограничен хоризонт от пространство и време.  

Нашата размерност, човешката мярка, прави най-трайните 
форми ‘вечни закони’ или ‘временни явления’. Космическите 
форми изглеждат на практика вечни, както звездното небе е 
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едно и също за милиони години, далеч повече, отколкото чо-
вешкият вид съществува. Микроформите изглеждат нищожно 
малки, като елементарните частици, и мигновени, като процеси-
те на елементарните частици.  

Изключително трайни са елементите, но и те се трансфор-
мират.  

Няма ‘битие’ извън съществуването на временните неща. 
Няма вечно битие или небитие, а и да има, то е неуловимо от 
нас, крайните същества. Нито атомите, нито идеите, нито духът, 
нито материята, са нещо абсолютно.  

В нашия свят формите имат различна трайност. Слънцето 
свети милиарди години, а човек живее само стотина години. 
Можем да приемем спокойно тази огромна до невъзприемае-
мост разлика като ‘вечност’. Оправдано е да вярваме, че Слън-
цето няма да спре да свети, докато човечеството е тук, на Земя-
та. Но разбира се, слънцето ще изгори и ще угасне. Слънчевата 
система ще се разпадне. Галактиката е временна. Вселената се 
разширява и колапсира или се разпада. Ние знаем тези неща 
благодарение на проумяването на нашите граници, но никога не 
можем да ги изпитаме. Това е виртуална проекция, а не реално 
знание.  

Прониквайки в микроплан с микроскоп, губим привичните 
очертания на света. 

Ако живеем ‘бавно’, например един милион години, за нас 
ще бъдат бързи процесите на еволюция на Земята, на Слънчева-
та система, на галактиките. Ако живеем ‘бързо’, например една 
хилядна от секундата, несъмнено процесите в този мащаб ще 
бъдат обсега на нашия свят. И няма да възприемаме цветове, 
звуци, миризми, вкусове. Ще имаме други изходни материали за 
свят и друга форма на света. Ще имаме друг свят. 

В този смисъл светът – това е съотносимият с човешкото тя-
ло феноменален континуум. 
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385. Реалното за човека не е реално за другите същества. 

Човешката реалност е затворена в човешката форма и не същес-
твува за други форми. Нечовешките феноменални реалности не 
са достижими в човешка форма. 

Никога не ще видим света с очите на орела, нито ще го чуем 
с ушите на прилепа, нито ще го помиришем с носа на вълка. 

Човек смътно осъзнава човешкото при опит да проникне в 
нечовешкото. Доколкото можем да проникнем в ума на другото 
същество, дотолкова можем да проникнем в нашия свят като 
специфично оформен от човешката ни форма. Затова ‘върховна-
та магия’ е ‘превръщане в друго същество’. 

386. ‘Ноумените’ имат форма на феномени. Ако нашата ре-
алност има човешка форма, как стои въпросът с ‘обектите’, кои-
то науката открива? 

Отговорът е, че ‘обектите зад сетивата’ са виртуални проек-
ции на сетивни форми. Казано на класически език: ноумените 
имат феноменални форми. 

Квантовата механика открива или по-точно синтезира обек-
ти вън от сетивата: атоми и елементарни частици. Но те всички 
в своя физичен смисъл имат сетивна форма на динамични тела. 
Елементарните частици не са мислими извън контекста на наб-
людаваните траектории на дисплеите, обяснявани от уравнения-
та на квантовата механика. Наблюденията и измерванията в 
ядрените реактори и лаборатории са в рамките на все същата 
сетивна човешка форма: точки и траектории на фотоплаки и 
дисплеи, получени от следи в мехурчести камери, звуци на 
гайгерови броячи. 

И най-дълбоките теории описват елементи на света в терми-
ните на сетивни неща и процеси.  

Ядрените физици-теоретици ни казват, че многобройните 
квантови обекти са изградени от още по-елементарни единици: 
кварки и глуони, а на ‘дъното’ навярно от многомерни ‘струни’. 
Кварките имат ‘цвят’ и ‘аромат’ – аналогии на сетивни качества, 
прилагани за невидими и немислими извън сетивното ‘обекти’ и 
‘процеси’. 
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Виртуалните частици се ‘обменят’ между реалните, за да се 

опишат промените и превръщанията им. Всичко това не е пред 
очите и ума ни, а в символите и уравненията. 

Физиката винаги търси ‘физически смисъл’ за своите поня-
тия и теории и отхвърля онези от тях, които нямат физически 
смисъл. Този ‘физически смисъл’ е наблюдаем референт. До-
колкото ‘струните’ остават без наблюдаем референт, те са физи-
чески безсмислени. 

387. Недостижим е свят сам по себе си. Във върховно уси-
лие умът може да съзре граница, където сетивните форми се гу-
бят. Там, ‘в сърцето на света’, ‘всичко’ проблясва-угасва. Ако 
искаме да постигнем най-дълбоката ‘същност’, трябва решител-
но да премахнем обикновените описания, привичната граматика 
и даже научните условности. 

Тогава всичко се разпада. Лишени от сетивна форма, от ка-
тегории като нещо и процес, от нашия човешки мащаб, ние не 
можем да кажем нищо сигурно и не можем да си представим 
нищо ясно.  

‘Обектите’ и ‘процесите’ са пространствени и времеви про-
екции и имена на възприятия на телесно същество. 

При все по-силно увеличение в оптичния и електронния 
микроскоп виждаме разтваряне на нещата и процесите в неоп-
ределеност, след като първо те стават по-диференцирани. Така 
разбираме, че формите, от които феноменалният свят е изгра-
ден, са определени само от човешката форма. 

388. ‘Неописуемото’. И тази дума е в кавички, защото явно 
означава ‘нещо’, което ‘не се описва’, а ‘нещото’ има човешка 
форма. ‘Нещото самò по себе си’ (Кант) е израз с изцяло фено-
менална форма. 

Нека се опитаме да надскочим човешката си граница, като 
отмислим всичко, което явно е привнесено от нас в описването и 
възприемането на света. Тогава изчистваме ума от обекти и 
процеси, от пространство и време и остава празен ум.  

Илюстрация на неописуемото е неопределеното, в което се 
разтварят нещата и процесите на границите на усещанията. 
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Такива са неизговоримата сънна мисъл, неопределената 

емоция, неопределеното усещане. Изправен пред неописуемото, 
проумяваш, че няма ‘Аз’, нито ‘свят’, няма ‘съзнание’, нито 
‘матeрия’, няма ‘дух’, нито ‘природа’... Няма даже ‘човек’. 

389. Представа за ‘самò по себе си’. ‘Нещото самò по себе 
си’ може да се представи като нещо-нищо между поява и изчез-
ване. Можем да си представим проблясък на мимолетно нещо-
нищо. И това не е ‘някъде извън света’ нито пък ‘в света’, не е 
‘извънчовешко’, но не е и ‘човешко’. Защото се оказва пости-
жимо докато съм човек в този свят, но когато го постигам, аз 
съм вън от нормалното възприятие и мислене като човек. Затова 
ползвам обикновени думи за необикновени неща.  

Нещото-нищо нито е, нито не е. То не се поражда ‘от нещо’, 
нито поражда ‘нещо’. То е извън потока на света, извън нещата 
и събитията, извън категориите и същностите, и някак извън 
пространство и време, макар че ние си го представяме като ‘ня-
къде там’ и  ‘тогава’. ‘То’ не се ражда и не умира, нито пък е 
вечно. 

Но това е неуловимо и отвъд смисленост. 

390. ‘Мехурът на възприятието’ – Кастанеда. Карлос Кас-
танеда е описал в образи феноменалната форма на света, влагай-
ки в устата на дон Хуан следните обяснения. 

„Магьосниците твърдят, че ние се намираме в един мехур. В 
този мехур биваме поставени в момента на раждането си. Отна-
чало мехурът е отворен, но после започва да се затваря, докато 
ни сключи в себе си. Този мехур е нашето възприятие. Ние жи-
веем в този мехур през целия си живот. И това, което наблюда-
ваме по кръглите му стени, е собственото ни отражение... 

Отразеното е нашата представа за света. Първоначално тази 
представа е описанието, което получаваме от момента на ражда-
нето си, докато с времето то обсеби цялото ни внимание и се 
превърне в представа... 

Тази представа аз нарекох остров на тонала. Казах ти, че 
всичко, което сме ние, е върху този остров. Според магическото 
обяснение островът на тонала е създаден от нашите сетива, 
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свикнали да се съсредоточават върху отделни елементи. Всеки 
от тези елементи и всичко съвкупно формират представата ни за 
света... досега трябва да си разбрал, че изчистването и пре-
подреждането на острова на тонала означава прегрупиране на 
всички негови елементи откъм страната на разума. 

От друга страна,... в невъобразими, но реални ситуации,..., 
разумът, макар и великолепен, може да обхване една твърде 
малка област... Другата половина – освободената – може да се 
предостави на онова, което магьосниците наричат воля“ (Каста-
неда 1993, 193–195). 

„Това е магическото обяснение. Нагуалът е неизразимото. 
Всички възможни чувства, същности и ‘аз-ове’ плават в него 
като лодки – мирно, неизменно, извечно. Тогава клеят на живота 
слепя в едно някои от тях. Ти сам откри това миналата нощ, 
Паблито също – така, както го е открил и Хенаро по време на 
своето пътешествие в непознаваемото, както съм го открил и аз. 
Когато клеят на живота слепи всички усещания в едно, появява 
се такова същество, което е загубило чувство за собствената си 
природа и е заслепено от блясъка и врявата на онази сфера, в 
която се щурат безпросветно съществата – появява се тоналът. 
Именно в тонала е съсредоточена цялата единна организация. 
Едно същество попада в тонала, когато жизнената сила е увър-
зала в едно всички необходими възприятия. Казах ти, че тоналът 
започва с раждането и свършва със смъртта. Казах го, защото 
зная, че щом жизнената сила напусне тялото, съвкупността от 
отделни възприятия се разпада и те се връщат обратно там, от-
където са дошли – в нагуала“ (Цит. пр., 208). 

391. Относителност на човешкото. Ние сме човешки съ-
щества, но само относно другите живи форми. 

Безотносително ние не сме определени като хора, а сме 
просто жива форма. Но безотносително към неживото ние не 
сме и жива форма, а сме просто нещо съществуващо. Безотноси-
телно към несъществуващото ние не сме и съществуващо. Така 
определенията на човешкото, както всички определения, отпа-
дат заедно с отнасянията. 
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392. Не-човешкото на границата. Има граничен опит в раз-

лични модуси и той се изпитва отвъд нормално функциониране 
на мозъка – например при NDE (Near Death Experience). 

Граничните изпитания размекват и разтварят човешката 
форма. В тези състояния се усещат, възприемат и мислят форми 
‘отвъд’ човешките феномени. Идва се до мисли като следните: 
„Бях само човек, но сега знам, че не съм само човек. Бях само в 
един свят, но сега знам, че мога да се докосна и дотам, откъдето 
световете сякаш се образуват и където се разпадат“. 

И няма друг начин да се обхване с поглед и мисъл човешко-
то, освен в мимолетно забравяне или изпадане от него, доколко-
то останем живи. 

Но нещо такова все пак става в сънищата. Сънищата със 
своята а-логичност и фантастичност и в същото време интен-
зивна реалност в самото сънуване, са опитност на границата на 
човешкото, защото са свободни от будното описано състояние 
на съзнание, оставайки все пак човешки.  

Световете не се създават, не се раждат, не умират – те се об-
разуват, събират и разпадат, със събирането и разпада на нашата 
форма. Ако човек осъзнае това и го задълбочи в медитация без 
външни дразнения, той може да се добере до границата. 

Може да се мисли така: „Аз виждам тази стая без ‘мен’ и без 
‘стаята’, този свят без планините и небето, тази планета, но не 
като Земя или друга планета; тези същества не като хора“. Това 
може да се мисли, без да съм събрал друг свят и без да съм ста-
нал друго същество. 

393. Дайсец Судзуки – увод към Ланкаватра сутра: „Това 
превъзмогване на всички форми на дуализъм, колкото и различ-
но да може да се изрази, дали като битие, или не-битие, или като 
единичност и множественост, или като това и онова, или като 
причиняване и не-причиняване, или като форма и не-форма, или 
като твърдение и отрицание, или като Самсара и Нирвана, или 
като невежество и знание, или като работа и не-работа, или като 
добро и зло, или като чистота и осквернение, или като личност и 
не-личност, или като светски и супер-светски, до безкрайност – 
това трансцендиране отвъд света на опозициите и контрастите, 
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конституира една от най-значителните мисли на Махaÿна. Няма 
нищо реално, докато ние оставаме заплетени в кълбото на отно-
сителността, и нашите страдания никога няма да имат край“ 
(Suzuki, Lankavatara sutra, XXIX). „Така, според Будистката фи-
лософия, реалността трябва бъде схваната в този свят и от този 
свят, защото тя е ‘отвъд, което е също отсам’. Ланка сравнява 
това с луна във вода или цвете в огледало. То е вътре и все пак 
вън, вън и все пак вътре. Този аспект на действителността е 
описан както ‘недостъпен’ или ‘недостижим’ (anupalabdha). И 
точно защото е недостъпен в свят на особености, той от гледна 
точка на света е както сън, както мираж, и т. н. Най-тънкото от-
ношение на реалността към света е отвъд описание, неговите 
тайни са достъпни само на онзи, който го е наистина реализирал 
в себе си посредством благородната мъдрост (āryajnāna или 
prajnā)“ (Ibid.). 

394. Ланкаватара сутра за реалността. „Всички неща се 
разглеждат като форми, родени от видение или сън и никога не 
са били създадени, тъй като няма такива неща като себе (self), 
други, или двете. [Бодхисаттва] ще види, че външният свят съ-
ществува само в съгласие с Ума; и виждайки, че няма движение 
на виджняна, и троичният свят е усложнена мрежа от причини и 
дължи възникването си на разграничаване, те намират, че всич-
ки неща, вътрешни и външни, са отвъд предикати, и че няма 
нищо, което да се намери като собствена природа, и че [светът] 
не може да се разгледа като роден; и оттук те ще стигнат до 
прозрението, че нещата имат природа на видения и т.н., и ще 
стигнат до познанието, че нещата са неродени“ (Ibid., XXX). 

 „[Умът] има два вида интелект: интелект като изпитваща 
функция, и интелект, който функционира във връзка с привър-
заността към идеи на различаването. Колкото за интелекта, кой-
то изследва, Махамати, този акт на интелекта прониква в само-
природата на нещата, и я намира празна от четирите твърдения 
и недостижима“ (Ibid., L ). 
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395. Праджняпарамита буддха-хридая сутра за сетивната 

реалност 
„О, Шарипутра, това, което се вижда, 
не се различава от това, което е празно, 
нито това, което е празно, 
се различава от това, което се вижда; 
Видяното е празно, празното е видяно 
Същото е и за възприятието, въображението, умствената 

функция и съждението. 
О, Шарипутра, всичките празни форми на тези дхарми 
нито възникват, нито изчезват 
и нито са създадени, нито унищожени, 
нито нечисти, нито чисти, 
и не могат да бъдат уголемени или намалени. 
Тъй като в празнотата нищо не може да бъде видяно,  
няма възприятие, умствена функция или съждение“ (Prajna-

paramita Buddha Hridaja sutra). 

396. Празнота на Его-същността в Диамантената сутра 
„Ако тези хора позволяват на своя ум да схване и да се придър-
жа към идеята за Его-същност, личност, същество или отделна 
индивидуалност; и ако те схващат и се придържат към предста-
вата за нещата като притежаващи вътрешно присъщи качества, 
те ще ценят идеята за Его-същност, личност, същество или от-
делна индивидуалност. По същия начин, ако те схващат и се 
придържат към идеята за нещата като лишени от вътрешно при-
същи качества, те ще ценят идеята за Его-същност, личност, съ-
щество или отделна индивидуалност.  Затова ти не трябва да 
бъдеш привързан към нещата  като притежаващи или лишени от 
вътрешно присъщи качества“ (Prajna-paramita Vajra-chedika 
(Diamond Sutra), IV). 

397. Животът-свят като извор на смисли е отвъд смисъла. 
„Мистерията на света е отвъд ‘смисъла’, защото всички пости-
жими смисли са в света. Смислите се влагат от нас в нещата, 
които правим и намираме. Ние не можем да огледаме и осмис-
лим живота като цяло и някак отстрани. Той надхвърля нашето 
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разбиране и смислообразуване даже поради това, че дава смис-
лите. 

Животът не ни дава ни най-малък повод за ‘цялостно осмис-
ляне’ и адекватна оценка, затова е безценен. Той е просто ‘дар’, 
‘безусловно налично’, непредикативно, вън от характеристики 
спрямо нещо по-висше. Животът е ‘смислен и безсмислен, поня-
тен и непонятен, хубав и лош, радост и страдание, приключение 
и досада’ и каквото искате. Всички тези характеристики са при-
ложими само като конкретни страни на моменти от нашия жи-
вот. Има смисъл всяко нещо, с което живеем, и все пак животът 
като цяло е отвъд осмисляне. 

Съзнанието, че сме хора, не е понятие, а непосредствено 
съзнателно преживяване. Понятието ‘човек’ не е необходимо на 
това съзнание. И в това съзнание няма смисленост, ‘смисъл на 
живота’, ‘битие към смъртта’ – човек просто знае, че ще умре, и 
всеки момент се грижи да не умре. Смислите идват след това и 
са конкретни. 

Смисли и ценности, които витаят ‘над битието’ или ‘в иде-
алния свят’, са местни философизирани и абсолютизирани кате-
гории. ‘Просветлението’ е моментен проблясък на яснота, но 
няма нещо, спрямо което можем да се просветлим окончателно. 
‘Просветление’ е чистото проумяване, че светът е необясним, а 
животът – отвъд всякакъв смисъл“. (De-cogito, § 468). 

398. Животът надхвърля всевъзможните смисли.Не е реа-
листично да търсим смисъл ‘на живота’ – една идеологема, коя-
то не е предложила нищо смислено отвъд самия живот, а само 
зависимост от виртуални проекции – Бог отвъд света, Добро от-
въд добрините и злините, Красота отвъд красивото, Истина от-
въд истините. 

„Няма ‘смисъл на живота’, а само смисъл в и чрез живота. 
Животът надхвърля всеки смисъл“ (Философия на относител-
ността, § 148). 
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399. Синтез на смисъл. Жизнените процеси са синтези на 

смисли, определими относно ресинтеза на живота. Тези процеси 
осмислят виртуалните процеси.  

„Дефиниция. Синтез: свързване на отделни моменти в жиз-
нен процес. 

Принцип на реалната относителност: 
Смисъл е момент в жизнен процес“ (Цит. пр., § 33) 
Реално информацията е смислена – синтез на решение на 

проблем, жизнен процес, ‘път на живот’. 
Синтезът на смисъл е толкова перманентен, колкото и наши-

ят свят. Феномените са смислови синтези: обект, процес, лице, 
акт, събитие, история. Дори сънищата са синтези на смислени 
феномени. Синтезът на смисъл в поле от различни възможности 
е определяне: отбор, проба-грешка-находка, решение или избор.  

Ако се оттеглим от тези смисли, ще получим безформен ка-
лейдоскоп от квалии. 

Синтезите на смисли в света са съпътствани от синтези на 
органични форми в тялото.  

„Дефиниции. Равнища на синтез на жива форма (смисъл на 
подредба): 

– ре-синтез на жива форма: – фотосинтеза, дишане, хранене, 
растеж; 

– ембриогенеза, развитие, съзряване; 
– виждане, чуване, докосване, обоняване, вкусване; 
– представа, памет, очакване, мислене; 
– синтез на решение на проблем; 
– творчество, създаване на артефакти. 
Синтезът на смисъл не отделя човек с пропаст от другите 

същества – смисълът за нас е живот, както и за всяка жива фор-
ма. За нас, хората, специфично е създаването на артефакти. Това 
прави науките и хуманитарните изследвания смислово единни“ 
(Цит. пр., § 102). 

400. Серия твърдения за определеност-неопределеност. Раз-
лични функции в човешкото тяло, съответни на различни фено-
мени, имат различни степени на определеност-неопределеност 
или ‘степени на организация’. Това може да се каже и така: 
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„Формите имат различна свободна енергия“ – енергията, която 
още не е превърната в ентропия. Най-високата свободна енергия 
съответства на най-силна подредба или на най-висока организа-
ция. Това съответства и на най-голямо количество информация. 

Степента на определеност намалява по линията:  зрение, 
слух, обоняние, осезание и вкус; език и реч; памет, внимание; 
мислене; рационалност, воля; съзнание; ум; личност. 

Ако това е вярно, трябва в мозъчните изследвания да се наб-
людава намаляваща локализация и специализация в тази посока: 
зрение, слух, обоняние, осезание и вкус; език и реч; памет, вни-
мание; мислене; рационалност, воля; съзнание; ум; личност. 

Зрението е най-високо подредената, най-високо информа-
тивната човешка ментална функция. Ние виждаме ясно разгра-
ничени милиони нюанси на цветовете. Виждаме ясно определе-
ни пространствени форми, ясно определени обемни форми, ясно 
определени размери и разстояния, ясно определени движения. 

Слухът е на второ място по организация. Ние чуваме пре-
цизно звуци между 16 и 20000 Hz. Различаваме характера и про-
изхода на стотици хиляди звуци. Разпознаваме почти безпог-
решно гласовете на хората, които познаваме отблизо. 

Ние разбираме музика и създаваме музика. 
Осезанието е на трето място. Ние безгрешно опознаваме 

формите чрез докосване.  
Обонянието и вкусът следват. Хората различаваме много 

миризми и много вкусове, които сякаш са подредени в спектри. 
Тези спектри са поляризирани в направления приятно – непри-
ятно. Приятните миризми и вкусове съответстват на полезните 
за нас храни и други вещества. Неприятните най-често отгова-
рят на вредни за хората развалени храни или хранително не-
годни вещества.  

Речта е много добре определена. Тя служи за изразяване на 
преживявания пред другите хора, а не за генериране на някакви 
речеви преживявания. Думите не са вродени, а се учат, докато 
сетивните форми са вродени. Но тя е конвенционална и зависи 
от уникалното обучение. Спрямо сетивата речта не е определе-
на. Това е много важно да се осъзнае. Няма и не може да има 
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формално съответствие между дума и перцептивна форма. 
Между двете има само референция, която подлежи на учене. 

Следват като по-неопределени емоциите. Обикновено се 
мисли,у че емоциите са силно неопределени. Те наистина зали-
ват цялата психика и често са неясни. Особено тоталният енту-
сиазъм или огромният стрес. И все пак емоциите са добре разг-
раничени на: страх – гняв – погнуса – лошо настроение – скука – 
добро настроение – вълнение – симпатия – радост – смелост. 
Всички тези емоции имат добре определено лицево изражение, 
универсално за всички хора. 

Мислите като цяло изглеждат по-слабо определени. За да 
мислим ясно, определено и логично, ние се напрягаме. Изискват 
се много ресурси на вниманието и волята, за да се справим с ра-
ционалното мислене.  

Съзнанието е още по-неопределено. Ние не си даваме ясна 
сметка кога то се появява и кога изчезва в нашето поведение. 
Когато не съзнаваме, не си даваме сметка, че не съзнаваме, а 
когато си даваме сметка, съзнаваме. Оттук илюзията, че посто-
янно съзнаваме. Това далеч не е така. Ясното съзнаване не изг-
лежда да включва някаква специална функция. Всяко нещо мо-
же да изплува от несъзнавано в съзнавано, ако е важно за мо-
мента. Когато шофираме, ние не съзнаваме движенията на кра-
ката и ръцете си и си мислим дори за други неща. Но когато 
пред нас се появи човек, ние веднага реагираме, а след това бър-
зо насочваме вниманието си и осъзнаваме ясно опасността и 
адекватните действия. 

Най-неопределено от всичко в човешкия ментален живот из-
глежда Его, личността, Аза. Човек дори не знае кой е точно. 

401. ‘Ментална’ форма 
Дефиниция. ‘Ментална’ форма: ментален аспект на човеш-

ката форма, съотнесен с ‘физическа’ (‘физиологична’) форма. 
Такива форми са: усещания относно ‘сетивни обекти’, възприя-
тия, представи, емоции, чувства, понятия, мисловни форми от-
носно техните ‘обекти’. 
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Дефиниция. Усещане: квалия. Единица преживяване в сети-

вен модус: виждане-на-цвят, виждане-на-форма, чуване-на-звук, 
докосване, мирис, вкус.    

Дефиниция. Възприятие: пакет квалии, времева серия от 
усещания, ‘нещо–процес’. 

Възприятието оформя пространствените форми и времевите 
процеси: синьо небе, ябълка, вода, мелодия, роза. 

Тук ‘ментална’ е в кавички, защото реално ‘менталното’ е 
неотделимо от ‘физическото’. Когато усещам цвят на физически 
обект, тази квалия е нито ментална, нито физическа. ‘Ментално’ 
и ‘физическо’ са дескрипти – виртуални проекции. 

402. ‘Менталната форма’ има ‘сетивна материя’. Предста-
вите и мислите имат цялото си съдържание от сферата на сети-
вата и на езиците, отново сетивни. И най-абстрактната мисъл, и 
най-необузданото въображение оформят комбинации от сетивни 
форми в пространство-време (квалии и знаци). 

Хората оформяме нашия свят в една фина активност, която 
анализира и свързва данните на сетивата в неща и събития, в 
изкази, понятия и теории. Хората са мислещи и говорещи съ-
щества – нещо, което изглежда другите същества не притежават, 
макар че това не е сигурно и е въпрос на интерпретация. 

403. ‘Mind–body’ е граматично натоварено.Граматично на-
товарено е всяко изказване за света. Граматичната форма не се 
корени в сетивната форма. 

В западните естествени езици и в науките психология и фи-
зиология се използва спектър от езикови форми: ‘мой ум’, ‘мое 
тяло’; „Душата управлява тялото“; „Аз движа ръката си“; „Тяло-
то причинява душата“; „Мозъчните процеси причиняват пси-
хични-преживявания“; „Мозъкът мисли“; „Феномените са пре-
зентации“; „Цветът е презентация на светлинните вълни“. 

Огромно е семейството от субект–предикатни и субект–
обектни изрази относно ума-и-тялото. 

Както навсякъде в подобен контекст, тук се смесва виртуал-
но и реално. Самата опозиция ум–тяло е виртуална, не я нами-
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раме реално. Тя е граматично натоварена с формите субект–
обект (S–O)  и субект–действие–обект (SVO). 

Голяма част от проблемите в сферата mind–body е тази ус-
ловна граматика, подробно изследвана в предходните изследва-
ния De-cogito и Философия на относителността. 

404. Граматика на притежанието в ‘mind–body’. В говоре-
нето и в изследванията относно ума и тялото най-интензивно се 
използва формата на притежание: „Аз–имам–тяло“. Това нико-
га не реферира реално притежание. Няма някой, който притежа-
ва тялото и тяло, което е притежавано. Самото притежание е 
виртуално: то реферира собственост на някого – една социална 
конвенция, аналогична на владеенето на територия. Тялото оба-
че не е нещо присъединено, а е неделимо от самия аз. Най-ясно 
се вижда виртуалността на притежанието в израза: ‘мой–аз’. 
Очевидно тук се сливат референтно притежател и притежавано. 
Тези изрази работят успешно по силата на споделени нагласи, 
но не могат да работят успешно в научен или философски ана-
лиз – те са буквално безсмислени. Метафорично те изразяват 
нагласа на идеализъм: душата е първична спрямо своето тяло. 

Симетрично обратни са изрази с форма: ‘съзнанието–на–
тялото’. Те работят успешно в научната нагласа, без буквално да 
са смислени. Тялото не притежава съзнание, а е неотделимо 
свързано него. Но тук сякаш смисълът е подобен на ‘има функ-
ция’ като: „Сърцето има функция да изтласква кръв“. 

Това ‘имане’ е виртуално: то е възможността или ‘предназ-
начението’ на сърцето да изпълнява тази функция, макар че мо-
же то да не я изпълнява. Тези изрази имплицират материалис-
тична онтология. 

Въпреки че има смисъл, това рефериране не е реално и не се 
потвърждава относно съзнанието. Няма открита в мозъка такава 
специална функция ‘съзнание’ – има само различни степени на 
съзнатост на едни и същи процеси: виждане, желание, мислене. 

Двойките са неизбежни в каквото и да е изказване – ние оп-
ределяме най-малко две определения заедно. Но няма двойки 
понятия, които се диктуват от самия свят. Сетивно се задават 
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само двойки и групи усещания. Този въпрос също е изследван в 
предходните ми изследвания, както и тук. 

Ако двойката ум–тяло се остави без граматика, тя остава го-
ла понятийна симетрия. В тази чиста форма остава една грама-
тична форма: съществително, което спонтанно реферира ‘нещо’. 

В нашия свят обаче няма две редопоставени неща ‘ум’ и ‘тя-
ло’. Затова няма реален проблем mind–body. Има концептуални 
проблеми относно условните употреби на тази двойка понятия. 
Условно тази двойка е така или иначе интензивно използвана и 
няма как да я отхвърлим. 

405. Има едноформеност на ‘тяло’ и ‘душа’. Приемаме ус-
ловното деление ум (душа) – тяло, без да го товарим с онтоло-
гия. ‘Душа’ и ‘тяло’ тук се приемат като дескрипти. 

Ясно е,  че има едноформеност на тяло и душа, на физично 
и психично. Тя е трудно постижима и връзките са трудно изво-
дими. Защото не знаем общия корен на формата на света, тялото 
и менталността на човека. Едно такова знание е като компютъ-
рът да проумее съответствието на софтуера, хард-паметта и 
изображението на монитора, но да не знае как се получава и 
какви са потоците (‘причинните връзки’), които правят актуално 
това съответствие.  

Огромна част от религиозните решения на проблема е, че 
безсмъртното, чисто и безформено съзнание някак се ‘въплъща-
ва’, или ‘произвежда’ човек съответно човешки свят. За да е 
възможно това, някак си трябва да възникне и пространство-
времево образувание, тяло, което да възприема и да е център и 
мащаб за един възприемаем свят. 

406. Менталното  и физическото не са отделни реалности. 
Менталното не е отделимо от физическото. ‘Само в моя ум’ е 
заблуда. Нищо не е просто и чисто ментално, без да се корелира 
с мозъчен процес. Нищо не е физическо в смисъл на битие извън 
възприемането. Няма граница между душа и тяло, дух и душа.  

407. ‘Дух–природа’. Делението дух–природа, направено на 
Запад, е формулирано най-силно в немската класическа фило-
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софия. Както човек е раздвоен на дух и тяло в тази философия, 
така и познанието на света и човека е разкъсано на две сфери: 
‘науки за духа’ и ‘науки за природата’. Но човешкият живот не 
познава това деление спонтанно. 

Делението дух–природа не е известно на други големи ци-
вилизации. Вместо него се приема деление на ‘фино тяло’ и 
‘грубо тяло’ – ‘финото тяло’ е ‘двойник’ (ka в Египет, hsin в Ки-
тай) на ‘грубото тяло’ и остава да живее след смъртта му. По-
добна представа намираме почти навсякъде в народните вярва-
ния, митологиите и магическите практики. 

408. ‘Дух’. ‘Дух’, ‘ghost’, ‘Geist’, ‘ātman’ са думи за фино жи-
во тяло, което носи живота и се ‘въплъщава’, ‘вселява’, ‘идва’ и 
‘си отива’ заедно с живота. В християнството ‘духът’ е проме-
нил значението си от ‘свети дух’, който ‘се носи над водата’ 
преди сътворяването на Адам и Ева, ‘слиза в някого’, ‘вдъхнат 
е’ на първия човек. В санскрит, в славянските, в германските и 
други езици етимологията на ‘дух’ води към ‘дъх’ и ‘дишам’ 
(вж. санскр. ‘ātman’ и нем. atmen – дишам). В Стария завет ‘дух’ 
остава подобен на тънка материя. 

В Новия завет ‘Дух’ става нетелесна субстанция, свързвайки 
се навярно с платонистката представа за ‘идея’– форма, (пър-
во)образ и се съединява и отделя от тялото като нещо нетелесно. 
Оттук ценностната противопоставка ‘духовно–материално’ и 
немското “Man ist Geist” (Човек е дух). В народните суеверия, 
шаманските култури и големите цивилизации е запазено значе-
ние, в което ‘дух’ е тънка материя, която навлиза в човека при 
раждането му и излиза при смъртта. Така намираме, че духът – 
това е живото в живите същества, тяхната ‘жизнена сила’. По-
конкретен анализ е проведен в De-cogito, глава 23: Отмисляне на 
‘духа’. Изследването на употребите на този дескрипт води до 
резултата, че духът е самата жизненост. 

409. ‘Душа’. В християнството ‘душа’ се отделя от ‘дух’ от 
но няма прецизно определение. В Антична Гърция Аристотел 
разглежда три форми на psyche – растителна, животинска, мис-
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леща. По подобен начин в Египет се различават, макар и неоп-
ределено, ‘ка’ и ‘ба’ (двойник и душа). 

Душата е ‘невидима’, защото душа като форма няма, но как-
то и дух, тя се представя като тънка субстанция, напускаща тя-
лото при смъртта. В будизма се отрича приемания във ведичес-
ките вярвания и писания ‘ātman’. Като цяло, двете се смесват. 
Анализ на тези понятия е направен в De-cogito (2007), § 61, § 72, 
§ 112, § 117, § 120, § 132, § 139.       

‘Душа’ е неясна дума за онова, което ‘носи’ живота и не е 
тялото. Защото наблюдаваме тяло, а не виждаме душа – самата 
тя вижда. Душата не е нещо наред с тялото, и прецизното опи-
сание на света трябва да я изключи. Тъкмо неописуемото и не-
назовимо разкриване на света,  някак свързано с едно тяло, е 
референт на ‘душа’. 

410. Съзнаване. ‘Съзнанието’ не е отделна способност, и ня-
маме опит за съзнание без усещане, възприятие, представа, по-
нятие. То е усилено внимание, насочено с напрежение. Ако това 
е вярно, в кората на мозъка няма да се открие област, отговорна 
за съзнанието, нито определен мозъчен процес, отговарящ на 
съзнателен процес. И това е действително така.  

Следователно съзнанието не е фундаментално и отделно 
свойство на човешката психика – психиката е толкова по-
съзнателна, колкото по трудна е ситуацията за оцеляване, до 
границите на човешките възможности, след което съзнанието се 
срива. Базово психиката е несъзнателна, потвърждение е прак-
тиката на психоанализа.  

Съзнаването е дума за високите степени на сила на възприя-
тието, действието и стратегическото планиране, включително 
творчеството. Съзнанието събужда, изважда от забрава, памето-
вите образи, възприемането и разпознаването, категоризирането, 
въображението, конструкциите.  

В преживяването нищо не е отделено като съзнание и чисто-
то преживяване без външни обекти се слива с празен ум и съ-
щевременно чисто съзнание. 
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411. Мозъкът е корелиран с феноменалния свят.В мозъка мо-

гат да се намерят съответствия на човешките преживявания като 
невронни мрежи и невронни токове. 

Научното ‘обективно’ изследване на ‘душата’ се прави като 
изследване на главния мозък.  

Съответствието на феномените с форми на мозъчна актив-
ност не е нито причина, нито притежание, нито презентация, 
нито проекция. Затова тук избирам думата ‘съответствие’. 

412. Съответствието не е определено като тип връзка. Мо-
зъчните изследвания свързват редица психични форми със съот-
ветни невронни мрежи.  

В тези изследвания не може да се извежда дедуктивно или 
причинно феномен от мозъчна форма. Няма начин да се изведе 
червения цвят от съответната колбичка в ретината.  

Физиологията на мозъка е езиково кохерентна и хомогенна, 
за разлика от психологията, в която има много различни теории 
с несъвместими понятия. 

413. Мозъкът (умът) слива реално и виртуално. Ние смесва-
ме възприятията с представите и мислите. Ние смесваме външ-
ните импулси със спонтанната активност. 

Мозъкът е така устроен, че може да се възбужда автономно, 
без въздействието на външни дразнения. Едни и същи усещания 
могат да се синтезират както чрез външни дразнения от средата, 
така и с дразнения на съответните точки на кората на главния 
мозък. Едни и същи преживявания могат да се получат както 
при възприятие, така и при представа. Мозъкът не различава 
ясно сетивна информация и възбуда на сетивни центрове.  

Мозъкът не различава реално – виртуално и реагира еднакво 
на реални и виртуални импулси с възприятие, емоция, мисъл. 

 



                                                     Форма на човешкия свят     243
 
414. Един свят – много индивиди. Светът никога не е реален 

множествено. Ние намираме множество индивиди, които ‘имат’ 
множество светове, но намираме само един свят, ‘моят’, който е 
свързан с ‘моето тяло’. Но безотносително светът няма число. 

Няма начин в този свят да се поставят едно до друго две 
възприятия на двама души. Затова е лишен от смисъл въпросът 
дали другият не вижда цветовете различно от мен. Но изказите 
ни са споделени и ние се съ-поставяме относно света. 

Това е затруднение от принципен характер. Връзката на тя-
лото със света е неопределена и все пак е налице. Моето тяло е 
феномен като другите човешки тела, но само ако отмислим 
връзката му с единствения свят, който имаме. 

415. Феномените – ‘пред скоби’. Прокарваното тук решение 
води към следното. 

Изваждане ‘пред скоби’ (израз на Хусерл) на светуването, на 
феноменалното и с това на връзката на моето тяло със света. 
Поставяне в скоби на всички феномени като ‘обекти’ и ‘проце-
си’, където няма ‘мое тяло’, а има ‘това тук тяло’, което изпитва 
и множество други живи и неживи тела. 

416. Р {С – [Т (М)] – В}. Тук Р е реалността, феноменалната 
сфера, светът като феноменален, чиято структура включва сре-
дата и тялото. В тялото е поместен мозъкът като изключителна 
органична форма, а В е виртуалното – сферата на артефактите. 
Всичко, което е налице като постоянно разпадащо се и синтези-
ращо се, единния феноменален свят с неговата човешка форма. 
В този свят като жизнена среда живее живата форма – тяло, в 
което се обособява централна органична форма – мозък. Мозъ-
кът има такава форма, че да интегрира тялото в жизнената сре-
да. Тялото има такава форма, че да оцелява в тази среда. Човек 
проецира своята форма в неживи създания, артефакти – вирту-
ална сфера. Така се оформя горната формула. 

Тук има структура и тя е изказана по-детайлно чрез някол-
кото корелации. Но тук няма динамични зависимости по анало-
гия с физиката: няма извеждане на едни стойности от други и 
затова няма математическо уравнение. Има ‘поместване в’ – 
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една зависимост, която отговаря на ‘решение на проблем’ – ре-
синтеза на живата форма. 

Така се отстраняват изрази като: ‘мое тяло’, ‘мой свят’, „Тя-
лото поражда света“; „Светът се отразява (репрезентира) в тяло-
то“; „Обективният свят се отразява от субекта“ и т.н. Тези изра-
зи са множествени и противоречиви, а между тях не може да се 
избере един ‘правилен’ – за това се говори само между хора, 
които имат опита на човешки същества и нямат нужда от изяс-
няване на точен референт на подобни изрази – приемаме ги само 
комуникативно и понякога метафорично, но не буквално. 

417. ‘Embedment’ – Нортхоф. „Терминът ‘embedment’ може 
да се определи като ‘присъщо’ отношение между мозък, тяло и 
среда. Терминът ‘embedment’ включва два компонента: 
‘embodyment’ и ‘embeddedness’. ‘Embodiment’ реферира присъ-
щото отношение между мозък и тяло, докато ‘embeddedness’ 
описва присъщото отношение между мозък/тяло и среда. 
‘Embedment’ трябва да се противопостави на ‘изолация’... 
‘еmbedment’ може да се опише като ‘bilateral dependency’ и ‘се-
лективно-адаптивно сдвояване’.  ‘Билатерална зависимост’ имп-
лицира взаимна, т.е. реципрочна зависимост между мозък, тяло 
и среда. Например, в случая на ‘embedment’ мозъкът може да 
бъде схванат като необходимо условие за тялото, докато тялото, 
на свой ред, е негово необходимо условие“ (Northoff 2003, 19). 

Вижда се колко неопределени са релациите тяло–среда и мо-
зък–тяло. В биологичните изследвания те се изразяват просто с 
термините адаптация и функция. Смисълът на акцента на Норт-
хоф е ясен и приемлив, но понятията, които се използват, са 
твърде слаби и твърде силни. Слабо е ‘mutual intrinsic 
dependency’ , защото е очевидно, че е налице същностна взаимо-
зависимост между мозък, среда и тяло. Силно е, защото мозъкът 
и тялото не са свързани с отношение на необходимост. ‘Необхо-
димо условие’ може да се твърди само във формалните науки. 

Но как да се определи въпросната зависимост между тяло и 
среда и още по-неопределената зависимост ‘тяло – свят’? По-
добре е да се остави неопределена, отколкото да се замества 
едно адекватно определение с общи категории. Да се използват 



                                                     Форма на човешкия свят     245
 

философски категории по неадекватен начин е по-лошо от това 
да не се каже нищо. Адекватно определение може да се постиг-
не по линията на ‘поле’, както се прави тук, но и то не е доста-
тъчно. 

Тялото е такова, че да се запазва в определена среда – това е 
предефиниране на адаптацията. Мозъкът е такъв, че да интегри-
ра тялото. Това е предефиниране на функцията. И двете понятия 
вече са по-точни от ‘mutual intrinsic dependency’ и фабрикувано-
то слято ‘embedment’.  

Липсата на взаимно познаване и разбиране в многогласието 
на неврофизиолози, психолози, когнитивисти и философи по 
въпросите на мозъка, тялото и света е отчайваща. Понятията са 
неизбродими в техните преплетени смисли и употреби, а ‘тео-
риите’ и ‘измите’ се множат като вируси, възпроизвеждайки са-
мо самите себе си за сметка на изясняването и синтеза на добра 
и емпирично смислена теория. 

418. Индивидуалното тяло съответства на индивидуална 
ментална форма. Всеки човек е уникален сред себеподобни.  

Интересно е, че тази специфика е и ментална, и телесна. По-
коректно това може да се каже така: Светът, тялото и мозъкът на 
специфичния индивид си съответстват в своята специфика. 

Лицето на индивида, погледът на индивида, стойката на ин-
дивида, фигурата му – всичко съответства на формата, в която 
индивидът преживява света. Телесната форма на индивида има 
своя биография, съответна на неговата преживявана биография. 
Физиологично това е едно цяло на мозък и тяло. Тялото създава 
функционални форми, които се ресинтезират от съответни мо-
зъчни форми. 

Например: Заедно с оформянето на нашите навици се офор-
мят и трайни невронни мрежи. Мозъкът създава невропептиди, 
които изпраща в клетките на тялото. Виждането на хубава храна 
отключва синтез на специфични невропептиди те отиват в клет-
ките, които си създават рецептори само за тези невропептиди. 
Клетките така ‘свикват’, стават зависими, искат храната (секса 
или наркотика). 
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В зависимост от начина на живот дори тъканите се проме-

нят, кожата приема форма, цялото тяло изразява съвкупността 
от зависимости. Хармоничното тяло е израз на хармоничен на-
чин на живот. Свободното тяло е тяло на свободен ум. 

Тук се различава ум от тяло, но това е проблематично. 

419. Връзки между душа и тяло. Тяло и душа вървят заедно, 
но нямаме опит за тяхното различаване и съвместяване. Теории-
те за душата и тялото се неизбродими. Анализ в много аспекти е 
направен в De-cogito (2007), § 61, § 72, § 112, § 117, § 120, § 132, 
§ 139. Основни категориални твърдения за това отношение са: 

„Душата следва тялото“. 
„Тялото следва душата“. 
„Душа и тяло са взаимнозависими и се променят заедно“. 
„Душа и тяло са две независими начала“. 
Каквато и връзка да помислим, можем да я ‘открием’ между 

душата и тялото: причина – следствие в двете посоки, структура 
– функция в двете посоки, цел – средство в двете посоки. 

В съответствие с това намираме и онтологии: 
– материализъм: механически, холистичен, диалектически; 
– идеализъм: обективен, субективен, трансцендентален; 
– паралелизъм... 
Тези онтологични схеми са развивани в метафизическото 

минало за философията, но не са отпаднали съвсем. Свидетелст-
во за това е множеството алтернативи в съвременните филосо-
фии на ума и тялото, както и в съответните научни теории.  

Всевъзможни понятия и категории могат да се приложат за 
описване и обясняване на връзката между тяло и душа. И нито 
една от тях не може да отхвърли другите и да се наложи. Защото 
въпросните категории, понятия и теории, описват и обясняват 
едни и същи феномени. Различията в спекулативните обяснения 
не може да се проецира еднозначно на емпирично ниво.  

Самите емпирични понятия за душа и тяло са неясни, мно-
гозначни, ненадеждни. Психологията се затруднява силно от 
това и са предлагане изобилие от теории по въпроса. 
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Налице са толкова много теории, че едва ли е възможно да 

се обхванат в една класификация. Плюс тях идват митовете и 
магическите описания и обяснения.  

Това е джунгла от мисли, понятия, твърдения и концепции, 
която се строи върху дихотомията на ‘душа’ и ‘тяло’. 

Изходът е: отмисляне и отстраняване на делението душа–
тяло от понятията и теориите за човека. 

420. ‘Душа–тяло’ не е реална структура. Няма реална струк-
тура ‘душа–тяло’. Ние никога не преживяваме душа или тяло 
като душа без тяло или тяло без душа. Ние не намираме граница 
между двете. 

Ние изпитваме тъга или зъбобол и това поддържа представа-
та за душа и тяло. Но и двете преживявания са от една ‘материя’ 
– преживявания, и двете имат ‘физиологична основа’ в мозъчни 
процеси. Ние не откриваме граница между телесни усещания и 
душевни чувства, между ‘дейности на тялото’ и ‘дейности на 
душата’. Ние виждаме нашето тяло, извън което има среда и 
други живи тела. Ние никога не виждаме душа наред с тяло. Ние 
никога не намираме душа като противопоставена на тяло, което 
значи, че опозицията е неистинна, нереална. 

Всички многобройни представи и понятия в оста душа – тя-
ло, дух – природа, съзнание – материя и съответните понятия и 
представи в другите култури никога не са реферирали ясни неща 
в пространство-време. 

Затова се затрудняваме безизходно, търсейки ‘място’, ‘къде-
то’ тялото и душата се свързват или където мозъкът се свързва 
със съзнанието. Наблюдавайки мозъка, няма как да открием ни-
що освен мозъка. Изследвайки мозъка с електроди и поведение-
то на човека синхронно, ние никога няма да намерим някаква 
неизвестна област, някак съседна на мозъка и ненаблюдаема, за 
която човек ни съобщава. 

421. ‘To be that’ (Томас Нейджъл) – ‘битие’ на ‘субекта’. ‘To 
be human’ е успешен изказ на светуването относно неуспешните 
изкази с граматична форма S–O. Томас Нейджъл използва спо-
лучливо този израз, въведен по-рано, в статията: „What it is like 
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to be a bat” (Nagel 1974) („Като какво е да си прилеп“). Нейджъл 
обаче запазва тук дихотомията субективно–обективно – ‘to be 
that’ е ‘субективна реалност’. „Можем да наречем това субек-
тивният характер на опита“ (Nagel 1974, 435). Но където има 
субективно, има и обективно. Ако опитът е субективен и ако 
всичко е опит, то няма обективно. Но ако няма обективно, няма 
и субективно – то се изпразва от съдържание. Ако път има обек-
тивна реалност отвъд опита, как ние знаем, че тя е противопо-
ложна на субективното? 

Формулировката е погрешна и в друго отношение. Тя изпол-
зва като център ‘е’ в ‘да си’ и става зависима от една онтология 
на битието. Но няма жива форма, която е, всички форми се 
разпадат и временно възстановяват. 

Смисълът, че само едно същество знае какво е да си това 
същество, е верен. Той не трябва да се натоварва с онтология на 
битие и на субект–обект. 

‘Да си’ е едновременно и едно и също с това ‘светът да е’ 
или ‘да се светува’. И тук е неуместно приближаването в ‘като 
какво’. Ние не сравняваме и не оприличаваме опита, щом го из-
питваме. 

422. ‘Дадено’. „Светът е даден на субекта“. „Светът е даден 
на съзнанието“. „Усещанията са сетивни данни“. „Съзнанието 
има света, съзнанието взема дадения свят“... 

Тези изрази са сводими до граматиката на S–O. Реално не 
откриваме даденост или взетост, те се неутрализират във фе-
номена. В него се неутрализира и S–O. Няма кой да вземе света 
и няма свят за даване. 

„Светът се явява на човека“ не може да е вярно. Няма как да 
изключим човека от света. „Светът се явява на съзнанието“ не 
може да е вярно. Няма съзнание, на което да се дава света като 
нещо отделно от него. 
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423. Индивидът не е ‘собственик’ на жизнения процес. Няма 

принадлежности ‘мой опит’, ‘мой живот’, ‘мое тяло’, ‘моя ду-
ша’, ‘мой аз’. Няма ‘Аз’. Тази граматика е изцяло релативна и е 
смислена в комуникация. 

Преживяванията са ‘изключителна собственост’ на индиви-
да само в перспективата на разграничаването тяло–среда–друго 
тяло. Непосредствено, като жизнен процес, няма такава граница: 
и тялото ми, и тялото на другия, и средата между нас са в един-
единствен феноменален  процес. 

Жизненият процес няма личен собственик 
Не е ‘аз’, който живее жизнения процес, а по-скоро жизне-

ният процес прави индивида ‘аз’ при съотнасянето му с другите 
и средата. Има съотнасяне между тялото, което живее и другите 
тела, които това тяло (‘моето’) не преживява. Това е в рамките 
на един жизнен процес. ‘Аз–ти–тя/той’ е реално в този процес 
като релация между това тук тяло и другите живи тела. Те са 
‘мое–твое– нейно/негово’ метафорично. 

В нагласата, че феномени като цветовете не са нечие прите-
жание, а са феномени без първо лице, не е смислен изразът: 
„Вие не можете да видите моите цветове“. Смислено е светува-
нето, съотнесено с това тук тяло. 

424. Няма ‘субект – носител’. Опитът няма 1, 2 или много 
‘субекти-носители’. Но за наблюдаващо тяло са налице множес-
тво тела, сред които само едно е съотнесено с изпитван жизнен 
процес. 

Няма два изпитвани жизнени процеса на едно място. В това 
отнасяне няма и един жизнен процес на едно място, защото къ-
дето няма 2, е безсъдържателно и 1. Но има 1, 2, 3, много живи 
индивиди и жизнени процеси, възприемани в среда. Но, разбира 
се, това е проекция, защото няма два изпитвани жизнени проце-
са, а само един или по-точно неопределено колко. ‘Жизнен про-
цес’ е в единствено число само относно множеството индивиди. 
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425. ‘В аза’, ‘в субекта’. „Всичко е в Аз-а“. „Всичко е в су-

бекта“. Това са несъстоятелни изрази, защото няма ‘Аз’, разли-
чен от самия свят. 

Една част от света е ‘това тук тяло’. То е жива форма, в коя-
то ‘се проецира’ или от която ‘се еманира’ формата на света. 

Това не е ‘субект–обект’, а тяло–феноменален свят. Отвън 
това е ‘тяло–среда’. 

 
--- 
Книгата е налице в издателство Екстрем 
За закупуване: 
gherdjikov@gmail.com
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	8. Реферирането е виртуален синтез. „Ето една референция: „‘черно–бяло’ реферира това: ●“.
	10. Феноменът е свидетелство за себе си. Феноменът е реален и няма нужда от словесно утвърждаване или засвидетелстване, ‘доказване’. Той е свидетелство за самия себе си. Знакът е отнасяне, определяне. Определенията на ‘света’, ‘живота’, ‘съзнанието’ са виртуални. Затова няма смисъл чрез дефиниции да се решава кое е реално и кое не е, кое е живо и кое не е. Утопично е да се проектира ‘жив компютър’ или ‘жива програма’. Нямат смисъл на свидетелства дефинициите на живо в биологията. Дефинициите дефинират, но не представят феноменалното. Затова са все недостатъчни и все неприемливи дефинициите на битие, реалност, живот – винаги ‘нещо се изплъзва’ и то не е в понятието и думата. Не става въпрос за ирационализъм или витализъм, а за разлика между живеене и изразяване, сетивно и знаково, феномени и понятия (ноумени), реално и виртуално.
	11. Относителност. Относително е всичко, което е и ‘това’, и ‘друго’, и нито е ‘това’, нито ‘друго’ без определено отнасяне. Определянето като ‘нещо’ и ‘друго’, без да засяга феномените, създава виртуални структури, които са динамични. ‘Нещо’ е ‘друго’ в друго отнасяне.
	12. Отнасянето разтваря ‘предикацията на субекта’. То не се свежда до предициране, а обхваща всички възможни определения. Отнасянето е съотнасяне. Определянето е съопределяне. Тук не са различими субект и предикат.
	13. Отнасянето разтваря ‘основата’. Да определим нещо значи да го отнесем към друго. Но няма нещо, което да наречем ‘абсолютна основа’, защото то би било безотносително, неопределено. На пръв поглед относителността е нестабилна и ни лишава от опора. Опората сякаш се дава от нещо безотносително, основно, фундаментално. Реално безотносителното е източник, но не и фундамент. Отнасянето е единствената ‘опора’. В езиците то е виртуално, във феномените – реално.
	14. Неопределеността е фон на определеността. Определението е ограничение и отвъд границата е неопределеността. Неопределеността е неминуем фон на определеността – пространство без отнасяния.
	15. Отнасянето разтваря ‘основанието’, ‘аргументацията’ и ‘критиката’. В подходяща схема можем да намерим основания на всевъзможни твърдения. В подходяща схема можем да аргументираме какво ли не. При подходящи предпоставки можем да доказваме и опровергаваме най-различни положения.
	16. Предпоставките могат да варират неограничено. Няма безусловни изкази. Няма непоклатими положения. Няма абсолютни предпоставки. Светът просто не се реферира безусловно. Предпоставките се оправдават относително: в решаването на описателни и обяснителни проблеми.
	18. Няма определени безотносителни реалности. „Неотнасянето е неопределеност. Безотносителното е неопределено. 

	Глава 1.  Реално
	20. Реалното, светът, съществува-не съществува. Нямаме даден и неизменен свят, а форма на световия поток. Светът тече, запазвайки форма. Нямаме дадена и неизменна жива форма, а живееща форма (ресинтезираща се поради разпад форма).
	21. Тук избягваме въпроса за ‘битието на съществуващото’. Съществуват, прехождайки, реални и виртуални форми в най-различни модуси: будно възприятие, спомен-очакване, представа, сънуване, халюцинация, илюзия, мисъл.(еномен–ноумен. Тук се приема разбиране за феномен без ангажимент към някакъв тип феноменология, а в най-простия смисъл на явление ((ό – Секст Емпирик) в опозиция спрямо виртуална форма, ноумен (Това деление е използвано в подобен смисъл от Имануел Кант: „Реалното принадлежи към съществуването на нещата“ (Кант 1967, 262). „Във всички явления реалното, което е предмет на усещането, има интензивна величина, т. е. степен“ (Цит. пр., 254).
	22. Реалното е не-виртуално. Реалното не е ‘езикът’, нито ‘светът пред нас’ (‘обективна реалност’). Реално е живеенето-на-света.
	23. Феномените не се делят на субект/обект. Небето остава небе, земята – земя, морето – море, планината – планина, камъкът – камък, реката – река и всички останали среди и тела остават същите за всеки здрав човек в будно състояние. Това е обективността на света. Обективността надхвърля описанията и мненията. Обектите са независими от нечия субективност. 
	24. „Светът е обективен“. „Светът е обективен, независим от нас“. Тялото е в света като жива форма, която корелира с целия свят. Живата форма е ограничена в пространство и време. Самото пространство-време, както се явява, е ‘ограничено’: ‘нещо в себе си’, извън феномените, ги ‘причинява в нас’. Но ‘нещо’ е форма в пространство-време и затова не може да е ‘в себе си’. Нищо определено не можем да кажем за ‘онова’, което е отвъд светуването като поток от феномени, отвъд пространство-времето. Дори самият израз ‘отвъд’, както и ‘в себе си’, са проекции на ‘отсам’, ‘за нас’.
	25. ‘Метаморфоза на науката’ – Иля Пригожин. Това е израз на Иля Пригожин от книгата Новата връзка. Метаморфозата на науката (1979, българско издание 1989). Във философския увод към книгата авторите пишат, че „днес ние сме стигнали до коренно различна теоретична ситуация, до представи, които поставят човека вътре в описвания от него свят и водят до разбирането за принципната незавършеност на този свят и неговото описание“ (Цит. пр., 25). Действително съвременната термодинамика заличава границата между неживо и живо, обективна и човешка реалност. Това е теоретично достижение, което отслабва опозицията субект–обект след Теория на относителността и квантовата механика.
	26. „Нещо е така, светът е такъв“ е рефлексия от позицията на живота, който тече, а не е. ‘Битието’ се регистрира на фона на ‘ставането’. ‘E’ реферира процес, в който се запазва форма. Непосредственото усещане, разширено назад и напред времево, чрез памет-и-очакване, реферира ‘съществуването’. Eдна форма се разтваря и възобновява. Светът изчезва и се появява същият. Тази негова ‘таквина’ се постига в синтез и загубва в разпад.
	27. Модуси на реалното. Светът не е монолитен, а съставен от живи потоци с различна форма, в които разпознаваме модуси на реалното: възприятие-спомен-очакване в будно състояние, сън-сънуване, представа-въобразяване-илюзия-халюцинация, мислене-говорене, действие. Това са групи феноменални форми, отчленени една от друга по-слабо или по-силно. Те могат да бъдат определяни различно с ‘еднаква очевидност’.
	28. ‘Acquaintance’ – Ръсел. Бъртранд Ръсел в ръкописа Теория на познанието (1913) отбелязва: „Обектите на запознанството ‘acquaintance’)  не могат да бъдат ‘илюзорни’ или ‘нереални’. Обичайно е да се говори за сънищата и халюцинациите като за илюзии и да се разглеждат образите като нереални в някакъв смисъл, неприложим към обектите на нормалните усещания... Безсмислено е да се каже за такъв обект, че е нереален“ (Ръсел 1997, 110).
	29. ‘Абсолютна аподиктична предпоставка’ – Хусерл. В Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transcendentale Phänomenologie (1936), Хусерл пише: „Чрез епохето аз съм се добрал до онази битийна сфера, която принципно предхожда всяко мислимо за мен биващо и неговите битийни сфери като тяхна абсолютно аподиктична предпоставка“ (Хусерл 1992, 96).
	30. ‘Квалиите’ са реални – знаците са виртуални. Реална в най-висока степен (не абсолютно!) е ‘квалията’. Дишам, усещам болка, виждам червено петно, чувам звук, макар и да не го възприемам като музика. Квалията е в най-висока степен инвариантна и споделима между хората.
	31. Квалиите се организират във форма на жизнени процеси. Квалиите се организират във форми на жизнени процеси и с това получават своя смисъл: възприятие, представяне, мислене, поведение, действие.
	32. Квалиите не са определими в категории. ‘Природата на квалиите’ не е категориално определима – те са живи моменти от светуване. Това не е определяне в някаква категория, а само изказ за реалността на квалиите като живи. Дефинициите на живота могат да са всякакви, но те не го засягат и затова са неудовлетворителни. Ние не приписваме на квалиите тяхната реалност, а я намираме. Но когато приписваме на квалиите категориални определения, ние само участваме в разговор за тях. Защото всички определения имат своята валидност чрез квалиите. Не можем да ги определим по-адекватно в езика, отколкото те са определени реално. (Заплетената дискусия относно ‘квалиите’ се обсъжда по-нататък).
	33. С ‘квалия’ се посочва момент от реален феномен, а не се въвежда поредно епистемологично или онтологично понятие. Реалното не е тема за аргументация. Безконечните дебати относно съществуването, природата и дефинирането на квалиите унищожават смисъла на посочването на реалното като квалия. Не следва да определяме изпитваното като ‘субективна презентация’, ‘обективно качество’ или ‘мозъчен процес’.
	34. Реалното е изпитване ‘да си това същество’. „Реално е онова, което някое живо същество изпитва и не го изпитва никое друго в този свят: ‘да си това същество’. Реалното спонтанно престава да е реално и затова се ре-синтезира като реално. Всички същества се раждат, разпадат и възстановяват, като в края на краищата се разрушават. Хората дишат и се хранят, за да живеят. Хората съзнават, спонтанно губят съзнаването и го възстановяват. Хората заедно с всичко, което изпитват, се разпадат в смъртта.
	35. „Какво е да си прилеп?“ – Томас Нейджъл. Томас Нейджъл в статията си „Като какво е да си прилеп?“ избира прилепа като пример за недостъпност на ‘като какво е да си’ в много различна и чужда на човека форма (“What is it like to be a bat?”). Прилепът се ориентира в пълната тъмнина на пещерното пространство с невероятно сложна и опасна форма. Той прави това със сетиво, наречено сонар, което анализира издавания и отразен от релефа ултразвук. Ние можем да проникнем в сонара до фини подробности в мозъка на прилепа, но няма никога да чуем повърхността на пещерата както прилепът я чува. Тази недостъпност отвън и неизбежност на сетивния свят отвътре е създала огромния въпрос душа–тяло.
	36. Реалното не се създава. Реалното не може да се създава, унищожава, повтаря, коригира, заменя. Реално не можем да се върнем назад във времето, да създадем нов момент на мястото на преживения. Не можем да възстановим счупената чаша в обратен ход на времето на нейното счупване.
	37. Светуването е корелирано с жизнен процес. Светуването е корелирано с жизнен процес на жива форма – ресинтез на живата форма. Тази корелация е неясна, но е видно, че е налице: на определени феномени съответстват определени процеси в тялото.
	38. Реално отношение. „Дефиниция. Реално отношение (връзка): единство на моменти като моменти в светуване.
	40. Безотносителност на реалното. Живеенето ‘като това същество’ e преди отнасяне, определяне, осъзнаване. Ние не рефлектираме човешкото спрямо нечовешкото, а го живеем непосредствено. То даже не е отнесено към ‘субект’, не е интенция. В непосредственото реално светуване светът е безотносителен, единствен.
	41. Реална позиция. „Дефиниция. Реална позиция: момент-място на живеене като човешко същество: ‘аз–тук–сега’“ (Философия на относителността, § 33).
	42. Неотнесеност на реалната позиция. Реалната позиция не е видима като позиция.
	43. Относително нереално. ‘Нереално’ реферира: халюцинация относно възприятие; илюзорно възприятие относно истинно възприятие; сънуване относно будуване; знак относно феномен; понятие относно реалност; артефакт относно жива форма.
	44. Невидимост на граници. „Пространство-времето няма граници“ е израз на неотнесеността на живата форма. Ние сме ‘в центъра на света’, а граници са невидими.
	45. Изразите на реалната позиция са езиково относителни. „Светът е“; „Светът е един и същ“; „Светът е всичко налично“, като неотнесени, неопределени, са тавтологични.
	46. Светът е отвъд категориална определеност. Това е така, просто защото светът не е съотносим с нещо друго. За категоризиране са нужни двойки – минималната структура, в която понятията се определят. Светът е отвъд категоризиране в ‘представяне’, ‘даване’, ‘интенция’, ‘отразяване’, ‘обективно съществуване’, ‘субективно съществуване’ и т. н. 
	47. Формата на света се запазва. Можем да заместим Абсолюта с най-определената форма, с ‘формата на света’, съзнавайки, че това е отново приближение и че това е чисто човешка форма, при това ‘човешко’ не е съвсем определено.
	48. „Светът е един и същ за различни индивиди“. Реалната позиция се локализира в пространство на множество позиции.
	49. ‘Естествена позиция’. ‘Естествена’ е неотнесената позиция спрямо отнесената, реалната позиция спрямо виртуалната.
	50. ‘Аз’ означава ‘централна позиция’ спрямо други позиции. Естествената позиция на индивида ‘в центъра на света’ е видима във формата на естествените езици. 
	51. ‘Единен свят’ – функция от естествената позиция. Светът е единен и един и същ за една монистична, монологична и безотносителна система на описание.
	52. Оптическа илюзия на безотносителност на описанието. Ние допускаме произволно, че:
	53. ‘Обективен свят’ е проекция на естествената позиция. В неотнесената естествена позиция се създава визия за независим от съзнанието, човека и езика свят. Тя изглежда очевидно вярна за античните мислители и учени, за християнските богослови и граматици и за огромното мнозинство учени и философи на Новото време и съвременността.
	55. Релативистична илюзия. По силата на делението субект–обект осъзнаването на относителността води до приемане на обратна илюзия: Няма обективен свят, а всичко е субективно. Няма ‘истинно описание’ и всички описания са случайни, както и всички субекти (Ричард Рорти).
	56. „Езикът не се намесва в света“. Доколкото разбират думите по един и същ начин, без радикални недоразумения, хората от една езикова общност приемат, че езикът не влияе върху картината на света. Ние допускаме, подведени от невидимостта на Аз и Ние за самите себе си , че:
	57. Смисълът е жизнен процес. Да има нещо мисъл значи да е ясно за какво е. Това ‘за какво’ е въпрос относно мястото на форма или процес в ресинтеза на света-живот. Смисълът се определя в отнасяне, в определен жизнен процес: нещо, процес; възприятие, представа, мисъл.
	58. Реално отнасяне: пространство-време. Веднага щом като се определи, реалната позиция се отнася. Първото определение може да се изрази така: ‘сега-тук’. ‘Сега-тук’ относно ‘тогава-там’ става център. Появява се ‘аз’: „Аз сме в центъра“. Това първо отнасяне реферира тялото, с което е съотнесен светът. Тук няма нищо трансцендентално: трансцендентално–емпирично не се различават.
	59. Формата на света се запазва в световия поток. Движейки се пространство-времево, оформяйки световия континуум, нашата позиция е аналогична на инварианта ‘инерция’ ‘равномерно праволинейно движение’. Аналогията е по силата на инварианта, относно който се определят различни положения и движения.
	60. Реална относителност в потока на живота. Преживяват се квалия спрямо друга квалия, пространствена форма спрямо друга, времеви момент спрямо друг.
	61. Реална относителност: граници на относителността. Ако „всичко е относително“, то „всичко е всякакво“ в произволно различни отнасяния. Но това не е така.
	63. Степени на реалност. Повече реалност има онова, което се запазва повече в потока на живота.
	64. ‘Реалното’ като конвенция. Реално относно нереално в колективния свят е онова, което възприемат всички, повечето, мнозинството. 
	65. „Реалността е илюзия“. В сутрите на ведантизма светът се окачествява като ‘илюзорен’ (Maya). Но това е определение относно окачествяването на света като абсолютно реален. Не може безотносително светът да е ‘илюзорен’.
	66. ‘Свят сам по себе си’. Ако приемем, че светът е пред-перцептивен и независим от възприятието, тогава възниква непреодолимия проблем да обясним възприятието като явяване на нещо невидимо само по себе си, нечуваемо, несетивно и невъобразимо, немислено, и т. н. Необходима е ‘гледна точка’ извън гледната точка, за да разграничим възприемането от възприеманото.
	68. Фантастичното е проекция на реалното. Няма нищо фантастично, което да не е съставено от реални елементи. Няма нищо измислено, което да не прилича по форма на реалното.
	69. Именуването на реалното е виртуално. Формите са реални и това е нашата когнитивна опора. Можем да ги възприемем като реални, без да ги описваме и обясняваме. Но веднъж определени с име, като понятия, във формите се внася виртуалност. В момента, в който ги определяме, те се включват в езиково структуриран свят, в колективно организиран жизнен процес. Те се подвеждат под категории: неща и процеси, свойства и отношения, причини и следствия, средства и цели.
	70. Изказите на света са моменти от общуване. Това, което казваме за света, има значение в разговор между събеседници. Едно изказване се съотнася с друго. Една онтология се съотнася (противопоставя или съгласува) с друга. На определено място в определен момент се казва нещо за света в отговор на други казани неща. Когато някой каже: „Ние сме в света“, има смисъл да се отговори: „Но аз не се различавам от света, затова ми се струва, че светът съвпада с нас“. Този отговор е безсмислен, ако се вземе за ‘абсолютна истина’ вън от разговора.
	71. Феномените са съотнесени в една (човешка) форма.. Феномените са разграничени в нашите усещания и оттам във възприятията. Тези очертания са съотнесени с телесни процеси и специално с мозъчни процеси на вида Homo Sapiens.
	72. Светът се разпада и ресинтезира. Светът има форма, но не е фиксиран, а плава между разпадане и възстановяване. Както светът се разпада пред нас, така се разпада и в нас: усещанията удостоверяват и мамят, възприятията са реални и илюзорни, мислите са верни и погрешни, действията са рационални и нерационални. 
	73. ‘Единение със света’. Мистичното ‘единение със света’ в мигове на ‘просветление’ изразява осъзнаването на липсата на абсолютни граници в света. Но липсата на абсолютни граници не значи, че всичко е Едно: всичко е и едно и много, и нито едно, нито много. Там, където е определимо Едно, то е определимо спрямо много.
	74. Pratitya samutpada (зависим произход) = относителност. „‘Аnika’ е обикновена представа за света като поток в традиционната и будистката индийска мисъл, а близкото по значение pratitya-samutpada е преводимо като ‘зависим произход’, взаимна зависимост. Не обаче диалектическото ‘ставане’ и ‘взаимодействие’ е, което будизмът има предвид, когато говори за ‘аника’ или ‘пратuтя самутпaда’ (‘зависим произход’). Това е потокът на света отвъд битие и небитие в техния синтез, неразличимост на битие и небитие. Това в Махaÿна е ‘шóнятa’, ‘празнота’, а не движение на възникване или унищожаване. Това даже не е промяната, а е потокът на света. 
	75. Неопределеност отвъд феномените. Навсякъде в нашия свят при повече енергия формата се променя и границата се преминава, освен границата на човешкото.
	76. Преходът от неопределено към определено не е определен. Неопределеното няма очертания и не можем да определим къде започва определеността на фона на неопределеността. Определеността сама определя това начало.
	77. Преход от ‘в себе си’ към ‘за нас’ е неопределен. Не можем да извеждаме феномени от физични структури (цветове от дължини на вълните). 
	78. Не можем да променяме самата форма на света. Това има огромни следствия. Проектите за свят или за коренна промяна в света са утопични, несъстоятелни. Защото във всеки проблемен пункт, когато проектът се прави или осъществява, могат да възникнат неопределености, които се снемат с нови определяния. 
	79. Началото е неизвестно. Възникването на Вселената, Произходът на живота, Генезисът на съзнанието, са мъчителни въпроси за процеси, които не са достъпни. Произходът на живота е неясен и неизвестен, както и произходът на света. Тези проблеми са теоретични и като такива са проекции на емпирични наличности. 
	80. Във всичко светът може да ни изненада. Причините и условията могат да са едно цяло, но и това цяло не е изолирано и не е значи ‘едно’. Понятията може да са едно съгласувано цяло, но това не гарантира, че светът ще ги следва.
	81. Не е ясно ‘защо нещата са така’. Светът е неизвестен, защото не е ясно защо нещата са така, а не иначе. Тук забелязваме виртуална проекция: питаме за света така, както питаме за нещо в света. Но питайки каквото и да е, ние сме в позиция ‘в света’.
	82. Светът реално не е разделен на ‘равнища’. Съвременните научни понятия разделят феномените на ‘физични’, ‘химични’,  ‘биологични’, ‘социални’, ‘психични’. Това е рационално – в различни групи отношения се идентифицират различни обекти и процеси, за да се подредят. Това са теоретични области от понятия.
	83. Редукция на същностите. Същностите са виртуални понятия, които служат за подреждане и редуцират хаоса. Многото същности не редуцират хаоса, а го запазват.
	84. Границата на света не е фиксирана. Не може да се намери линия или пространство-времева форма, която отделя света от нещо друго. Нашата позиция е корелирана с феноменалния свят и определенията му се дават именно от тази ‘вътрешна позиция’. И чистото мълчание, и немисленето ни оставят в този свят.
	85. Неопределеност на ‘света като цяло’. Светът се изплъзва от безусловни определения: ‘съществуване–несъществу-ване’, ‘битие–небитие’, ‘реално–нереално’, ‘субект–обект’, ‘душа–тяло’, ‘вътрешен–външен свят’. Светът се изплъзва от ‘битие в света–битие извън света’.
	86. Ако има ‘възникване на света’, то е раждането. Феноменалният свят не съществува като трансцендентен обект, а пулсира в самото питане за неговия произход. В подобен смисъл Хайдегер определя Dasein.
	87. Светът ‘мълчи’. За всичко трябва да се ‘допитваме’ до света. Ние се ‘допитваме’, предполагайки и наблюдавайки, като организираме експерименти, издигаме хипотези и правим систематични проверки. 
	88. Светът ‘показва’. От самото начало в света на хората има само такива неща, които се виждат ясно от всички преди описание, обяснение и най-малко спорове и интерпретации. Можем да бъдем сигурни, че теории, които напускат този свят, без да запазват нишка към определен опит, са неверни и светът няма да се ‘произнесе’ ясно в полза или срещу някоя чисто спекулативна теория.
	89. ‘Скритост’ и ‘откритост’ – Хайдегер. В Битие и време (1927) Хайдегер спекулира с ‘феномен’ до степен да го приравни с неговото противоположно: ‘същност’. „По същество ‘зад’ феномените на феноменологията не стои нищо друго, но пък това, което ще трябва да стане феномен, може да бъде, не ще и питане, скрито. И тъкмо затова, защото феномените не са дадени най-напред и най-често, е нужна феноменологията. Закритост [затуленост, прикритост, Verdeckhеit – б. прев.] е противоположното на ‘феномен’ понятие...
	90. Феноменалното не може да е ‘скрито’. „В пространство-времето не са скрити същности, които се проявяват в явления. Те няма къде да се ‘крият’ зад ‘явленията’, защото всичко пространствено е налице. Невидимото не може да е ‘същност’, защото не е ‘скритото’, а само допусканото. ‘Невидимото’ става нещо, когато се види, а преди това е само предполагаемо. А когато се види, то вече не е ‘невидимо’ и не е ‘вътрешно’ спрямо някакво ‘явление’ – то е пространствено и самò е определимо като явление“ (De-cogito, § 277).
	91. „Няма всеобщо, необходимо и причинно“ – Витгенщайн. Логико-философски трактат: 6. 1231 Това, че нещо е общо, означава само, че то важи по един случаен начин за всички неща“ (Витгенщайн 1988). Няма нищо ‘всеобщо’. Няма как да намерим една и съща определеност във всичко, щом самата определеност липсва. Няма нито една определеност, която да не се губи някъде по веригата на нещата. Всеобщото е артефакт, след като сме дефинирали една област от неща, които са в случая приети за ‘всичко’. Тогава дефинираме или извличаме дефиниция на общото между всички тях.
	92. Причинност – опразване. В Граници на науката (Герджиков 1995, § 20) е проведен анализ на причинността, който възпроизвеждам отчасти: Причината и действието са тъждествени онтологически. Това е ‘абсолютната необходимост’ на причинното отношение. Само така причинното отношение може да се запази. Но тогава то става излишно: тъждественото логически е едно. Причина и действие са едно. Следователно логическото изчистване на причинността я отстранява като категория за връзка между отделни събития“ (Цит. пр., 91). 
	93. Мисловен експеримент: релативизиране на причинността. Палим огън, дървата са мокри, вдига се дим. Ние знаем че когато запалим огън с мокри дърва, винаги ще последва дим. Това значи ли, че необходимо от огъня с мокри дърва следва дим? Не, не значи. Ако запалим огън с мокри дърва при температура 90 градуса, няма да има дим. 
	94. „Да се събудиш от живота“. В моменти на граничен опит осезаваме изтичането на феноменалния свят и това остава като впечатление завинаги. На този фон радикално се променя позицията, в която осъзнаваме света. Осъзнаваме го като свързан с тялото и не можем да намерим смисъл и яснота извън тази връзка. На фона на това впечатление човешките движения и техните цели се осъзнават като опразнени от смисъл. Ако всичко, към което се стремим, се губи безвъзвратно, тези стремежи избледняват като сън. Всичко в живота изглежда като жалък театър. Хората сънуват и не се събуждат, за да осъзнаят собственото си умиране. Това е тотална липса на ориентация, липса на мащаб за разбиране и промяна в посока осъзнаване и превъзмогване на комплекса и страха от смъртта.
	95. ‘Захвърленост’. Когато си в положение на чужденец, можеш да осъзнаеш, че всички тук сме чужденци и някак си захвърлени и то не защото не сме на мястото си, а тъкмо защото като хора сме на мястото си. А това място е като бурна река. Реката те носи неумолимо към края на света. Там, където реката пропада в бездънната паст на неизвестното, животът свършва. 
	96. ‘Просветление’. Ако намериш нещо отвъд тази перспектива, например че ‘сънуваш’, нещата стават други. Тогава си наблюдател на зрелище. Животът за теб не е безмилостна участ, а мистерия, която се разиграва с теб, но ‘ти’, т.е. онова в нас, което надхвърля съществото, наречено с нашето име, оставяш живота да си тече без да се завързваш в този възел. То остава вън от ролята и сънува живота съзнателно, то не се ражда и не умира. То вижда и помни какво е да се родиш и да умреш, знае го от минал опит. 
	97. Чудо. Чудото е срив на формата на света, която сме разпознали и която сме намирали винаги до този момент. Истинско чудо е да видиш как човек мести предмети с мисъл или лети с усилия на волята си. Чудо е някой да ходи по водата. Чудни са в по-малка степен красотите и ужасите на света, когато го открием в рядко красиви багри при изгрев или пък ако се озовем в торнадо. 
	98. Чудото на света. Чудото на света се осъзнава, когато осъзнаем пълната необяснимост на феноменалното единство. Осъзнаваме, че светът е такъв, каквито сме ние, и че нито светът, нито ние сме обясними от равнище над, под или зад този свят. Целият свят е чудо, той е чуден, загадъчен, странен, ако загубим навика от всеки ден да посрещаме деня като нещо привично, естествено. След тежка болест, граничен опит или в необичайни условия намираме познатия свят като удивителен. Светът е ‘чудо’ за нагласата, в която искаме да обясняваме целия свят подобно на това както обясняваме неща и процеси в света. Яснотата, прозрачността и очевидността като това, че аз утре ще се събудя в същата стая, където съм заспал и слънцето отново ще донесе деня, са моменти от една естествена позиция, в която не съзнаваме и не се отнасяме към света. Той е привичен до баналност. И тогава всичко, което пробива целостта на тази съгласувана представа, изглежда чудно. 
	99. ‘Творецът’. ‘Творецът’ е съвсем спонтанна и естествена фикция относно света така, както спрямо нашите творения. И тъй като нашите творения са най-често несравнимо по-елементарни от природните (живота), казваме: „Творецът е всемогъщ“.
	100. ‘Закон на Природата’ – трайна светова форма. ‘Закони’ в природата няма, но има трайни форми в света, които имат идентични динамики при идентични условия. Тази трайност надхвърля мярката на човека и се проецира като ‘вечност’. ‘Законите на природата’ са дескрипти, вчастност уравнения между величини, определени от нас. Въпросните величини или качества са така избрани, че между тях могат да се прокарат зависимости, които важат за всички наблюдавани (измервани) случаи.
	101. Унификацията на обяснението е езикова организация в референция към света. Ние намираме ‘сили’ и ‘взаимодействия’ в природата и свеждаме безброй форми и промени до няколко различни сили – взаимодействия. Съвременната наука ги определя като гравитация, електромагнетизъм, силни и слаби взаимодействия. Търси се обединителна теория, която да ги сведе до един принцип. Но такъв принцип отново ще бъде необясним. Този процес е експанзия, развитие на концептуална организация. Върви се към все по-определени и обхватни понятия (форми), което се установява във все по-точни описания и обяснения на наблюдавани феномени.
	102. Загадки няма – самият свят е загадка. В света няма непостижими неща, непостижими дълбочини, както няма завинаги скрити същности. Самият свят е непостижима загадка в нагласата на учудването от таквината на света.
	103. Светови граници и ‘дупки в света’. В света няма абсолютни граници, но има пропадания между формите, които навярно са задълбочени от думите и описанията. Такива са: психично – физично, мой ум – чужд ум, една форма – друга форма (произход). Не виждаме виждането на другия. Не намираме психично в тялото. Не намираме къде ‘умът’ се свързва с ‘тялото’. Без съмнение това са пропадания, които са зависими и от описанието, но и без думите ние усещаме тези неизвестности. 
	104. Тайно знание няма. Тайно знание няма, освен ако е недостъпно за нас. Тайното знание няма друг източник, освен сетивния опит (или гранични опитности), който ни е по принцип достъпен. Всички легенди за криене на свръх-знание от същества на хиляди години: в състоянието ‘сомати’ в пещери в Тибет или в астралното пространство са непотвърдими, без това знание да се намери и покаже на хората по несъмнен начин. 
	105. ‘Загадъчното’ и ‘Мистичното’. В сетивната тъкан на света преди намесата на думите няма логика, няма мисъл, няма необходимост, няма нищо, което да говори, че светът трябва да е такъв и ние трябва да сме такива и тук. 
	106. Другите същества. За да живееш в друг свят, трябва да си друго същество.
	107. ‘Същества от други светове’. Ние очакваме да стане едно футуристично чудо – да намерим форми на живот и разум на други планети. Не си даваме сметка, че светът, който възприемаме, е напълно определен от нашата собствена форма на живот – човешката. И ако някога контактуваме с неземни същества, без съмнение ще са много по-различни от всичко, което намираме като хора на Земята – мекотели, насекоми, птицечовка... На Земята ние даже не виждаме най-многобройните форми на живот – едноклетъчните. Всяка минута в нашето тяло се раждат и умират милиони малки индивиди, без да забелязваме това, но очакваме да видим първия извънземен, който ни посети, и да поразговаряме върху пътищата на живота и разума. 
	108. ‘Възможни светове’ – Крипке (Saul Kripke. “Naming and Nessesity 1972) Някои логици (Крипке) говорят за ‘възможни светове’. За разлика от медиумите и създателите на проекта ‘СЕТИ’, те поне си дават сметка, че ‘възможен свят’ е логико-онтологическа конструкция. Логическата митологема е друга: тя се извежда от сигурното вярване, че логическите закони и някои други положения важат за всички възможни светове. ‘Необходимо верни пропозиции’ са онези, които са верни във всички възможни светове. Например „2 + 2 = 4“; „Всички ергени са неженени“. Все пак трябва да уточним, че не във всички светове има ергени, а може би в някои светове няма и числа.
	109. Преход през света? За да преминеш в друг свят, трябва да умреш и да се родиш. Разбира се, тук се говори само метафорично. Представата за раждане е изцяло зависима от нашето раждане в този свят. Ако човек се прероди, той ще бъде друго същество и не е ясно какво от него ще пази идентичност, за да има смисъл изразът: „той се прероди“.
	110. ‘Светове’. За светове се е говорило, говори и ще се говори, докато има хора. Има едно особено, чисто рационалистично разбиране за светове, което намираме у Готфрид Лайбниц. Неговите монади са малки ментални единици, затворени една за друга, но хармонизирани в един съвършен свят. ‘Възможните светове’ за Лайбниц са идеи в ума на Бог. Този свят за Лайбниц е ‘най-добрият от възможните светове’.

	Глава 2. Виртуално
	113. Virtual – речникови определения. „Virtual being in fact, acting as, what is described, but not accepted openly or in name as such, virtually” (Oxford Advanced Dictionary, 1989)
	114. Виртуалното в това изследване. Виртуалното в смисъла, използван тук, е онова, което не е реално, а действа или изглежда като реално. Този смисъл е вложен и в предходното изследване Философия на относителността (2008). Най-ясната съвременна референция на ‘виртуално’ е сферата на компютърните симулации.
	116. Виртуална инерция. Езикът е координатна система, в която се определя знаковата форма и чрез нея реалния феномен.
	117. Промяна на позицията. Всяка промяна е относителна. Промяната на самата отправна система, доколкото тя е неотнесена естествена позиция, е невидима, като равномерното праволинейно движение. Но аналогично на ускорителното движение, тя става видима, когато се променя активно: създава се нов момент, нов знак, нов израз, ново описание, нов артефакт.
	118. Смисъл – дефиниция. Виртуалното е определеност на смисъл. Обикновено ‘смисъл’ се разбира като ‘онова, което влагаме и разбираме в думите’, ‘имаме предвид’. Това е мисъл, но и емоция, възприятие, усещане. Когато погледнем лицето на събеседника, то изразява емоция.
	119. Постигане на смисъл. Всеки смисъл се постига като момент от живеенето – смисълът не е нещо или процес, а определеност на жизнен процес.
	120. Светът (животът) е отвъд всеки смисъл. Светът (животът) е отвъд всеки смисъл. Това е така, защото смислите са отнасяния на форми към жизнени процеси, на виртуалности към реалности. Смислите се проецират върху тези форми, те са ‘на формите’: смисъл на текст, стойност на пари, предназначение на машина, функция на орган. Не е състоятелно да формулираме ‘смисъл на живота’ (‘смисъл на света’), защото към какъв живот ще отнесем самия живот, за да му придадем смисъл? Такова отнасяне е невъзможно трансцендиране на света и живота.
	121. Реалното не детерминира виртуалното. Смислите се получават и преживяват недетерминирано. Един смисъл може да не бъде постигнат. Може да се получи друг смисъл. Машината може да не работи. Текстът може да не се разбере. Органът може да не функционира.
	122. Виртуалното ‘като реално’ – илюзии. Виртуалното е определен смисъл на симулирано усещане, възприятие, представа, може да се приеме за реално, без да е налице реална феноменална форма.
	123. Лъжата е подмяна на реалното с виртуално. Лъжата е виртуалност, която претендира за реалност или за истина. Ние живеем с виртуалното като с реално. Това се включва по дефиниция във виртуалното. Като нещо виртуално лъжата не може да замени реалността. 
	124. Виртуалните проекции са експанзии. Дефиниция. Виртуална проекция: реално-виртуална отнесеност, проекция на смисъл в артефакт. Знаците реферират феномени, а феномените се проецират в знаци.
	125. Виртуалните проекции са проблематични. Проекцията на смисъл в знак или друг артефакт може да е загуба на смисъла: безсмислена дума или израз, неработеща машина, неадекватно описание. Грешката винаги съпътства находката. Грешката в едно отношение може да стане находка в друго отношение. Грешката е грешка спрямо непостигнат жизнен процес.
	126. ‘Идеално’ – виртуална форма. В класическата европейска философия идеалното стои срещу реалното и в тази дименсия то е определимо като виртуално. Идеалното е виртуална форма – то няма материя и енергия. То е чиста форма, число, структура, информация (Тук не отъждествяваме идеалното с ‘духовно, ментално’). Това разбиране дава нова светлина върху идеалното. Идеалното е проекция. Множества реални форми се проецират в една представа, понятие, образ, знак.
	127. Виртуален аспект на научните описания. Научното описание следва света, и все пак е виртуално.
	128. Интерференция на виртуалното върху реалното, вяра.  Не зависи от нищо виртуално изпитването на болка или удоволствие, виждането на червен кръг или вкусването на соленото. Но още от бебета ние се учим кое какво е, къде е и кога е спрямо знакови мрежи като календара или картата.
	129. Виртуалното о-пределя реалното на ниво език. Думите не влияят върху това, което изпитваме. Но за да организираме колективния си живот, ние налагаме върху феномените огромна мрежа от знаци. Езиците са като карти на реалностите. Едни карти се различават от други не само защото едни карти са по-точни от други, а и защото едни карти приемат едни условни знаци, а други – други. Едни карти приемат едни координатни системи, а други – други. В едни звездни карти се разпознават едни съзвездия, а в други – други. Едни езици имат една граматика, други – друга. Граматиките могат да се различават силно. Например може да не се използва двойката име–глагол, системата на лицата, системата на граматичните времена. В такива езици същият свят изглежда различен. В този смисъл виртуалното о-пределя реалното. Феноменът е сходен с ‘неопределеността на референцията’, ‘онтологическата относителност’ (Куайн). Лингвистите са го описали като ‘езикова относителност’ (Боас, Сепир, Уорф).
	130. Виртуалното е информация без енергия. Науката предлага две добре разграничени понятия: информация и енергия, които имат смисъл за нашето деление.
	131. Виртуално пространство. ‘Тук’ и ‘там’ в компютърната мрежа нямат нищо общо с ‘тук’ и ‘там’ във физическото пространство. Виртуално знаците със смислите им са определени свободно и изграждат виртуално пространство от форми. 
	132. „Светът е виртуален“. В друго отношение извън дименсията реален свят–виртуална определеност на смисъл, самият реален свят е ‘виртуален’.
	133. ‘Илюзорност’ на света – Ланкаватара сутра. В Махaÿна-сутрата Ланкаватара илюзорността на света е изказана в много метафори метафори: образ на луна в езеро, ехо от вик, рога на заек и т.н.
	134. Светът като ‘сън’ – будизъм. Будистите и даоистите сравняват света със съновидение. Животът е сънуван и просветлението е събуждане, бодхи.
	135. Реална относителност – будуване и сънуване. Съновидението е илюзорно от позицията на будното състояние. В пространство-времето на будния живот на тялото ги няма феномените от съновидението. Тялото е пасивно в сън, а активно в будно състояние. То функционира в режим на възстановяване. Не можем да го ресинтезираме в съновидението. Но в съновидението реално е само това, което се сънува, а будното състояние е зад предела на опита.
	136. Теория на хаоса и ‘пратuтя самутпaда’. Будистки философи разглеждат съвременни теории в светлината на будизма и обръщат специално внимание на термодинамиката. Теорията на хаоса (Неравновесната термодинамика) описва потоците, специално дисипативните потоци в термодинамичните процеси. На тях съответстват метастабилните неравновесни системи (относително устойчиви форми).
	137. ‘Catuşkоţi’ (чатушкоти) – четивърхата формула на неопределеността. Това е уникална пара-логическа техника, използвана от индийските философи в древността за изказ или пара-изказ на качествено-безкачествения Абсолют. 
	138. Sunyata (‘празнота’) като относителност. В школата Мaдхямика липсата на същност и взаимната зависимост (pratitya samutpada, пратuтя самутпaда) кристализира в пустота (sunyata, шóнятa). ‘Нещата’ във времето и пространството са ‘пусти’, нямат собствена природа.
	139. Празнотата като виртуалност. „Светът е реален, но реалността е ментална“ (Йогaчaра, Виджïaнавада). Такава е позицията на школата Виджïaнавада (‘само ум’). Това е вид виртуалност относно ‘външната реалност’ на света. Няма никаква реална даденост.
	140. Свобода от възглед (теория, даршана). Осъзнаването на виртуалността и на относителността води към освобождаване от възгледи, включително от нашите собствени.
	141. Просветване на празнота. Гаутама, Джуан-дзъ и Нaгaрджуна не са попадали в ситуация като в квантовата механика, където по принуда се е стигнало отвъд независимо битие и небитие. Те са узнали това от ментален опит, както и от анализ на езика. Това постижение е последвало осъзнаването на слабостта на понятията и силата на елиминирането им. 
	142. Измислен свят. В De-cogito. Отмисляне на измисления свят (2007) подробно се изследва и разтваря пласт по пласт измисленото. Светът е в неизвестна и трудно установима степен измислен, мисловен, виртуален Той е плод на осмисляне на ситуации, речеви актове, понятия, ценности, концепции, разкази и т.н. Всяко племе има измислен свят. Всеки човек си има измислен свят. И този измислен свят се слива с реалния и носи реалност. Не става въпрос за илюзия.
	143. Реалност–илюзия в Мaхaÿна. Постигането на ‘илюзорността’, разбира се, става, когато се намери ‘реалността’. А в случая със световата илюзорност това е ‘пробуждането от света’, също както илюзорността на сънищата се постига едва при събуждане.
	144. Будистката илюзорност е виртуалност. Днес адекватно е да преведем будистката ‘илюзорност’ като виртуалност, а не като несъществуване или просто нереалност.
	145. Компютърните симулации са относително реални за жив перцептор, а не сами по себе си. Във филма „Virtual girl” програмист се увлича в любовна афера с виртуално момиче, което сам създава и усъвършенства. Тя е толкова хубава, секси, активна, ревнива и даже агресивна, че той вече не я различава от реалността. 
	146. Илюзия – реалност са реално отнесени към живота. И така, илюзия е относително понятие, произлизащо от реалност и истина.
	147. Грешката като илюзия. Погрешното възприятие, мислене, говорене и действие са погрешни относно правилните. Но дали един акт е ‘правилен’, зависи от верига актове на ресинтез на жива форма.
	148. Абсолютизмът е несвобода. Когато умствената нагласа е сляпа за относителността, когато се интендира едно Абсолютно или Единно зад феномените и отвъд живота, ние се намираме в несвобода.

	Глава 3. Форма на света
	149. Феноменалният свят ‘е в единствено число’. Феноменалният свят ‘е в единствено число’, а възприемащите същества са множество. Няма позиция, от която да намерим множеството светове, които имат множеството индивиди. Няма позиция, от която да намерим света преди да е възприет от жив индивид. В реална позиция светът е един и в него намираме множеството същества. Но това намиране в единствено число е съотнесено с единствено тяло – ‘моето’.
	150. Този свят има форма. Намираме света един и същ в различни моменти. Различни хора намират света един и същ. Различни същества живеят в един и същ  за мен свят.
	151. ‘Светово поле – форма на света’. ‘Поле’ е динамична форма на пространство, определена от динамични тела.
	152. Формата на света е форма на това ‘да си определено живо същество’. Световата форма е определена от позиция на това да си определено живо същество. Тази позиция е безотносителна – тя не може да се променя в рамките на живота. Но тя е относителна от позиция на съпоставяне на различните живи форми в света.
	153. Светово поле – ‘кривина’. Полето е пространство с форма и граница, а не празно безформено безкрайно пространство. Феноменалният свят има форма и граница, а не е безформен и безкраен.
	154. Лоренцово скъсяване на размери. В Специалната теория на относителността пространствената форма зависи от инерциална система. Инерциалната система е онази система, в която дистанции и размери, времена и периоди са определени чрез наблюдение от центъра на координатната система (инерциална система). Дължината на предмет, движещ се със скорост, сравнима със скоростта на светлината, зависи от това наблюдение: (Пита се, каква е дължината на този лост? Този въпрос може да има само един смисъл: какви операции трябва да извършим, за да узнаем дължината на лоста( (Einstein, 1911 (1965), 182). (Ако скоростта се  приближава до скоростта на светлината, то тялото се сплесква и става плоско. От гледна точка на наблюдателя, движещ се заедно с тялото, то, както и преди, съхранява формата на кълбо, но всички предмети, недвижещи се заедно с този наблюдател, му се представят съкратени в посока движението( (Цит. пр., 184).
	155. Ние не живеем в свят, а живеем света. Окото не се намира ‘в’ зрителното поле, а ‘го оформя’. Човек не е форма ‘в’ света, а ‘оформя света’.
	156. Неотнесеността на позицията води но виртуални проекции. Несъзнателно ние сме наясно с някои понятия като ‘живот’ или ‘неживо тяло’, но това са относителни понятия. Изваждането на бял свят на отнасянията в тези понятия ни освобождава да ги мислим свободно. Ние ги осъзнаваме като вариантни и граматично зависими.
	157. Следствия от така определеното ‘светово поле’. „И нищо в зрителното поле не дава възможност да се заключи, че то се вижда от окото“ (Витгенщайн, ЛФТ, 5.633). Живият индивид в света е подобен на окото в зрителното поле, което то вижда, но не на моето око в моето зрителното поле. Виждам моето зрително поле, но не и окото си. Виждам окото и средата на друг зрител, но не и неговото зрително поле.
	160. Формите в едно живо тяло се съгласуват. Както феномените, така и телесните форми се съгласуват. Само определени органични форми в едно тяло, а не други, се запазват в естествения отбор. Формите в живата форма си съответстват така, както зрение и слух в световото поле. Те са ‘функционални структури с предназначение’, а в светлината на тази теория са форми, които ресинтезират тялото. Само като едно цяло, като една форма, те синтезират жива форма.. Поотделно те се разпадат като неживи. Това не е ‘холизъм’ или ‘витализъм’, а разбиране за полеви синтез на една жива форма.
	161. Неизводимост на свят от тяло. Съответствието не е ‘логическа зависимост’, а ‘корелация’.
	162. Развитието на зародиша – синтез на живата форма. Масивно потвърждение на теория на световата форма, каквато се развива тук, е ембриологичният процес на морфогенеза.
	163. ‘Антропен принцип’ – човешка форма на Вселената. Как можем да твърдим, че галактики на милиони и милиарди светлинни години са феномени на жива форма? Как можем да твърдим, че Вселената, възникнала в момента на Големия взрив, е наш феноменален свят? Само в смисъл, че галактиките и Вселената са такива, каквито се явяват, доколкото ние сме такива. Това, което постигаме отвъд възприятието, е вкоренено в това, което възприемаме.
	164. Вселената има форма, единствено в която човекът е възможен. Класическа формулировка на слабия антропен принцип изхожда от факта на свръхмаловероятността на наличната Вселена от термодинамична гледна точка. 
	165. Форми (сфери) на антропност. Физиците обособяват няколко форми на антропност или сфери на антропност: 
	166. Антропна насоченост на еволюцията на Вселената. Разширението на Вселената е сякаш изчислено за възможността за живота и нашето съществуване. Ако Вселената се разширяваше твърде бързо, нямаше да се образуват галактики, а после звездни системи и планети, годни за живот. Ако Вселената се разширяваше твърде бавно, тя щеше да колапсира, преди да се появят условия за живот. При това скоростта на разширение а Вселената се съгласува със съдържанието на енергия. 
	167. Вселената е една и тя е годна за живота и човека. Вселената изглежда като цяло неизменна. Това е съвсем естествено на фона на човешкото присъствие в нея и особено на краткия човешки живот. Тъй като тя е очевидно подредена, изглежда трябва да е била сътворена.
	168. Субективна интерпретация. „Вселена, в която няма място за наблюдател, е безсмислена. Реална е само онази вселена, която е познаваема. Такава вселена трябва да притежава условията, необходими за възникване на разума, колкото и да са били неправдоподобни“ (Дэвис 1985, 144). 
	169. Потенциалното множество Вселени – виртуална проекция. Огромното число варианти на начални условия, еволюция и константи на Вселената може да означават или реално множество, или потенциално множество Вселени. Вселените от тази позиция са безкрайно много възможни. Началните им условия са различни. Всред тези много Вселени непременно има и годни за живот. (Това отхвърля силния антропен принцип). 
	170. Земята има специална форма. Вселената е твърде голяма, за да се съотнася конкретно с живота и човека на Земята. Земята е в тесния смисъл на думата нашият свят.
	171. Ентропия и антропен принцип. Eнтропията и антропната форма на Вселената са свързани. Ентропията е неопределеност, а Вселената е определена като годна за човешки живот всред неопределено голямо множество възможни Вселени. Предполага се, че Вселената е започнала историята си от състояние на висока подреденост, за да се спусне постепенно към пълния хаос. Това е ‘термодинамичната стрела на времето’, която съвпада с ‘психологичната’ (Хокинг). И двете пък се извеждат от ‘космологичната стрела’, посоката, в която Вселената се разширява, според анализа на Хокинг в Кратка история на времето. 
	172. Обяснение на антропността на Вселената е: светът има човешка форма. Ентропийният анализ полага заблуда в основата си – разликата между ред и безредие се постулира като нещо обективно, независимо от наблюдателя. Ентропията расте заедно с времето, което ние преживяваме опитно. 
	173. Формулировката на ентропията може да се обърне. Ричард Файнман твърди във Физичните закони, че силните закони на физиката могат да се формулират по различни начини (Фейнман 1968, 51–52).
	174. Физично обяснение на антропния принцип. Обясненията с антропния принцип са странни. За разлика от всички останали физични обяснения, те използват като и в експлананса и в експланандума един и същ факт: съществуването на човека, което е резултат от развитието на Вселената.
	175. ‘Отговорността на наблюдателя’. Вселената трябва да е такава, че в нея на някакъв стадий да може да съществува наблюдател. Вселената е приспособена за съществуването на живота. Законите на физиката и началните условия са нагласени така, че да гарантират появата и еволюцията на живота. Това като телеология е радикален отказ от традиционната концепция за научно обяснение. Учените често говорят – сериозно или полу на шега за Сътворението. Да си спомним Нютон и Айнщайн. Стивън Хокинг не прави изключение.
	176. Парадокси на физиката в ‘антропния принцип’ . Парадоксите на ‘антропния принцип’ могат да се формулират в критична светлина така: 1. Съществуването на човека не е принцип, ако то е резултат от история, която може да е и друга. 2. Непроверимостта на възможностите относно вселените ги прави физически лишени от смисъл. 3. Съществуването на вселена без наблюдател е ‘безсмислено’, не защото няма кой да я наблюдава, а защото нейното явяване като вселена е ефект (и) на наблюдението. 4. Сингулярността е вътрешно противоречива: в нея възниква не просто Вселената, а и пространство-времето, константите и законите.
	177. Вероятностите са виртуални проекции.. Вероятността е не е същност, а величина – проекция на честотата. Състоянието, в което шестицата е отгоре на хвърления на масата зар, не съществува с вероятност 1/6 априори, преди да хвърля зара. То просто не съществува, както и останалите пет състояния. Съществува неопределеност от порядък 6, която се мери с недостиг на информация 6 единици. 
	178. Парадоксът е резултат от обърната перспектива.. „Вселената трябва да е такава, каквато е, защото иначе нас нямаше да ни има“. 
	179. Парадокс на обективността. Обективността е естествена в научната нагласа. Добавям: в рамките на доминиращата субект–обектна парадигма. Когато изключваме наблюдателя, после обаче се налага да го включим принудително, като неизбежна съставка за обясняване. Това става в Теория на относителността, в квантовата механика и в астрофизиката.
	180. Виртуални проекции в сценариите за Вселена. Стивън Хокинг, разсъждавайки за началото и историята на Вселената, използва понятието ‘имагинерно време’. Това понятие е въведено в Кратка история на времето  като ‘паралелно време’ в смисъл, че различните вероятни истории са паралелни една на друга. „Началото в реално време ще бъде сингулярността в Големия взрив. Но началото в имагинерно време няма да бъде сингулярност, а ще представлява нещо като Северния полюс на Земята... събитието, което ако искаме, можем да наречем ‘начало на Вселената в имагинерно време’, би било една обикновена точка от пространство-времето, точно същата като всяка друга“ (Хокинг 1994, 101).
	181. Вселената и формата на света. Уникалните определения на нашата Вселена изразяват по особен начин формата на света. Обясненията с антропния принцип най-вероятно подлежат на еволюция до нова концептуална форма. Но такава форма в съвременната наука не е възможна.

	Глава 4. Перцептивно пространство
	182. Зрителното поле. Зрителното поле има форма. За нас, хората, тя е неправилна елипса за двете очи и неправилен кръг за едното. 
	183. Дж. Бъркли за възприемането на разстояния. Джордж Бъркли в Опит за нова теория на зрението (1709) аргументира, че разстоянието напред (до даден предмет) не се установява, както физици и геометри смятат, от ъгъла, образуван от двете оптически оси на двете очи, които се фокусират върху предмета, нито от разминаването на лъчите, идващи от точка напред, към двата края на диаметъра на зеницата. (Колкото тези линии изглеждат по-близки до успоредни, толкова точката е по-далечна). Защото хората никога не възприемат и не си представят, ако не са геометри, въпросните оси  (Бъркли1978, 55(56). 
	184. Пространството е функция на живата форма – Поанкаре. Колко далеч е перцепцията на пространството от ‘обективно познание’ е ясно на такъв математик като Анри Поанкаре, който трудно може да бъде наречен субективист. Как когнитивната постановка ще осмисли следния мисловен експеримент, изложен в знаменитата Наука и хипотеза от началото на миналия век (1902).
	185. Зрителното поле е динамично – Джеймз Гибсън. Подробен анализ на динамиката на пространствената перцепция прави Джеймс Гибсън в Екологичен подход към визуалното възприятие (Gibson 1986).
	186. ‘Външен’ свят. ‘Пространството’ е форма на света като ‘външен’, т. е. като подреден около възприемащото тяло и ‘около’ проумяващия ум. Друго понятие за външен свят, основано върху трансцендентни сигнали, не присъства във възприятието и мисленето. 
	188. Относителност на пространствени обекти. Точка, права, фигура, тяло са неща в тримерно пространство. Ако се опитаме да ги отделим едно по едно, отмисляйки останалите, ще достигнем до неузнаваемост на точката като точка, на правата като права, на фигурата като фигура, на тялото като тяло.
	189. Оптична среда –  Гибсън. Гибсън различава абстрактната геометрия от реалната геометрия на зримата значима среда.
	190. Пространството не е окръжението на един неподвижен Субект. „Два наблюдателя никога не са на едно място. Оттук, средата на всеки наблюдател е ‘приватна’,  т.е. уникална. Това изглежда философски пъзел, но е фалшив пъзел. Нека да го решим. Планът на повърхностите на средата може да се схване относно стационарна точка на наблюдаване, център, където индивидът стои неподвижно, като ако средата беше мрежа от замръзнали концентрични сфери. Или планът на повърхностите може да се вземе относно подвижна гледна точка по пътя, който всеки индивид може да измине“ (Ibid., 43).
	192. Пространството е такова, че човек като живо същество да експанзира. Пространството е екстензивният аспект на подредеността, фундаментален за живота. Пространствената структура очертава границата между ‘моето тяло’ и ‘външната среда’. Тя прави възможна идентификацията на предмети в пространството и вчастност на разликата между полезния и вредния предмет. Тя прави възможна самата експанзия, като я проецира в една дълбочина, в която са разположени препятствията и възможните изходи. 
	193. Пространството е необратимо подобно но времето. Тук натовареният с темпорално значение термин ‘необратимост’ придобива съвсем определено пространствено значение. Тук и Там остават асиметрични и изцяло зависят от позицията на възприемателя. Около тук се пласират ляво–дясно, пред–зад, горе–долу, които изцяло зависят от същата позиция.
	194. Перспективата и нейният смисъл. Успоредните линии визуално се събират в далечината. Какъв е смисълът на тази илюзия – перспективата?
	195. Перспективата е ограничена – Гибсън. „Дистанцията сама по себе си е невидима и щом е така, възниква цяла мрежа от затруднения, които не са били решени досега. Дистанцията може да бъде мислена като разширяване по повърхността, вместо през въздуха, и тогава тя не е невидима. Тя е проектирана като градиент на намаляващ оптичен размер и нарастваща оптична сгъстеност на чертите на повърхността. Но този градиент от форми, ставащи все по-малки и все по-плътно пакетирани има граница на хоризонта на земята, където, според законите на естествената перспектива, всички видими ъгли се свиват до нула. Градиентите се ‘закотвят’ и на друга граница, от формите, проектирани от носа, тялото и крайниците. На носа се проектира максималната близост, както и на хоризонта – максималната отдалеченост.
	196. Нещата в пространството – устойчиви перцептивни форми. Групите от форми, които са по-устойчиви от фона си, се идентифицират като тела и им се дават имена, когато те се повтарят, или собствени имена, когато са достатъчно впечатляващи и уникални.
	197. За хората естествените обекти в пространството са едни и същи.Хората възприемат естествените тела (и артефактите като естествени тела) в една и съща форма. За всички тях далечното е далечно, близкото е близко, лявото е ляво, предното е предно, горното е горе. Планината е планина, морето е море, камъкът е камък, а дървото – дърво. Разбира се, всички народи имат за тези неща различни думи. Но в джунглата и черният туземец, и европеецът срещат едни и същи природни образувания и могат да действат целесъобразно и отговорно на равнище на естественото заедно без превод. 
	198. Относителност на перцептивната координатна система. Осовата линия на зрителното поле е насочена ‘отвътре навън’, от окото към хоризонта. По тази линия напред ние научаваме с движение ‘трето измерение’ (напред–назад) наред с измеренията наляво–надясно и нагоре–надолу (дадени в кадъра на зрителното поле).
	199. Перцептивното пространство е поле – светово поле. Пространството е разглеждано като фундаментален атрибут на обективния свят. Това е виртуална проекция. Проекции са различните геометрии. Физиката, доколкото изследва перцептивното пространство, коригира тези проекции, за да станат адекватни описания на опита.
	200. Локализациите се правят в перцептивна координатна система. Смисъл на локализацията е разполагане спрямо тялото. ‘Вътре’ е в рамките на тялото, а ‘вън’ – в жизнената среда. Зрителното поле е центрирано в окото. 
	201. Жизнената среда и пространството – Гибсън. „Ние сме изкушени да приемем, следователно, че живеем във физичен свят, състоящ се от тела в пространството и че това, което ние възприемаме, се състои от обекти в пространството. Но това е много несигурно. Земната среда е по-добре описуема в термините на среди, масиви и повърхности, които ги отделят...
	202. Физичното понятие за пространство се корени в перцепцията – Айнщайн. Айнщайн пише: Аз съм убеден, че философите са оказали пагубно влияние върху развитието на научната мисъл, пренасяйки някои фундаментални понятия от областта на опита, където се намират под нашия контрол, на недосегаемите висоти на априорността. Защото, даже ако се окаже, че светът на идеите не може да се изведе от опита по логически път, а че в определени граници този свят е създание на човешкия разум, без който никаква наука не е възможна, все пак той толкова малко би бил независим от природата на нашите усещания, колкото дрехата – от формата на човешкото тяло. Това е особено валидно за понятията за пространство и време. Под натиска на фактите физиците бяха принудени да ги низвергнат от Олимпа на априорността, за да ги доведат до състояние пригодно за изказване (Эйнштейн 1966, 2).
	203. Мащабът на пространството е мащабът на тялото-перцептор. Относно тялото-перцептор формите имат количествено определение. Нещата са малки или големи в сравнение с нашето тяло. Нещата са съпоставени в перцептивно поле. То има екстензивен хоризонт – пределна далечина на възприятието. Ние проникваме перцептивно само до определена дистанция. Пространственото възприятие има и интензивен хоризонт. Ние проникваме само до определена дълбочина. Микросвят и мегасвят са представи за свръхмалко и свръхголямо в сравнение с човешкото тяло. Мерките за разстояние: ‘лакът’, ‘крачка’, са мерки на тялото. Метърът, съвременна единица мярка за разстояние, е от порядъка на нашето тяло. Метър на степен 25 е непредставима мегадистанция, а на степен -25 е непредставима микродистанция.
	204. Реалност на пространствената перцепция – пространствен феномен. Феноменът ‘пространствена форма’ не се разлага на серия физични процеси: светлина – зеница – ретина – нерв – кортекс. Той изобщо отсъства от тази серия.
	206. Виртуална експанзия: микро и мега. Тялото се отдалечава от нас, намалява и накрая се стапя в точка. Ние продължаваме с представа неговото движение отвъд видимата област и така можем да съединим мислените възприятия от нашето положение с тези от далечни положения. Става възможно построяването на визуална картина на произволно голямо протяжно поле (например на една планета). Така визираме един много далечен предмет, който не се вижда, и го постулираме в мега-мащаб. Така визираме един много малък предмет, който не се вижда, и го постулираме в микромщаб. Микро и мега са отвъд обхвата на зрението като естествено отдалечаване или намаляване размера на зрими обекти.
	207. Хиперболично визуално пространство – Патрик Хилан. Визуалното пространство се ‘отклонява от физическото’. Патрик Хилан, следвайки Рудолф Лунебърг, развива хиперболичен модел на визуалното пространство в контекста на една херменевтична феноменология (Heelan, 1983). Хилан въвежда херменевтична съставка на пространството.
	208. ‘Херменевтиката’ на пространството не засяга неговата форма, а само категоризирането на ‘нещата’. Херменевтиката е във висша степен нежелана в анализа на перцепцията. Тя вкарва цяла мрежа от понятия, чужди на анализа на пред-знаковите феномени на света. Това е така, защото пространството поначало няма характера на тълкуване. То е живот със света, който е независим от описанието. Една форма или цветова констелация не е резултат от тълкуване. Хора от различни култури възприемат едни и същи пространствени форми и именно затова могат да общуват относно пространството и да действат заедно в него. Ако херменевтичната съставка беше съизмерима с ‘физическата’, то между хората щеше да има непреодолими перцептуални различия и те щяха да живеят в различни пространство-времеви светове. Хората от различни култури нямаше да могат да се възприемат взаимно като възприемащи едно пространство и техните описания на пространството нямаше да са съвместими. 
	209. Пространствените илюзии са културно ирелевантни. Правите могат да изглеждат като криви или чашата веднъж да е чаша, а в следващия момент – две лица. Всички хора се подвеждат по един и същ начин от тези илюзии. Те грешат или сменят познатия обект по един и същ начин, независимо от културния контекст. Налице е зависимост от локален перцептивен контекст. Често илюзията е плод на натиск от елементи на картината. Например успоредните изглеждат неуспоредни, когато са зачеркнати от множество къси диагонални линии в противоположно направление. 
	210. ‘Физичното пространство’ като виртуална проекция. ‘Физичното пространство’ е мрежа от обекти, част от които не са достижими перцептуално. То има теоретичен смисъл, защото чрез него описваме коректно данните от серии наблюдения в механиката и в астрофизиката.
	211. Геометрично и перцептивно пространство – Анри Поанкаре. Според Анри Поанкаре геометрията зависи от опита с външния свят и специално от твърдите тела: (ако нямаше твърди тела в природата, не би имало и геометрия( (Poincarе 1905; (1983, 48). Само за твърди тела с устойчива форма важи, че могат да се преместват, запазвайки се.
	212.  ‘Относително пространство-време’ – Айнщайн. Физиката отстранява погрешните описания на пространството. Така се стига до съществена корекция на Нютоновото ‘абсолютно пространство’ в Специалната теория на относителността на Айнщайн. Тук става ясно, че идеализациите за ‘абсолютно пространство’ и за независимост на пространствените характеристики от ‘гледната точка’ не са верни. Понятията ‘разстояние’, ‘размер’, ‘равенство’ имат смисъл само в координатите на една отправна система. Размерът се ‘скъсява’ при скорости близки до светлината спрямо вън от движещия се обект. (По същия начин ‘интервал време’, ‘последователност’ и ‘едноврменност’ имат смисъл само за една отправна система). Философският спор дали това скъсяване или ускоряване на времето е мнимо или истинско, е плод на заблуда. В (Език и реалност в съвременната физика( Вернер Хайзенберг отбелязва: (Безсмислено е да се решава въпроса, действително или мнимо е скъсяването на движещото се тяло в посока на движението, описвано от формулата на Лоренц; този проблем също можа да бъде предадена на забвение( (Heisenberg, (1987), с. 215). 

	Глава 5. Форми
	215. Формите са устойчиви състояния във ‘фазово пространство’. Термодинамиката дава добро понятие за формите като метастабилни състояния, състояния-атрактори във фазово пространство. Това се свързва успешно с развиваното тук понятие за ‘светово поле’. Формите са устойчиви, резистентни на промяна. Между тях тече вещество, енергия и информация, но те не се разпадат от това, а се поддържат (Пригожин, Стенжер 1989, 11). Формите все пак се разпадат при ентропия над определена стойност.
	217. Комплементарност на форми. Ключът и ключалката са комплементарни. Комплементарни са двойките азотни бази във веригата на аминокиселините. Комплементарни са базите и ДНК-полимеразата. Комплементарни са кодоните и аминокиселините.
	219.  ‘Формите’ са бавни за нас процеси. Човек е краен в пространството и времето и нашето тяло е единствената мярка, по която определяме времево и пространствено каквото и да е. Ние намираме форми, чието възникване и преход временно не отчитаме и именно това ги прави форми. Много бързите процеси не възприемаме като форми. Много бавните процеси отчитаме по следи.
	220. Формата задава граница. Формата има граница и чрез нея е определена, отделена от фона или другите форми. От атома до живото тяло всички форми имат граници. Формата може да се вземе като разграничителна линия между ‘вътре’ и ‘вън’, ‘отсам’ и ‘отвъд’. Тя отграничава живо от неживо, сетивно от несетивно, възприемаемо от невъзприемаемо, мислимо от немислимо, вътрешно от външно, тяло от среда. 
	221. Множествата еднакви форми са ‘една форма’.  Един знак е все същият, независимо кой екземпляр от знака е налице. Когато изследваме форма, която се повтаря в множество екземпляри, не е нужно изследване на всички или на определен статистически значим дял от тях. ДНК има една и съща стереохимична форма в различните клетки. Сериите химически реакции в клетката са едни и същи. Достатъчно е изследване на единични случаи.
	222. Някои форми имат смисли – жизнени процеси. Оформени в светово поле, формите са отнесени към живата форма. Те се възприемат и спрямо тях живите организми имат поведения. Тук не се разглеждат геометричните форми и физичните форми сами по себе си. За зрителните форми Джеимз Гибсън пише: „Тези геометрични твърди тела съдържат огромна сложност, но те напълно могат да се анализират в термините на три компонента: лица, ръбове, и върхове. Тези компоненти имат значение на обекти на  околната среда тъй като, например, ръбът е характеристика на остър инструмент, а върхът е характеристика на пронизващ инструмент“ (Gibson 1986, 29).
	224. Определянето на формите става относно живата форма. Когато определям феномен като ‘храна’, ‘опасност’, ‘полезен предмет’, ‘вреден предмет’, ‘моя територия’, ‘чужда територия’, това явно е така. Когато обаче определям ‘обективно’ нещо като ‘камък’, ‘вода’, ‘планина’, ‘река’, аз не го отнасям пряко към моя жизнен процес. То не е нито полезно, нито вредно. И все пак то е феномен – форма и динамика, които са оформени в потока на моя човешки индивидуален свят. Следователно тези неутрални форми са все пак отнесени към живата форма и са части от картата на света, в която тече моя жизнен процес.
	225. Формите в света са пространствени и времеви редове. Формите са редове. Такива са:
	226. Формата е описуема като информация със смисъл. Информация преди ‘смисъл’ е разнообразие без определеност, без форма.
	227. Форма–съдържание. Формата може да има различно съдържание. Едно и също съдържание може да е оформено в различни форми.
	228. Формите са хомогенни. Формите са континуални, хомогенни. Това ще рече, че са съставени от един материал или формата е една, единна, непрекъсната.
	230. Формите в световото поле са взаимно зависими. Цвят е определен спрямо друг цвят; зрима форма относно друга зрима форма, звук заедно с други звуци, миризма заедно с други миризми.
	231. Формите се обясняват като състояния на системи от взаимодействащи си единици в полета. Формите се обясняват като съчетание на маси и скорости в класическата механика, с гравитационни полета в Общата относителност, със състояния на заредени частици в електромагнитно поле в квантовата механика, със състояния-атрактори в неравновесната термодинамика. Органичните форми се обясняват с функции във възпроизвеждането. Най-общо, формите се обясняват с равновесия или стабилности на системи от единици.
	233. Модуси на феноменални форми. Феноменалните форми са с различни модуси: визуални форми, слухови форми, комплексни сетивни форми; сънувани образи; халюцинирани образи; мисловни форми; речеви форми. знаци и други артефакти;  оръдия, машини, други артефакти.
	234. Живи и неживи форми. Неживите форми са временни термодинамично неравновесни състояния.
	237. Виртуалните форми се синтезират. Формите са резултат на разпознаване и описание, например ‘черна дупка’ или ‘японското ритуално поведение’ (‘ката’). 
	239. Формите не са същности. Формите са динамични, подлежат на разпадане. Те не са неподвижни същности. Затова формите не образуват фиксирани редове и йерархии.
	240. Формата е безразлична към съществуване-несъще-ствуване. Формата в чисто определение не се засяга от съществуване и несъществуване. Тя може да е идея, проект, понятие, следа, нещо съществуващо. Формата ‘пилешка супа’ е една и съща в рецептата и в супата. Тя не се изяжда, когато супата се изяде. Тя не се разваля, когато супата се развали. Но това не значи, както Платон смята, че има чисти идеи някак извън света. Формите са в света, но не са делими на мисловни, сетивни, физически, ментални. Те са делими на живи и неживи. 
	241. Формите в света са независими от понятия. Паралелните еднакви открития в науката показват, че чрез различни понятия и теории се описват едни и същи форми в пространство и време. Едни и същи форми и ритми се изразяват в различна форма в науката. Така Законът за всемирното привличане се формулира по различни начини. Така понятието за еволюцията чрез отбор се формулира в различни концепции. 
	242. Формите са подвъпросни и неизводими. За всяка форма стои въпросът „защо такава форма?“ Формата на света е неизвестна, на нея не може да £ се търси обяснение отвън. В науката подобни обяснения са исторически сценарии, като сценариите на възникването на Слънчевата система или еволюционните сценарии на възникването на видовете. В динамичните обяснения с уравнения във физиката формите са дадени като условия, чрез които се обясняват състояния. Така формата на Слънчевата система се взема за дадена, за да се получи от едно нейно състояние в един момент друго нейно състояние в друг момент. 
	243. Формата на естествения език. Това е формата на родния ни език, който учим от родителите си и заедно с нея научаваме какво има в света и как той е устроен. Тази форма на езика, която ни рисува и света, остава за цял живот. Само радикален крос-културен опит, преселване в чужда култура в детството, може да замени изключително сложната постройка на нашето местно описание с чуждо местно описание. 
	244. Модалните категории са разтворими в ‘серии форми’. В света няма възможности и необходимости. Има реални процеси. Възможностите и необходимостите са виртуални категории.
	245. ‘Какво’ се разтваря във форма. Какво е красотата? Какво е справедливостта? Какво е съзнанието?
	247. ‘Форма’ разтваря ‘информация–вещество’. Информацията (данните и софтуерът) реално са форми в пространство-време – грапавини на силиконова плоскост, перфорации на перфокарти, липса или наличие на сигнал в полупроводник.
	248. Въпросът за произхода на формите. Ние по правило нямаме опит за произхода. Дори онова, което сами сме направили, не знаем как точно сме го направили.
	249. Произходът като линия на форми е постижим. Ние не доказваме произходи, а намираме времеви серии. Това е съдържанието на еволюционните изследвания относно Вселената и живота. Формите на живот се подреждат във времето и пространството като последователни форми, свързани с предходни форми. В крайна сметка се строи дървоподобна структура – ‘дървото на живота’.
	250. Формите се появяват, променят се и изчезват. Доколкото нещата са феномени, въпросът с възникването отпада – те се появяват, съществуват, променят се и изчезват.
	251. Неопределеност на формата. Формата със своята граница е определена само относно фона. ‘В себе си’ тя може да се окаже неопределена или ‘плаваща’. Формите са ‘завихряния’ в потоци.
	252. Разпадане на формата. Формите са състояния далеч от термичното равновесие. Тези състояния са временни и променливи. Системите се стремят спонтанно към равновесие. Те се разпадат в края на краищата.

	Глава 6. Ред–хаос:
	от клетката до сонатата
	254. Редът е определен от жива форма. Реално всяка форма е между пълния си разпад и пълната си подреденост. Формите се стремят да се запазват, живите форми се синтезират, но е в сила ентропията: във всяка затворена система ентропията клони към безкрайност (II принцип на термодинамиката). В системата организъм–среда ентропията расте.
	255. Хаосът като ред. Ако ред е определеност, то той е относителен. Хаосът може да е ред в друго реално или виртуално отнасяне. Хаотична поредица става подредена, когато £ се предаде смисъл. „Съществуват безкрайно много начини за канонично представяне на дадена динамична система, при което всяко от тях може да е нещо повече от просто геометрично преобразуване на ‘обикновеното’ представяне на системата“ (Пригожин, Стенжер 1989, 97).
	258. Ентропия – незнание. Ентропията се определя като ‘количеството информация, което не достига за пълното описание на системата’.
	259. Ентропията е относителна спрямо информацията. Ако смисълът определя кое е информация и кое не е, то разнообразието не е определено като информация или ентропия.
	260. ‘Ентропията’ е дескрипт. Ентропия не е независим реален феномен, а понятие, единица описание, ‘дескрипт’.
	261. Ентропия и експанзия. Защо енергията (силата) е фундаментална? Навярно защото животът се преживява като усилие и се наблюдава като проблематичен синтез срещу разпада. Силата е феномен на напрежението и усилието, с което животът се изтръгва от смъртта и експанзира.
	262. Светът се определя с мярката на живота.Ентропията е ‘видимо безредие’. Но ред и безредие са относителни, като мярка е редът и на негов фон останалото е безредие. Така се оказва, че животът е мярка за определяне на света, а не обратно.
	263. Редът расте локално. Вторият принцип допуска ентропията да намалява локално, докато расте в цялата вселена. Ентропията расте в затворени системи, но може да намалява в отворени системи.
	264. Нарастването на ентропията е съотнесено с намаляване на ентропията. Термодинамичната посока е една: в света на фона на жизнения процес ентропията расте, а в живото намалява. Това е едно и също. Няма как нещо да нараства безотносително, и да намалява безотносително. Асиметрията в тази ‘стрела’ е виртуално обратима. Ние я обръщаме в ‘обективната наука’. Ето законът твърди, че ентропията нараства, но това е определимо само относно намаляването на ентропията в живите форми.
	265. Животът не е информационен процес.Жизненият процес е обмен на вещества, енергия и информация.
	266. Животът увеличава информацията. Без живота информацията спонтанно намалява и изчезва.
	267. ‘Съобщение’ е смисъл, който прави разнообразието информация. Информацията се определя като съобщение. Клод Шанън в „Математическа теория на комуникациите“, 1948, пише: „Често съобщенията имат значение, т. е. те реферират или са корелирани съгласно някаква система от определени физични или концептуални единици. Тези семантични аспекти на комуникацията са ирелевантни към инженерния проблем“ (Shannon 1948, 379). Това е чисто виртуалния аспект на информацията.
	268. Информацията е ред знаци. „Знаците са създадени с ясна функция – общуване между индивиди. Квалията не може да се обменя, затова идва знакът, възприемаем от другите. Квалията тук е реална, а знакът – виртуален. Знакът е определен като единица и множество, може да се подрежда, измерим е и е съобщим. В това отношение квалията е неопределена, а знакът – определен. Затова информацията, която е предмет тук, е знакова поредица, а не поток от квалии.
	269. Информацията е смислено разнообразие. „Реално информацията е ‘подредено чрез смисъл разнообразие’, а смисълът е ‘жизнен процес’. Относно смисъла разнообразието е случайно, ‘запомняне на случайния избор’ (Кастлер). Това е фиксиране на форма в естествен отбор, приемане на нещо за знак, намиране на решение на проблем, виртуална проекция, творческо откритие. При всички случаи смисълът не е детерминиран от логика или причина, т. е. реално информацията не е налице преди акт на синтез. 
	270. Минимум два съотнесени знака – определеност. „Двойката е единица определеност, а не единицата. Това потвърждава тезата за определеността като съотнасяне. Всяко добавяне на единица добавя ново отнасяне и така нова определеност. Разширението на определеността може да продължава до безкрайност. Но нулевата определеност е в единицата, неотнесена към друга. Без 0 или 2 или което и да е число 1 не е едно и не означава нищо“ (Философия на относителността, § 41).
	271. Информацията е лишена от енергия и от маса. Тази виртуална информация няма веществено-енергиен аспект, лишена е от енергия-маса, и в този смисъл тя е нереална. Ето смисълът на ‘идеалното’ в рамките на виртуалното. Като лишена от енергия, информацията не причинява нищо. В този смисъл тя е недействителна. 
	273. Информацията не е ‘в света’, нито ‘в ума’ – тя е в живота. Развиваното тук понятие за информация е несъвместимо с ‘обективен свят’, както и със ‘субективно тълкуване’. Само в света, разбиран като светуване, информацията е реална.
	274. Информацията е неподвижна. Доколкото чистата информация е лишена от енергия-маса, тя не подлежи на движение. Ние променяме, предаваме и приемаме, преобразуваме и обработваме информацията. Съобщението се движи като електрически ток или като радиовълна, то се пренася, но самата информация не се движи като обект (Цит. пр., § 49).
	277. Обработката на информация не е синтез на информация. Информацията може да се преобразува, без да се променя. Това става чрез алгоритъм: смяна на знаковата система, линеен превод, проекция, рекомбинация. Думата ‘информация’, нейния латинизиран запис: ‘informazia’ и английското ‘information’ са информационно еквивалентни.
	278. Осмислянето не добавя информация. Осмислянето не добавя нова информация, а ‘създава’ от разнообразието информация.
	279. Реално информацията е ‘енергийно състояние’. Няма никъде в света чиста информация. Има физични, енергийни състояния, които в осмислената си подредба са информация, моменти от жизнени процеси. Чиста информация би била информация без носител и жив генератор на смисъл.
	280. Реално всяка информация има носител. Това следва от горното. То съвпада с фактите: няма информация без знак, запис, макромолекула, нервна система, мозък. За да се синтезира информация, например се хвърля зар, а това е физическо събитие. За да се пази информация, е необходим носител – памет (Цит. пр., § 54). 
	283. Реално ‘ентропия’ е определима спрямо жив процес. Ентропията, взета като ‘недостиг на информация за описание на системата’, явно предпоставя някаква обективна информация на системата, която обаче липсва. Това е парадокс в понятието ‘обективна информация’ и оттук в ‘ентропия’. Парадоксът се корени в оптическата илюзия за безотносителност, свързана с ‘обективното’. В действителност в една система има толкова информация, колкото ние определим в описание, а липсващата е неопределена.
	287. Хаосът е сянката на реда като нежива сянка на живота. Той е неопределеност като фон на определеността. Той е тук заедно с живота и света: неизвестност, неопределеност, неизразимост. Светът се ражда и се разпада заедно с живата форма, която го поддържа със своя жизнен процес на ре-синтез, компенсиращ хаотизирането. Определеността строи света, неопределеността го разрушава. Хаосът е аспект на живота и света като несигурност и пропадане, като размиване на очертанията. Светът пред науката не е фиксиран, а просто е траен спрямо човешкия живот. 
	289. Хаосът расте спонтанно. Той ‘тече’, като течение към по-голям хаос. Нещата спонтанно се изплъзват от определеност и потъват в неопределеност. Погледнато откъм живота, нещата не вървят от само себе си и животът работи за оправянето им. Погледнато откъм съзнанието, светът е отначало неопределен и изисква определяне и подреждане. Живото тяло се изтощава и трябва да поема енергия. То остарява и накрая умира. Подложено е на болести. Подложено е на риск от убийствени удари от неживата среда и останалите форми на живот. Съзнанието се поддържа с усилията на волята (внимание). То спонтанно отслабва и пропада в без-съзнателност. По-голямата част от нашия психичен живот е безсъзнателна. Съзнанието се оприличава на айсберг, плуващ в океан. Съзнанието се изключва по време на сън. А в определени моменти съзнанието просто се губи. Това прави разбираема постоянната работа на живото тяло за възстановяване ( експанзия на живота, както и работата на съзнанието по възстановяване и изясняване на света. 
	290. Хаосът е фон на живота. От къде се появява хаосът? Хаосът се появява на фона на живота. Можем да го мислим като безусловен, първичен, и само на негов фон животът в нашата форма е живот. Защото животът на нашето тяло се състои именно в изтръгване от хаоса. 
	291. Хаосът е извън човешката форма. Тя оцелява и експанзира въпреки него и срещу него. Но цялата £ определеност и динамика са зависими от антиентропийната специфична подреждаща активност – възпроизводството и разширението. Възпроизводство и експанзия е едно и също движение на синтез. Когато синтезът компенсира разпадането, налице е възпроизвеждане. Когато го надмогва, налице е експанзия. Когато не може да го компенсира, налице е дистрофия.
	292. Какъв е светът преди възприятието? Какво би представлявал светът преди възприятието? Има ли въобще свят преди възприятието на нещата и събитията? Този въпрос е важен за изследването на границите на науката, защото търси състоянието преди всяка наука и подредба. За да разберем, има ли възприятие, което е независимо от описанията и специално от науката, ние търсим ‘девственото възприятие’. А за да го отличим като първично, ние отиваме още по-назад – преди самото възприятие.

	Глава 7. Групи
	293. Група. Формите се позиционират в световото поле и образуват групи.
	294. Групата е множество без пълна определеност. Реално групата гравитира към несъществуващ ‘оригинал’ поради позицията си в светово поле. ‘Оригиналът’ е виртуална форма, която презентира реалното множество форми. Той е основа за синтеза на абстрактни понятия.
	295. Реалните форми не са идентични. Във формата на света феномените са неопределени по силата на самата си живост – те са перманентно подложени на разпад. 
	296. Класовете или множествата са артефакти. Само като знаци нещата могат да са еднакви. Общото реално не съществува, съществува само подобието. Затова дефинициите реферират неточно реални феномени. Каквато и общност от еднакви форми да се определи, ще се срещне изключение – форма, която ‘би трябвало’, но не спада към дефиницията на общата форма.
	297. Големите деления са само дескрипции. Няма пропаст между живо и неживо или между живот и съзнание – ние сме ги създали чрез големите различия в нашите понятия и теории за въпросните сфери. Такава е базата за превъзмогване на въпросните деления.
	299. Няма фиксирани граници между форми. Феномените нямат фиксирани взаимни граници – те се ‘преливат’. Докъде една форма е тя и откъде престава да е тя е въпрос на относителна енергия на свързване. Според енергията на една форма тя е различно трайна поради ‘преливането’ на нейните съставни елементи. И най-трайните форми като атомите не са вечни.
	300. Формите се групират от живата форма. Тялото се ре-синтезира в света-на-тялото ‘от’ разпад. Този ре-синтез на тялото ‘влече’ спектър от форми, на които светът се разчленява и от които той се събира. Светът на мравката е съставен от специфичен спектър от форми, които имат жизнен смисъл за мравката. 
	302. Преходът от реално към виртуално, от неопределеност към определеност, е неопределен. Да допуснем, че изпитвани индивиди ще дават различни резултати в разграничаване на форми. Кой от тях ще е верният? Дали най-силният като острота на визията, или пък най-слабият? Нищо не гарантира, че нова извадка от хиляда изпитвани няма да промени картината. Тогава да вземем средния праг. Но и той няма да е точен, разбира се, поради ограниченост на извадката. Ако привлечем още повече хора, може средната величина да се промени. Дори да можем във всеки момент да разполагаме с данни за прага на възприятие на всички живи хора, това отново не решава въпроса, защото продължават да се раждат хора и да умират други и така картината остава плаваща.
	303. Атракцията в световото поле обяснява групите. Формите се групират като железни стърготини около магнит. Това е гравитацията (атракцията) на формите от живата форма
	304. Идентификация в отнасяне. Формата е определена относно други форми в група.
	305. Групите могат да се разпознаят като една форма. Полето има форма и така групите ‘гравитират’ към една форма. Затова групите се идентифицират по форма като една форма. Например група форми на поведение на индивидите от вида Homo Sapiens могат виртуално да се разпознаят като една форма на човешко поведение.
	307. Подреждане на формите в множества. Групите като определими виртуално са единици. Всяка група при самото си разпознаване като една група вече има определение на единица (множество еднакви форми). Най-простата форма е еднаквостта на единици в множество. Множеството е съставено от идентични форми или е ‘една форма’.
	308. Множествата реално са групи. От виртуалните множества се преминава обратно към реалните групи, когато се прилагат понятия. Групата се различава от множеството по това, че в нея индивидуалните форми са различни, а не еднакви. 
	309. Подобията са реални отнесености.Формите са реално съотнесени като групи в поле, части в цяло, органични форми в жива форма, холони. Формите се разпределят в реални отношения. Те са съпоставени в пространството и имат координирани движения, зависими от полета. 
	310. Подреждане на групи относно виртуални форми. Ние подреждаме формите чрез мисловни форми и знаци. Те функционират като образци, модели, идеали. Фактически това са нашите понятия. Възприятията завършват с категоризиране на обекти: ‘чаша’, ‘куче’, ‘картина’. 
	311. Подреждане на форми относно ‘енергия’. Друго подреждане може да се направи по сила на подредбите или структурите. То съответства на ‘свободната енергия’ на системата – понятие от неравновесната термодинамика, величина за оценка на степента на отдалеченост от пълната ентропия, в която свободната енергия е 0.
	314. Формите не се извеждат от законите. Научните обяснения на формите не обясняват формите, а тяхната динамика, и то само при най-прости системи, и то само при еднозначни зависимости във времето – механика. Във всички дедуктивни обяснения с физични закони формите се предпоставят като условия: маси и скорости и положения в някой момент на планети.                          

	Глава 8. Жива форма
	316. Живата форма е отворена система.На езика на физиката разликата между форма и безформие, ред и хаос, е дистанцията между неравновесие и равновесие. Системите спонтанно се стремят към равновесие, при което ентропията е максимална, а свободната енергия е нулева. Това съответства на пълна липса на форма, максимален хаос и неопределеност.
	317. Живо състояние – атрактор за живата форма. Живото състояние е атрактор за всички процеси в организма като интегрално цяло.
	319. Еволюция. Еволюцията е исторически процес на промяна на живите форми. Той протича надиндивидуално, като трансформация от една към друга форма. Променя се самата генетична програма в съответствие с адаптацията и разширението на живота – експанзия.
	320. Езикова относителност на ‘жива форма’. Дефиницията на  жива форма: форма, чиято динамика е ре-синтез на формата, е относителна. Тя съотнася форма и динамика, но няма форма без динамика и динамика без форма. Дефиницията изяснява обаче, че живата форма се ресинтезира. Нищо живо не се ресинтезира и всичко живо се ресинтезира. 
	321. Теореми за живата форма. Живата форма ‘има’ светово поле. Това ‘имане’ е реално съответствие, неопределимо като причинност, функция или произход. Никоя от реалните определими връзки не може да се намери между живо тяло и свят. Но се установява, че феномените съответствуват на телесните форми. Цветовете съответстват на колбичките в ретината. Не може да се ‘изведе’ обаче цвят от колбичка.
	323. Ограниченост на живата форма. Живата форма е ограничена ‘в’ пространството или ограничава пространството: индивид.
	324. Живата форма ‘определя’ формата на пространството. Това следва от аксиомата за формата на света и от пространство-времето като определености на формата на света.
	325. Тялото е център и ‘оформя’ пространството. Светът се светува от позиция, съвпадаща с тялото – индивидуална жива форма. Тялото се позиционира и оформя около себе си феноменално пространство. Това е проекция на аксиомата за форма на света върху пространството. Тук ‘пространство’ реферира поле на формата без динамиката £. Пространството не е обективна даденост, в която ние се поместваме, а експанзия, проекция на живата форма във фон, на който тя се ресинтезира.
	326. Живо състояние. Живото състояние е състояние на запазване (ресинтез) на живата форма. Физично това е превишаване на свободната енергия над ентропията, на реда над хаоса.
	328. Животът ‘срещу света’. Светът съответства на живата форма, но тя е подложена на разпад и светът е фон, на който тя се ресинтезира. Така тялото се възпроизвежда на фона на спонтанно разпадни процеси. В това отношение светът се противопоставя на живота.
	331. Проективни трансформации. Налице е забележителна архитектоника на форми в живата форма.
	333. ‘Естествен отбор’ на форми. Аналогично на естествения отбор на живи форми чрез диференциалното възпроизвеждане, в живите форми наблюдаваме ‘отбор’ на органични форми, които изпълняват функции. В мозъка се ‘подбират’ определени нервни пътища измежду много налични, а останалите отпадат. Оджиман моделира по такъв начин паметови процеси. Клетките са богати на аксони и дендрити, но само онези, през които протече импулс, се запазват, а останалите се разрушават.
	334. Една органична форма – нервна клетка. Нервните клетки (невроните) са различни в централната нервна система и в периферната нервна система. Невроните са оформени в три части: тяло–дендрит–аксон. 
	335. Организация на живата форма. Живите форми са определими вътрешно като организации. Организация е сложна форма с функция, която е резултат от функциите на нейните компоненти. Живата форма е организъм и е съставена от органични форми – системи, които функционират в съгласуваност за ресинтеза на живата форма.
	336. ‘Ниво на организация’. Формите образуват цялостни ‘слоеве’ в световото поле. Органичните форми образуват цялости, за да синтезират живата форма. Тези цялости са ‘поместени една в друга’, но имат самостоятелна форма. Така органът се състои от клетки, но е определен не чрез тях, а относно другия орган, с който съставляват едно синтетично цяло.
	337. Експанзия на живата форма. Експанзия е разширението на живата форма. Тя е положителната сума от разпадането и ресинтеза. Във фазата на доминиране на синтеза срещу ентропията е налице експанзия. Във фаза на доминиране на ентропията срещу синтеза налице е разпад.
	338. Неопределеност на живата форма. ‘Живо’ не е определимо без отношение към ‘неживо’. Но ако целият свят е ‘жив’ по силата на живата форма, тогава ‘живо’ е неотносимо към ‘неживо’. ‘Живо’ е определено в отнасяне към ‘неживостта’ на разпадането си, към своята граница – то се ражда и умира. 
	339. ‘Адаптация’. Адаптацията като ‘приспособяване на живи форми към средата’, е определима като позиция на форма в световото поле. Живите форми са определени в светово поле, което е поле на оформянето на органичните форми така, че тяхната динамика да ре-синтезира живата форма в наличната жизнена среда.
	340. ‘Целесъобразност’. Целесъобразност, финалност, телеологичност, телеономия – всички тези понятия се свеждат до определеност в светово поле на жива форма.
	341. ‘Функция’. Органичните форми: нуклеинови киселини, органели, клетки, тъкани, органи, системи, ‘имат функция’: репликация, епигенеза, синтез на хормони, изтласкване на кръв. Функциите са фази от възпроизвеждането на живата система.
	342. ‘Възпроизводство’. Понятието възпроизводство е централно в определянето на живото, на живота, на живите системи в биологията. Те дефинитивно се възпроизвеждат.
	343. Главният мозък – интегрална органична форма. Централната нервна система функционално интегрира живата форма, която се движи автономно и възприема, животното. Главният мозък приема и анализира информацията от средата, той регулира функциите и поведението на живата форма.
	344. Компютърната теория на мозъка – метафора и утопия. В когнитивните науки доминира компютърната теория за мозъка, която го представя като ‘информационен процесор’.
	345. ‘Презентация’ и проекция. Презентацията е проекция на форма в друга форма на друго ниво – синтез на смислена информация ‘от’ друга смислена информация.
	346. Презентациите са проекции в рамките на живата форма. Проекцията от една знакова система в друга и специално преводът е презентация (репрезентация). Числата могат да се записват в различни цифрови системи: десетзначна (десетична), двузначна (двоична) и т.н.
	347. ‘Стимул–реакция’. Двойката ‘стимул–реакция’ е израз на концептуално съотнасяне на направленията ‘от света към тялото’ и ‘от тялото към света’. Това концептуализиране е в рамките на класическа европейска парадигма – ‘субект–обект’, в която живата форма се свежда до рефлексивна система. Реално живата форма не отразява средата, а се вписва в нея като форма, която се ресинтезира. Реално стимулът и реакцията са синтези в живата форма – и в двете посоки се следва ресинтез. Реално в средата нищо не се ‘насочва срещу’ организма, а е неутрално и относително разрушаващо спрямо запазването му.
	351. Феноменалният свят не е субективна (ре)презентация на обективен свят. Феноменалният свят не е субективна (ре) презентация на обективен свят. Цветът далеч не е (ре) презентация на определени дължини на вълните, а още по-малко на светлината като ‘обект’. Различни комбинации от дължини могат да дадат един и същ цвят. Звукът не е (ре)презентация на съответния спектър звукови вълни. Мирисът далеч не е (ре)презентация на химичния състав на молекулите. Болката и удоволствието очевидно не са презентации на физичните свойства на обектите.
	356. Феноменална структура. Живото тяло е потопено в нежива естествена среда и създава нежива изкуствена среда – виртуална сфера от артефакти.
	357. Физически и физиологични феномени. Старата и много забъркана тройка: свят–тяло–душа, огнище на нестихващи неразбории относно психичното, физиологичното и физичното, може да се опише по-прецизно като два реда феномени:
	359. Декогитация на предицирания относно ‘света’. „Аз съм в света“ е некоректен израз. Със същото основание може да се каже: „Светът е в мен“. Това също е некоректен израз. Следва да държим сметка за референцията на ‘в’. ‘В’ значи локализация спрямо място или, малко по-неясно, спрямо момент. Но пространството и времето са абстрактни изрази на ‘атрибути’ на света. Като светови те не са приложими към света като цяло. Човешкото тяло е ‘в света’ , но нещо, което възприема света, не е в него. То не носи характеристиките пространство и време. 
	360. Светът е неопределен като ментално–физично. И ментално, и физично са феноменално, изпитвано. Мислите са изпитвани като възприятията. Това съответства на ‘неутралния опит’. Разтваря се превратната представа за светова структура ‘ментално срещу физично’. Резултатът е постигнат от Ернст Мах в анализа му на опита.
	361. Причинни и функционални зависимости. Причинни зависимости са определими само между реални неща-процеси в света (и в тялото, което е в света), а не ‘между света и живата форма’. Така средата въздейства на живото тяло, а то реагира. Живото тяло въздейства на средата, а тя реагира. В самото живо тяло са налице физични–химични форми, които си взаимодействат причинно.
	362. Причинните и функционални зависимости са динамични зависимости между форми. Всички причинни и функционални зависимости могат да се опишат като типове динамични зависимости между форми в световото поле: синтез – трансмисия – проекция – транслация – трансформация. Всички те са определими като моменти от (ре)синтеза на живата форма. Атракцията към ресинтеза е двигателят на динамиките в живата форма и в света, който тя ‘еманира’.
	363. Световете съответстват на живите форми. Светът е такъв, каквато е живата форма. Светът е поле на живата форма.
	364. Споделяме един свят. Живите форми не са отделени и независими. Те са съпоставени в една среда – планетата. Донякъде ние общуваме с другите живи форми и дотолкова споделяме един свят. Кучетата ни отговарят адекватно с поведение на нашите думи и движения. Емоциите им са ни ясни от техните реакции, както и нашите емоции – на тях. Ние сме сигурни, че кучетата изпитват болка и удоволствие. Ние знаем, че те ни виждат и виждат предметите, които и ние виждаме. Знаем тези неща по единствено възможния начин – като виждаме как те се държат. Ако ние сега забележим, че все пак не виждаме света през техните очи, това е вярно и за другите хора. Но преградите пред по-силното общуване с другите живи същества не са от мащаба на преградите между хората. Особено далечно е разстоянието между хората и растенията или между хората и насекомите. Тези разстояния зависят от разликите между телата. Кучетата не възприемат нещата като нас. Вероятно те възприемат без цветове, в черно-бяло. Те възприемат много миризми. Но това е само наша интерпретация. Ние никога не можем да видим света с очите на кучето. Ние не можем да знаем нищо за миризмите, които усеща кучето. Това незнание не трябва да ни отклонява от привичната антропоморфност. Възможно е това да не са миризми изобщо. Прилепите пък чуват ‘ултразвуци’ (по-високи от най-високите чувани от хората звуци – около 20 000 Hz). 
	365. Неопределеност на опозицията човек–животно. „Човекът е специален вид, форма на живот, която е изключителна по своето място. Всички останали живи форми – растения и животни – са лишени от тази изключителност. Човек е разумен, а животните са неразумни. Човек е културен, а животните са природни. Човек е съзнателен, а животните нямат съзнание“.
	367. „Човекът надхвърля оцеляването“. В съвременната западна философия и наука доминира позицията: „Колкото и интелигентно да е едно животно, то като цяло не надхвърля оцеляването като задача. А хората далеч надхвърлят оцеляването в своята дейност. Те създават цял един културният и духовен свят“.

	Глава 9. Човешка форма.
	Какво е да си човек
	370. Светът има човешка форма. На въпроса: защо светът е такъв, отговор няма освен че светът е такъв, каквито сме ние.
	371. Изпитване. Всяко живо същество изпитва какво е да си това живо същество. То има ‘свой опит’ в една форма – своята форма на живот. Този опит е силно определен от сетивата – за хората: зрение, слух, обоняние, осезание, вкус, вътрешни усещания.
	372. Изпитването ‘да си човек’ е извор на смислите. Изпитването ‘да си човек’ е непосредствено и неотнесено преживяване, светуване на човешкия свят в човешката му форма. Реалните моменти от това светуване като жизнени процеси са самите смисли и чрез тях феномените са смислени. Смислите са жизнени процеси относно знаци, артефакти, актове. 
	373. Реално отнасяне на ‘това да си’. Една реална форма е ‘тази’ само спрямо друга. Изпитването е безотносително, но аз съм ‘това същество’ само относно ‘друго същество’. Този идентифициран ‘аз’ не е трансцендентален, защото е отнесен към други. Ние сме ние по отношение на другите. Хората сме хора, защото има и други същества. Животът е живот чрез преодоляване на смъртта.
	374. ‘Да си човек’ в дименсията ‘дух–тяло’. Този въпрос е поставян и решаван на Запад в дименсията дух–тяло, ‘mind–body’ в съвременната философия. Той е толкова стар, колкото и мисленето. Декарт е формулирал чисто западно решение: човек е съчетание от две субстанции – душа и тяло.
	375. Светът е ‘в един екземпляр’. Светът е в един екземпляр, макар че индивидите са множество. В този един свят присъстват ‘централното’, ‘изпитващо’ тяло и феноменално другите живи тела. Без отношение към ‘много’ ‘един’ е безсмислено.
	376. Живите моменти имат човешка форма и мяра. Феномените не са просто жив поток (Хусерл). Те имат форма – формата на живот. Човешките феномени имат човешка форма. Феномените са организирани във формата динамичен свят, и тази динамика е ресинтез на самия този свят.
	377. Живот-като-човек. ‘Животът-като-човек’ напомня Хайдегеровото ‘битие в света’, или ‘Dasein’, съзнателно биване, присъствие. 
	378. Няма позиция между живите форми. Няма позиция между или отвъд живите форми, от която те да се съпоставят. Тук е налице несъзнателна проекция: в естествена позиция нашата форма е единствената и нашата мярка е единствената. В тази позиция нашето човешко тяло е изключително и в негова мярка другите тела са само ‘степени на подобие’ в йерархия, на чийто връх сме ние.
	379. „Хората са изключителни“. Хората имат по-силно зрение от вълците и това е нужно за адаптацията. Хората имат по-слаб слух от вълците и това е адаптивно оправдано. Те имат по-слабо обоняние от вълците, които се ориентират главно чрез милионите миризми. Хората имат по-сложно поведение от вълците, но често то е неадаптивно и не е по-силно в дива ситуация на оцеляване.
	380. Феноменалният опит се ре-синтезира ‘в хаос’. Когато се събуждам, в първия момент светът още не е оформен: не осъзнавам ясно момента, мястото и своята форма. Когато се събуждам от тежка кома или съм в амнезия, още не знам кой съм. Но постепенно светът ми се подрежда и определя: осъзнавам стаята, в която съм заспал, поглеждам часовника, ставам. След амнезия мога да възстановя паметта си и да стана отново същия човек.
	381. Усещането с тяло е също така интимно като мисленето. Менталното изглежда област съвсем интимна, вътрешна, достъпна само на мен и това е, което трябва да я прави различна като психично от физичното.
	382. ‘Психично’ и ‘физично’ не са съпоставени. Областта на ‘физичното’ – това е онази сфера, в която не откривам нищо психично, освен самия мен като ‘психичен’. Но няма граница между такава психична сфера и физичен свят. Има граница между външни и вътрешни усещания, между жизнена среда и тяло.
	383. Реалността е специфичен за живата форма синтез от сетивни форми. Реалността за живите същества се оформя и тече в сетивата: зрение, слух, осезание, вкус, обоняние, вътрешни сетива. Тези сетивни модалности не са твърдо разграничени – налице е явлението синестезия: смесване на сетивните модалности. Нормално ние смесваме вкус и мирис.
	384. Човешката мярка  „Човекът е мярка на нещата – на съществуващите, че съществуват, и на несъществуващите, че не съществуват“ (Протагор). 
	385. Реалното за човека не е реално за другите същества. Човешката реалност е затворена в човешката форма и не съществува за други форми. Нечовешките феноменални реалности не са достижими в човешка форма.
	386. ‘Ноумените’ имат форма на феномени. Ако нашата реалност има човешка форма, как стои въпросът с ‘обектите’, които науката открива?
	387. Недостижим е свят сам по себе си. Във върховно усилие умът може да съзре граница, където сетивните форми се губят. Там, ‘в сърцето на света’, ‘всичко’ проблясва-угасва. Ако искаме да постигнем най-дълбоката ‘същност’, трябва решително да премахнем обикновените описания, привичната граматика и даже научните условности.
	388. ‘Неописуемото’. И тази дума е в кавички, защото явно означава ‘нещо’, което ‘не се описва’, а ‘нещото’ има човешка форма. ‘Нещото самò по себе си’ (Кант) е израз с изцяло феноменална форма.
	389. Представа за ‘самò по себе си’. ‘Нещото самò по себе си’ може да се представи като нещо-нищо между поява и изчезване. Можем да си представим проблясък на мимолетно нещо-нищо. И това не е ‘някъде извън света’ нито пък ‘в света’, не е ‘извънчовешко’, но не е и ‘човешко’. Защото се оказва постижимо докато съм човек в този свят, но когато го постигам, аз съм вън от нормалното възприятие и мислене като човек. Затова ползвам обикновени думи за необикновени неща. 
	390. ‘Мехурът на възприятието’ – Кастанеда. Карлос Кастанеда е описал в образи феноменалната форма на света, влагайки в устата на дон Хуан следните обяснения.
	391. Относителност на човешкото. Ние сме човешки същества, но само относно другите живи форми.
	392. Не-човешкото на границата. Има граничен опит в различни модуси и той се изпитва отвъд нормално функциониране на мозъка – например при NDE (Near Death Experience).
	393. Дайсец Судзуки – увод към Ланкаватра сутра: „Това превъзмогване на всички форми на дуализъм, колкото и различно да може да се изрази, дали като битие, или не-битие, или като единичност и множественост, или като това и онова, или като причиняване и не-причиняване, или като форма и не-форма, или като твърдение и отрицание, или като Самсара и Нирвана, или като невежество и знание, или като работа и не-работа, или като добро и зло, или като чистота и осквернение, или като личност и не-личност, или като светски и супер-светски, до безкрайност – това трансцендиране отвъд света на опозициите и контрастите, конституира една от най-значителните мисли на Махaÿна. Няма нищо реално, докато ние оставаме заплетени в кълбото на относителността, и нашите страдания никога няма да имат край“ (Suzuki, Lankavatara sutra, XXIX). „Така, според Будистката философия, реалността трябва бъде схваната в този свят и от този свят, защото тя е ‘отвъд, което е също отсам’. Ланка сравнява това с луна във вода или цвете в огледало. То е вътре и все пак вън, вън и все пак вътре. Този аспект на действителността е описан както ‘недостъпен’ или ‘недостижим’ (anupalabdha). И точно защото е недостъпен в свят на особености, той от гледна точка на света е както сън, както мираж, и т. н. Най-тънкото отношение на реалността към света е отвъд описание, неговите тайни са достъпни само на онзи, който го е наистина реализирал в себе си посредством благородната мъдрост (āryajnāna или prajnā)“ (Ibid.).
	394. Ланкаватара сутра за реалността. „Всички неща се разглеждат като форми, родени от видение или сън и никога не са били създадени, тъй като няма такива неща като себе (self), други, или двете. [Бодхисаттва] ще види, че външният свят съществува само в съгласие с Ума; и виждайки, че няма движение на виджняна, и троичният свят е усложнена мрежа от причини и дължи възникването си на разграничаване, те намират, че всички неща, вътрешни и външни, са отвъд предикати, и че няма нищо, което да се намери като собствена природа, и че [светът] не може да се разгледа като роден; и оттук те ще стигнат до прозрението, че нещата имат природа на видения и т.н., и ще стигнат до познанието, че нещата са неродени“ (Ibid., XXX).
	396. Празнота на Его-същността в Диамантената сутра „Ако тези хора позволяват на своя ум да схване и да се придържа към идеята за Его-същност, личност, същество или отделна индивидуалност; и ако те схващат и се придържат към представата за нещата като притежаващи вътрешно присъщи качества, те ще ценят идеята за Его-същност, личност, същество или отделна индивидуалност. По същия начин, ако те схващат и се придържат към идеята за нещата като лишени от вътрешно присъщи качества, те ще ценят идеята за Его-същност, личност, същество или отделна индивидуалност.  Затова ти не трябва да бъдеш привързан към нещата  като притежаващи или лишени от вътрешно присъщи качества“ (Prajna-paramita Vajra-chedika (Diamond Sutra), IV).
	397. Животът-свят като извор на смисли е отвъд смисъла. „Мистерията на света е отвъд ‘смисъла’, защото всички постижими смисли са в света. Смислите се влагат от нас в нещата, които правим и намираме. Ние не можем да огледаме и осмислим живота като цяло и някак отстрани. Той надхвърля нашето разбиране и смислообразуване даже поради това, че дава смислите.
	398. Животът надхвърля всевъзможните смисли.Не е реалистично да търсим смисъл ‘на живота’ – една идеологема, която не е предложила нищо смислено отвъд самия живот, а само зависимост от виртуални проекции – Бог отвъд света, Добро отвъд добрините и злините, Красота отвъд красивото, Истина отвъд истините.
	399. Синтез на смисъл. Жизнените процеси са синтези на смисли, определими относно ресинтеза на живота. Тези процеси осмислят виртуалните процеси. 
	400. Серия твърдения за определеност-неопределеност. Различни функции в човешкото тяло, съответни на различни феномени, имат различни степени на определеност-неопределеност или ‘степени на организация’. Това може да се каже и така: „Формите имат различна свободна енергия“ – енергията, която още не е превърната в ентропия. Най-високата свободна енергия съответства на най-силна подредба или на най-висока организация. Това съответства и на най-голямо количество информация.
	402. ‘Менталната форма’ има ‘сетивна материя’. Представите и мислите имат цялото си съдържание от сферата на сетивата и на езиците, отново сетивни. И най-абстрактната мисъл, и най-необузданото въображение оформят комбинации от сетивни форми в пространство-време (квалии и знаци).
	403. ‘Mind–body’ е граматично натоварено.Граматично натоварено е всяко изказване за света. Граматичната форма не се корени в сетивната форма.
	404. Граматика на притежанието в ‘mind–body’. В говоренето и в изследванията относно ума и тялото най-интензивно се използва формата на притежание: „Аз–имам–тяло“. Това никога не реферира реално притежание. Няма някой, който притежава тялото и тяло, което е притежавано. Самото притежание е виртуално: то реферира собственост на някого – една социална конвенция, аналогична на владеенето на територия. Тялото обаче не е нещо присъединено, а е неделимо от самия аз. Най-ясно се вижда виртуалността на притежанието в израза: ‘мой–аз’. Очевидно тук се сливат референтно притежател и притежавано. Тези изрази работят успешно по силата на споделени нагласи, но не могат да работят успешно в научен или философски анализ – те са буквално безсмислени. Метафорично те изразяват нагласа на идеализъм: душата е първична спрямо своето тяло.
	405. Има едноформеност на ‘тяло’ и ‘душа’. Приемаме условното деление ум (душа) – тяло, без да го товарим с онтология. ‘Душа’ и ‘тяло’ тук се приемат като дескрипти.
	406. Менталното  и физическото не са отделни реалности. Менталното не е отделимо от физическото. ‘Само в моя ум’ е заблуда. Нищо не е просто и чисто ментално, без да се корелира с мозъчен процес. Нищо не е физическо в смисъл на битие извън възприемането. Няма граница между душа и тяло, дух и душа. 
	407. ‘Дух–природа’. Делението дух–природа, направено на Запад, е формулирано най-силно в немската класическа философия. Както човек е раздвоен на дух и тяло в тази философия, така и познанието на света и човека е разкъсано на две сфери: ‘науки за духа’ и ‘науки за природата’. Но човешкият живот не познава това деление спонтанно.
	408. ‘Дух’. ‘Дух’, ‘ghost’, ‘Geist’, ‘ātman’ са думи за фино живо тяло, което носи живота и се ‘въплъщава’, ‘вселява’, ‘идва’ и ‘си отива’ заедно с живота. В християнството ‘духът’ е променил значението си от ‘свети дух’, който ‘се носи над водата’ преди сътворяването на Адам и Ева, ‘слиза в някого’, ‘вдъхнат е’ на първия човек. В санскрит, в славянските, в германските и други езици етимологията на ‘дух’ води към ‘дъх’ и ‘дишам’ (вж. санскр. ‘ātman’ и нем. atmen – дишам). В Стария завет ‘дух’ остава подобен на тънка материя.
	409. ‘Душа’. В християнството ‘душа’ се отделя от ‘дух’ от но няма прецизно определение. В Антична Гърция Аристотел разглежда три форми на psyche – растителна, животинска, мислеща. По подобен начин в Египет се различават, макар и неопределено, ‘ка’ и ‘ба’ (двойник и душа).
	410. Съзнаване. ‘Съзнанието’ не е отделна способност, и нямаме опит за съзнание без усещане, възприятие, представа, понятие. То е усилено внимание, насочено с напрежение. Ако това е вярно, в кората на мозъка няма да се открие област, отговорна за съзнанието, нито определен мозъчен процес, отговарящ на съзнателен процес. И това е действително така. 
	411. Мозъкът е корелиран с феноменалния свят.В мозъка могат да се намерят съответствия на човешките преживявания като невронни мрежи и невронни токове.
	412. Съответствието не е определено като тип връзка. Мозъчните изследвания свързват редица психични форми със съответни невронни мрежи. 
	413. Мозъкът (умът) слива реално и виртуално. Ние смесваме възприятията с представите и мислите. Ние смесваме външните импулси със спонтанната активност.
	414. Един свят – много индивиди. Светът никога не е реален множествено. Ние намираме множество индивиди, които ‘имат’ множество светове, но намираме само един свят, ‘моят’, който е свързан с ‘моето тяло’. Но безотносително светът няма число.
	415. Феномените – ‘пред скоби’. Прокарваното тук решение води към следното.
	416. Р {С – [Т (М)] – В}. Тук Р е реалността, феноменалната сфера, светът като феноменален, чиято структура включва средата и тялото. В тялото е поместен мозъкът като изключителна органична форма, а В е виртуалното – сферата на артефактите. Всичко, което е налице като постоянно разпадащо се и синтезиращо се, единния феноменален свят с неговата човешка форма. В този свят като жизнена среда живее живата форма – тяло, в което се обособява централна органична форма – мозък. Мозъкът има такава форма, че да интегрира тялото в жизнената среда. Тялото има такава форма, че да оцелява в тази среда. Човек проецира своята форма в неживи създания, артефакти – виртуална сфера. Така се оформя горната формула.
	417. ‘Embedment’ – Нортхоф. „Терминът ‘embedment’ може да се определи като ‘присъщо’ отношение между мозък, тяло и среда. Терминът ‘embedment’ включва два компонента: ‘embodyment’ и ‘embeddedness’. ‘Embodiment’ реферира присъщото отношение между мозък и тяло, докато ‘embeddedness’ описва присъщото отношение между мозък/тяло и среда. ‘Embedment’ трябва да се противопостави на ‘изолация’... ‘еmbedment’ може да се опише като ‘bilateral dependency’ и ‘селективно-адаптивно сдвояване’.  ‘Билатерална зависимост’ имплицира взаимна, т.е. реципрочна зависимост между мозък, тяло и среда. Например, в случая на ‘embedment’ мозъкът може да бъде схванат като необходимо условие за тялото, докато тялото, на свой ред, е негово необходимо условие“ (Northoff 2003, 19).
	418. Индивидуалното тяло съответства на индивидуална ментална форма. Всеки човек е уникален сред себеподобни. 
	419. Връзки между душа и тяло. Тяло и душа вървят заедно, но нямаме опит за тяхното различаване и съвместяване. Теориите за душата и тялото се неизбродими. Анализ в много аспекти е направен в De-cogito (2007), § 61, § 72, § 112, § 117, § 120, § 132, § 139. Основни категориални твърдения за това отношение са:
	420. ‘Душа–тяло’ не е реална структура. Няма реална структура ‘душа–тяло’. Ние никога не преживяваме душа или тяло като душа без тяло или тяло без душа. Ние не намираме граница между двете.
	421. ‘To be that’ (Томас Нейджъл) – ‘битие’ на ‘субекта’. ‘To be human’ е успешен изказ на светуването относно неуспешните изкази с граматична форма S–O. Томас Нейджъл използва сполучливо този израз, въведен по-рано, в статията: „What it is like to be a bat” (Nagel 1974) („Като какво е да си прилеп“). Нейджъл обаче запазва тук дихотомията субективно–обективно – ‘to be that’ е ‘субективна реалност’. „Можем да наречем това субективният характер на опита“ (Nagel 1974, 435). Но където има субективно, има и обективно. Ако опитът е субективен и ако всичко е опит, то няма обективно. Но ако няма обективно, няма и субективно – то се изпразва от съдържание. Ако път има обективна реалност отвъд опита, как ние знаем, че тя е противоположна на субективното?
	422. ‘Дадено’. „Светът е даден на субекта“. „Светът е даден на съзнанието“. „Усещанията са сетивни данни“. „Съзнанието има света, съзнанието взема дадения свят“...
	423. Индивидът не е ‘собственик’ на жизнения процес. Няма принадлежности ‘мой опит’, ‘мой живот’, ‘мое тяло’, ‘моя душа’, ‘мой аз’. Няма ‘Аз’. Тази граматика е изцяло релативна и е смислена в комуникация.
	424. Няма ‘субект – носител’. Опитът няма 1, 2 или много ‘субекти-носители’. Но за наблюдаващо тяло са налице множество тела, сред които само едно е съотнесено с изпитван жизнен процес.
	425. ‘В аза’, ‘в субекта’. „Всичко е в Аз-а“. „Всичко е в субекта“. Това са несъстоятелни изрази, защото няма ‘Аз’, различен от самия свят.


