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ИЗ СТИХИЙНАТА ПСИХОЛОГИЯ НА ЕКОНОМИКАТА 

Щом като разбрахме защо именно към психологията следва да насочи усилия модерната 
икономическа теория, нека сега помислим какъв е и най-уместният подход за конструиране на 
психологическа теория на екологично ориентираната икономика. Не може да се твърди, че не 
разполагаме с достатъчно статистики или обяснителни концепции за начините на мислене на 
хората относно икономиката и екологията. Това, което не достига, по-скоро е практическа 
идеология, заслужаваща доверие. И въобще, необходим ли е академичен стил, за да се изследва 
проблем, който се корени в душата и в мисловните нагласи; проблем, сериозността на който 
започнахме да осъзнаваме едва наскоро? Може ли днес някой да претендира за екологично 
познание и евентуално да проповядва устойчиво развитие, ако се абстрахира от деградацията на 
природата и в моралната човешка вселена? 

Житейският опит говори, че не винаги успяваме дори в най-добронамерените си начинания. В 
един ранен етап на това изследване хитроумно добивах и статистически анализирах емпирични 
данни относно психологическите проекции на отговорността за опазване на околната средаi

След като регистрирах начина на мислене на българските бизнесдиректори и държавни и 
общински служители, не си позволих да се обезкуража и направих опит да разбера при какви 
случаи економическата психология има шанс да вземе връх.  

 сред 
хора на ключови икономически позиции в един конкретен периферен регион на България – 
северните крайморски общини. Няма да скрия, че количественият регресионен анализ потвърди 
негативната ми хипотеза: между принципното знание за важността да се опазва природата и 
личната отговорност зее пропаст. Всъщност това е отдавна откритата от немската екологична 
школа дискрепанция.  Ако това може да се приеме за позитивен резултат – с данни за 
възприеманата екологична отговорност статистически доказах дилемата на затворника: отказ от 
екологично сътрудничество поради липса на доверие в другия.  

Главната теоретична линия, които ползвам за изясняване на психологичните проблеми на 
обществото, е парадигматаii

“Човечеството сега е заплашено от създадени от самото него опасности, които излизат извън 
негов контрол ... трудностите, с които се сблъскваме, в действителност са морални проблеми.

 на Карл Густав Юнг. Този изключителен учен, независимо и 
паралелно с геохимика Вернадский, е сред първите модерни мислители на Запада, доловили пред 
каква заплаха стои цивилизацията на техническия прогрес и битовото и морално удобство.  

iii” 
“Човечеството винаги стои на ръба на действия, които подготвя само, но които не може да 
контролира (...) С течение на времето проницателни личности са разбрали, че външните 
исторически условия от какъвто и да било вид са само случайности и че не те са реалната 
опасност, която заплашва нашият животiv

Според мен неговото учение е толкова популярно и прието от науката и сред мислещите хора, 
защото Юнг дава имена и решения на по-рано “забулени” житейски ситуации. Стилът на учения 
бих нарекъл академично-езотеричен едновременно в духовен и теоретичен контекст. Но 
теориите на Юнг стоят много близко до живота: най-малкото той ги потвърждава с голямата си 
клинична практика и опит. Разбираме, че за Юнг далеч по-важна от теоретизирането е 
възможността да помага на конкретни хора да възстановят своята личност, или “да придобият 
идентичност”.  

”. 

Така думата наука придобива съвсем различно съдържание от самодостатъчното “търсене на 
знание” (виж Психологически типове, стр. 38). Може би тъкмо защото е поставил човека в центъра 
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на своята научна ценностна система, Юнг успява да изгради устойчива макросистема за 
естеството на човека. Тази система изглежда разбираема за всички – а е толкова трудно да дадем 
дефиниция, надграждаща абстрактните разсъждения на учения от първата половина на XX век. 
Някои текстове на Юнг се стремят да опишат тъканта на идеята, същността на нещата попаднали в 
човешкото съзнание, самата prima materia (напр. в Psychologie und Alchemie и Архетиповете и 
колективното несъзнавано).  

Човешката личност е изградена от съставни части. Тези, които присъстват в нея (и са 
психични компоненти), но не са предмет на целесъзнателно, както би казал Вебер, внимание, са 
особеният предмет на психо-антропологията. Ето какво твърди Юнг през 1921 г.: “Затова и 
житейският оптимум все повече се отдръпва от противоположните крайности и търси някакво 
средищно положение, което по необходимост трябва да е нерационално и несъзнавано, защото 
само противоположностите са рационални и съзнавани.” v

За да преминем по-безпрепятствено от аналитичната психология на Юнг към економиката, да 
се възползваме и от метода на разбиращата социология на Макс Вебер, който се интересува от 
смисъла на индивидуалните и групови оценъчни актове. Вероятно читателят е забелязал 
прилагането на този подход на някои места в текста дотук. Безспорно разбирането (говоря за 
нагласата на мислещия ум да възприема нещата в тяхната цялост) има много предимства пред 
описанието и обяснението. По този път е важно да се помни, че идеални типове все пак не 
съществуват. Драстична е разликата между икономическия човек, който се предпоставя при 
изграждане на абстрактните теории (напр. агентът, изчисляващ безчет пределни полезности), и 
емпиричния човек, когото с най-голяма вероятност ще срещнем в реалния свят чрез неговото 
действие. За научни и митологични цели е добре е да разполагаме с идеални типове: 
максимизиращ печалбата си индивид без оглед на другите и бъдещето; социален индивид, който 
на всяка приемлива цена сътрудничи с околните; инертен потребител на масови ценности с 
консуматорски ореол. Тези призраци бродят само докато сме насочили поглед към теоретичната 
си абстракция за обществото, с цел изясняване на вълнуващия ни економически проблем. Във 
всекидневието идеалните типове се размиват в метафората на яхта, носена от течението и силата 
на вятъра: несъзнателните намерения са подводни течения, а вятърът в платната – приеманата в 
един определен момент индивидуална логика за (стопанско) действие. 

 Сега можем да разберем американския 
автор Джоузеф Кембъл, който се е срещал с Карл Юнг и го описва като привързан към земята, със 
здрави корени, дори обичащ селото човек.  

Когато се стремя да разбера обществения човек, живеещ при заварени обществено-
политически условия и призван – или принуден – да трансформира тези условия на средата в 
своята психика, неволно поставям до методите на Вебер също и възгледите на Карл Маркс. Оказва 
се, че много от прочутите и твърде сложни противоречия между двамата учени чисто и просто 
изчезват, щом се разгледат в съвременен контекст през фокуса на реалния обществен процес. В 
тази връзка използвам, но не се ограничавам с онова, което може да се нарече идея за здрав разум.  

Всъщност това е една от най-характерните обществени черти на икономиката: вярата в 
здравия разум. Но много често тази вяра подвежда индивида и групите. Въз основа на най-
разпространения модел на обществено поведение понякога се вади заключение, че типичното е 
разумно. Но онова, което съзнанието маркира като “здрав разум” и “разумно действие”, рядко има 
материално основание. Възпитание, образование, житейски примери, а и много други определят 
това, което се смята за правилно и дължимо: онзи Супер – Аз, към който се протягаме и който 
може да има толкова много превъплъщения, колкото модели хора живеят. Образно казано, човек 
сам омагьосва себе си като зъл магьосник. Е, не е изключено и маркетингът да помогне с реклама 
за сместа на магията.  
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Здравият разум на съвременността е екологичен. Тази дума се асоциира със: зелен, горски, 
селски, ориентиран към бъдещето, застрашен от изчезване, здравословен, свободен – и много 
други смисли, модерният контекст на екологичната идея е много широк. Търсенето на 
здравословни начини на живот придава все по-голяма стойност на отдалечеността от 
механизираните форми на човешко битие.  Съвременният човек – съзнателно или несъзнателно – 
стига до убеждението, че е нужна екологична промяна. От доста време се наблюдава и групиране 
за постигане на обществено влияние, с което се прави опит за натиск върху досегашната 
екологична стратегия на правителствата. Досегашният модел на обитаване на Земята се поставя 
под въпрос и човекът осъзнава, че в биологичния свят той не е самодостатъчен.  

Началото на това тънко съзнаване може би идва от културните центрове, но по резултатите в 
периферните региони ще заключим дали икономиката се движи в посока економика. Припомням, 
с термина економика се опитвам да изразя природно-домашния контекст на икономическата 
дейност и наука. Нали коренът на икономиката и екологията – думата ойкос, означава на първо 
място домакинство: дом със стопанин или управител, който се грижи за полагането на труда и 
запазване на богатството. Економиката се проявява както като историческа, така и като 
нормативна теория. Тя гради образец за добро и успешно функциониране на икономическите 
системи, подхранващи общественото битие чрез вписване в природата. По-специално, 
економиката се интересува от онези практики, които ще ни помогнат да живеем в едно 
благоденстващо бъдеще време без екологични кризи. 

Тук изниква първото психическо противоречие: какво е благоденствие? От гледна точка на 
традиционната икономическа доктрина това е възможността да се радваш на голямото си 
нарастващо богатство. Тази вече разколебана позиция не вещае безкризисно бъдеще. Кризите са 
естествен продукт на капиталистическия святvi

Заради стадната психика на хората икономически кризи ще ни застигат отново и отново. Но в 
случая с екологичната криза не бих съветвал да чакаме спокойни естественото циклично 
възстановяване на системата. Екологичната криза влошава качеството на живота по-сериозно, 
отколкото това може да направи финансовата криза. Освен това в екологичната криза не се 
забелязва циклично подобрение; от десетилетия качеството на природната среда върви надолу. 
Тази теза никак не е популярна в икономическия свят. Допреди най-много двадесет години 
концепцията за икономическо ограничаване, с което да спре деградацията на екосистемите, 
губеше обществената дискусия от доктрината за максимизиране на икономическия ръст

, на стремежа да се максимизира резултата, а в 
разпределението му да не се допуска морална регулация. Разпространено е мнението, че 
икономическите кризи са закономерни, даже полезни за капитализма: без кризи няма обновяване 
на капиталовите технологии. Според автори като Хайман Мински и Чарлз Кинделбергер, 
податливостта на човешката психика на масови психози, на еуфории и паники, е това, което 
натиска копчето на кризите.  

vii

Облъчвани от пропагандата на зеления бизнес маркетинг, хората започнаха да предявяват по-
високи претенции и да се активизират по определени екологични въпроси. Да разгледаме в тази 
връзка статистиките на Green Gauge Report

. Както е 
писано: „И когато Павел започна да му говори за праведност, самоконтрол и за наближаващия съд, 
Феликс се изплаши и каза на Павел: Достатъчно засега. Можеш да си вървиш. Когато имам време, 
ще пратя да те повикат”. 

viii. През 2008 г. 72% от жителите на САЩ заявяват, че 
знаят доста или много за проблемите на околната среда, а 28% понякога дори целенасочено търсят 
екологична информация. 76% са си купили енергоспестяващи крушки, а 81% се интересуват от 
разхода на гориво на автомобила си. Презентацията на доклада е преднамерено оптимистична, но 
не може да скрие следния процес на изтласкване: през кризисната 2008 г. за 55% от американците 
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проблемите на околната среда са по-важни от икономическите; година по-рано този дял е цели 
69%. По същия начин ако разровим архивите на годишното изследване на екологичните нагласи 
на американците ще видим, че през 2002 г. те се интересуват много по-силно от тероризма, 
отколкото от екологичните въпроси, след като през 2001 г. „екологията” бе оценена като „номер 
едно”. Проблемът на околната среда очевидно е известен и хората го разбират на първо място като 
свой проблем: макар глобалните екологични въпроси да остават на заден план, качеството на 
локалната жизнена среда притежава съществена субективна стойност.  

Това развитие отдавам на съществения факт, че към качеството на живота най-внимателни са 
имуществено богатите хора. Богатите са готови да платят свръхцена, за да са здрави, а никой 
нормален човек не се поддава на заблудата, че в близост до дома му пушекът от фабричния комин 
или нефтеното петно на плажа са добри за индивидуалното благоденствие, защото изразявали 
богатството на нацията. Не толкова състоятелни, но пък по-информирани и социални, 
специалистите-интелектуалци – хората на научното творчество и на изкуството, също биха 
платили свръхцена за чиста природа. На бедните материално и духовно не остава много време и 
място за екология. 

Това лесно може да се види в рационалния пласт в личността. За мен все пак по-интересен е 
емоционалният пласт, с който всъщност е свързана психологията – интересува ни психе, душата. 
(Идеята за човешка душа се приема от Карл Юнг като нещо напълно реално и естествено. Може да 
се каже, че той научно я верифицира).  

Биосоциалните анализи на по-ранния Зигмунд Фройд специално разглеждат много основния 
икономически принцип на личността с душатаix. Юнг обаче доказва, че без да зависи от 
преживяванията и предпочитанията на душатаx

Такава сублимация е трудно постижение: в съвременния свят повече, отколкото в миналото. 
Най-вече затова, защото единството между съзнание, душа и тяло, подчинени на разумния дух – 
слово, е възпрепятствано от информационно и физическо замърсяване. (Претоварване, по-
подходяща дума по отношение на информационния аспект, може да се отнесе също и до 
физическата и биологическата поносимост на земята). За да сублимира, личността вече не само че 
трябва да обработва много голямо количество информация, но и да я оценява; тя избира 
архитектурата на познанието си, интегрирайки най-разнородни информационни “блокове”. 

, в антропоса: констелацията човек, присъства още 
един субект – духът, както би се изразил той, или колективното несъзнавано. Духовни влияния 
преобразуват нашите всекидневни действия в една най-често несъзнавана генерална цел: 
сублимация. Човешката натура, сбор от различни принципи и елементи, подлежи на 
трансформация на частите и достигане до мистическа цялост – “придобиване на 
идентичност”.  

Блоковете информация представляват логически, функционално или тематично (обектно) 
компилирани сведения или идеи. Понякога те се проявяват като убеждения – идеи или наченки на 
идеи, които не подлежат на мисловно разискване. Понякога – като специални (технични) умения: 
шофиране, боравене с компютър, знание на чужди езици. А понякога – като пазарни сигнали. 
Цените сами по себе си (като цифри) са несъзнавани информационни стимули, а обвързани със 
сведения за други цени са несъзнателни блокове информация. Например на днешния пазар и 
особено валутните пазари цените не са достатъчни; инвестиционното решение преработва много 
по-комплицирани блокове: инфлационни очаквания, данни за заетостта, за икономическия 
резултат по сектори и страни, поведение на ключови фигури на пазара и т.н. 

СМИ са основен преносител на блоковете информация в съвременната епоха. Масовият 
пренос предявява специфични претенции към информационните масиви и така влияе на 
компилирането на идеите. Ето какво посочва Тофлър за демасифицирането на медиите: “Вместо 
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да получаваме дълги, свързани нанизи от идеи, организирани и синтезирани за нас, ние все повече 
сме изложени на къси, модуларни блокчета с информация ... Вместо просто да получим нашия 
мисловен модел за действителността, сега ние сме принудени да го изобретим и непрекъснато да 
го преоткриваме. Това ни натоварва с огромно бреме” (Третата вълна, цит., стр. 220, 221). 
Напрегнати, фрагментирани, многопластови: такива са извлеците от реалността, които изразяват 
медиите. 

Днес носител на необходимото за социализацията знание са СМИ; те вече играят и 
възпитателна роля в поведенската еволюция. Интернет като медийна средаxi

Макар тук да говоря за душевни тенденции: не само пред съзнанието стои трудността да се 
консолидира, телата на съвременните хора също се подлагат на нов тип въздействия. Това е 
изключително значим икономически фактор и неслучайно в Капиталът Маркс обръща толкова 
внимание на физическата деградация на фабричните работници. За разлика от ценностите, сякаш 
качеството на днешните тела е станало по-високо, в смисъл на по-висок ръст и по-ловки ръце. 
Съвременната жена със среден ръст ще бъде по-висока от средния на ръст мъж от XV век. 
Пръстите на ръцете ни се издължават за ползване на компютърна клавиатура – какво по-добро 
потвърждение на това, че сме силно адаптивен, пластичен вид

 има още повече 
измерения – той съдържа световното комплексно познание. Интернет промени из основи 
принципите на учене и вземане на решение. Огромният прогрес, който се натрупва във всеки един 
момент от съвкупния трудов процес, се заявява в публичното информационно пространство и 
предявява претенции за внимание. Очевидно в човешкото съзнание в настоящия момент 
присъстват много повече информационни връзки, отколкото някога преди – което не може да се 
каже за ценностите, тоест способностите на душата. 

xii

Хората в градовете са освободени от битката за оцеляване в природната среда (при хората 
борбата за съществуване вече се осъществява вътре в обществото, т.е. извън природата

?  При това, най-общо казано, 
продължителността на живота се удължава и така възникват големи масиви възрастно население, 
което освен че се стреми да задържи властта и парите, иска да се грижи за здравето си и така 
повишава ценността на “здравословната природа”. 

xiii

Независимо накъде гледа, човекът е естествено същество, което не се побира в споменатите 
по-горе идеални типове, така че всяка рязка промяна в околната среда не може да остави душата 
му безразлична. На съзнателно равнище той търси и намира многобройни оправдания за 
промяната, която най-често се изразява в природна деградация за сметка на пазарни излишъци – 
но душата реагира тревожно. През последните няколко години за означаване на чувството на 
безпокойство, завладяващо хората при рязка промяна на привичния им ландшафт, се налага 
терминът соласталгия. Най-общо казано, соласталгия е чувство на носталгия, когато си у дома. С 
всяко отсечено дърво, с появата на нови сгради с непривична архитектура, с разораване на 
познатата от детството поляна за игра човекът губи неявните елементи, които са формирали 
личността му. Разрушава се еко-менталната система, с думите на антрополога Грегъри Бейтсън. 
Връзката между концепциите биофилия и соласталгия се долавя ясно: човекът е природно 
създание, а отделянето от природата е болестно състояние. Макар индустриалните медии често да 
залагат на модела на студения консуматор – любител на прогреса, в природата ни е да обичаме 
природата.  

) и са 
склонни да романтизират природата, като предпочитат да не гледат към страшните белези на 
смърт и упадък. 

Тогава, не гарантира ли това само по себе си успеха на новата икономика на природопазене? 
Според мен две са траншеите на старата доктрина, които стремежът към економика все още не е 
пресякъл. Първата пречка се изразява в „прокрадващата се нормалност”, т.е. обикновено по-
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бавната промяна в околната среда, както биологът Джаред Даймънд обясни с последния си труд 
Колапсът. Тъй като промяната най-често се осъществява с твърде малка скорост, човекът е 
склонен да забравя какъв е бил светът по-рано – и възприема за нормално това, което вижда във 
всекидневието си, дори и деградацията. Второ, индивидуалното прозрение влиза в конфликт с 
обществените структури. В йерархията индивид – първична група – човешко общество, 
институциите на природопазене са закрепени само на средното ниво (чрез традиционното 
екологично знание). Осъзнаване от страна на индивида на мястото и ролята му в света е събитие от 
огромно значение, но то не променя автоматично големите обществени структури, формирани 
през последните столетия с цел максимизиране на материалното богатство.     

По отношение на природното обитаване по-горе решихме, че в борбата за храна груповото, 
колективно начало в хората е първично. Повече ловци заедно биха убили по-едър дивеч. Биха 
поддържали повече жени, след това възпитавали деца и създавали митология. Самото 
съществуване на царската и жреческа институция е невъзможно без посветен колектив. Чак в 
късното Средновековие кристализира психологическият тип на индивидуалиста, който до голяма 
степен и определи западния тип мисловност. Ето какво мога да кажа за генезиса на този 
феноменален психичен модел.  

Предкапиталистическият период (Просвещението на XVIII век, Реформацията на XVI – XVII 
векове и Ренесанса на (XIII)XIV –  XV век) е изключително сложна обществена формация, чиято 
поява и развитие не може да бъде обяснена с водещ фактор. В неговите широки времеви рамки се 
формира светоусещането на западния тип човек. Големи исторически процеси като 
международната търговска експанзия, предхождана от Великите морски пътешествия, пораждат в 
хората на Западна Европа представата за неизследвани земи и незнайни природни богатства, която 
се проектира върху цялата природа. Чуждоземните социални структури като напр. империите в 
Америките и отчасти Азия падат пред постигнатото от Запада технологично организиране, това 
прави представителите на оксиденталното общество самонадеяни. От друга страна в 
западноевропейските държави, както навсякъде по света, аграрното население преобладава, а това 
не може да не се отрази на светогледа на творческите малцинства в посока дистанциране от 
утилитарното. Духът на това време е разбирал ролята си на Земята експанзионистично, в смисъла 
“напълнете земята и обладайте я”.  

Някой ще възрази, че именно по време на Просвещението значението на природата като база 
на социалния прогрес бива осъзнато. В този смисъл наистина виждаме отчетлив интерес към 
природните проблеми, особено след втората половина на XVIII век. Тогава лекарят – икономист 
Франсоа Кене твърди, че единствено земята може да създава стойност “от нищото”. Но е важно да 
видим в този интерес ползването на природата, в най-добрия случай научния интерес, но не и 
идеята за “съвместен живот” (логично, оскъдността на природните ресурси и планетарната идея 
все още са непознати). Не могат да не се признаят “екологичните” интелектуални постижения на 
епохата – например алегорията за острова и континента на човечеството на Джон Дън или редица 
вдъхновени пасажи от Фауст на Гьоте. Но отделянето на човека от природата на този исторически 
етап е несъмнено и се доказва включително и чрез засилване ролята на градовете като социални 
центрове. 

Тоталното разделение на труда и специализирането на личността в определена обществена 
функция влизат в противоречие с економическата психика. Устойчивата страна на човешкия 
характер е в цялото, а то се губи, щом човекът загуби връзката с естествената си среда.  

Основните проблеми за екологичното качество на живота днес стоят пред градското 
население, особено в мизерните предградия, и за живеещите в граничните райони: ниски острови, 
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крайбрежия, снежни и ледени зони, високопланински терени, засушливи райони с настъпваща 
пустиня като Аралско море и Сахел под Сахара. Засега умерената област сякаш отново става 
привилегирована. В отдалечените от умерената физико-географска зона райони промените в 
климата вече са отчетливо доловими. В икономически развитите умерени общества възникват 
друг тип екологични проблеми, свързани с развитието на генетиката и микробиологията и 
предявяващи претенции към нова биоетика и евгенично ориентирана психологияxiv

Нарасналото демографско налягане в развиващия се свят е предпоставка за нарастваща 
агресивност

. 

xv. По-големият брой млади хора причинява колизии: или младите се стремят да 
вземат властта от възрастните капиталисти експлоататори, които опити много често завършват с 
кървави репресии, или старите мъдреци откриват социален отдушник. Там, където бедността е 
голяма, национализмът е силен. Печални размисли навяват предположенията, че безсмислено от 
геополитическа гледна точка действие като военната намеса на революционна Куба във войните в 
джунглите на Ангола е проява именно на такава контра-мярка срещу засиленото демографско 
налягане (много млади мъже, за които няма достатъчно работа)xvi

В съвременния идеен свят липсва опорна точка. Това е неизбежният резултат от вековния 
стремеж на човечеството към интелектуална и нравствена свобода. Големият брой идентичности, 
които диференцираните социално-производствени отношения пораждат – действащи лица в 
спектакъл, който трябва да бъде изигран съвместно с другите, води до загубата на онзи духовен 
реален компонент, в който се съдържа смисълът и невидимото предназначение на човешкото 
съществуване.  

. 

Фактът, че макар и по-необременен в информационно-познавателно отношение, в 
осъзнаването по-богат е вкорененият в природата архаичен митологичен комплекс, ни дава 
основание да развиваме психологичната економика. С нея продължаваме да търсим обяснения за 
съвременното възприятие за място и роля на човека в природата. Природата, земята, естественият 
признак така или иначе присъстват в човешката личност. Съвременните хора, в които съзнанието е 
отделено от цялостната личност посредством мембраната на модерността, ги долавят като 
неоархаистки призив - “дивото ги зове”. Дивото определя битието на хората също и в модерните 
технологични общества, но вече като образ, активен психичен знак.  
 
                                                 
i Част от резултатите бяха представени на конференция във Варна, организирана от руското Общество на 
Вернадский: виж статията ми Психологически проекции на отговорността за опазването на околната 
среда в България:  http://www.bluelink.net/bg/bibloteka/fulltext.shtml (посл.достъп 22.3.2009) 
ii Парадигма в случая разбирам като жизнен път и творчество. В това значение можем да говорим и за 
парадигма на Дарвин, Маркс, вероятно и на много други учени 
iii Юнг, К. Архетиповете и колективното несъзнавано. Плевен, 1999, стр. 341 
iv Юнг, К. За архетиповете на колективното несъзнавано. (в:) Архетиповете и колективното несъзнавано, 
стр. 29, 30  
v Юнг. Психологически типове, С., 2005, стр. 235. И в края на същия абзац: “Както индийската, така и 
китайската религия и обединяващия двете сфери будизъм са разработили представата за един среден път 
(курсивът е на Юнг), който има магическо въздействие, спасителен е и се постига чрез съзнателно усилие. 
Ведическият възглед съзнателно търси освобождаване от двойките противоположности, за да се озове на 
пътя на спасението.” 
vi Гълбрайт, Дж. Пътуване в икономичекото  време. С., 1999 [A Firsthand View, 1999]. Относно развитието на 
последната икономическа криза, виж труда на Пол Кругмън Завръщането на икономиката на депресията и 
кризата от 2008 г. С., 2009  
vii “Ние едва сега започваме да разбираме, че трябва да изменим нашето твърдоглаво поведение, с което 
затормозваме бъдещите поколения поради грешното си убеждение, че може да се прави избор между околна 
среда и икономика”: Ч. Кача, Член на парла-мента, Камара на общините, Отава, 1986 г. (в:) Нашето общо 
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бъдеще. Доклад на меж-дународната комисия за опазване на околната среда и за развитие. С., 1989, стр. 
52 
viii Ежегодно представително изследване на нагласите към опазването на околната среда в САЩ. Докладът за 
2004 г., който информира, че едва 32% от американците са запознати с основните екологични проблеми, 45 
милиона американци смятат, че източник на прясна вода е океанът, а само 12% биха издържали базовия тест 
по енергийните въпроси, допреди няколко години (последен достъп 08.08.2006) можеше да се открие на 
следния Интернет адрес: http://www.neetf.org/roper/ELR.pdf  
ix Фройд, З. Аз и То. Природата на несъзнаваното. 1997 [1923], стр. 151  
x “Това, което наричаме ‘психика’, т.е. душата, в никакъв случай не е тъждествено с нашето съзнание и 
неговите съдържания”: Юнг, К. Несъзнаваното в аналитичната психология, цит.изд., стр. 272 [Man and His 
Symbols, 1964] 
xi Döring, N. Sozialpsychologie des Internet. Die Bedeutung des Internet für Kommunikationsprozesse, Identitäten, 
soziale Beziehungen und Gruppen. Göttingen u.a., 2003 
xii През 2003 г. на индонезийския остров Флорес бяха открити останки от високи 1 м. човеци, в хоризонти от 
94,000 до 18,000 г.пр.н.е. Използвали са каменни сечива. Вероятно са попаднали на този остров случайно 
отвън и са развили изолирана популация. В продължителното им обитаване природата на острова, която ги 
приема като ловци и хищници, а не продуценти и е с ограничени ресурси, благоприятства понижаването на 
ръстта: добре известният островен ефект действа и при хората.  
xiii Вернадский, В. Автотрофность человечества. Paris 1925, М. 1940.  В тази статия-предчувствие на 
основните ресурсни проблеми пред човечеството Вернадский развива тезата за преобразуване на 
биохимическия състав на Земята в резултат на човешката дейност. Това преобразуване ескалира с 
откриването на земеделието преди 600 поколения: “човекът по този начин овладява цялото живо вещество”. 
Човекът излиза извън конкурентната борба с другите видове за храна и влиза в сложни вътревидови 
социални отношения, за да може да преодолее “неумолимият глад, който става безпощадна движеща сила 
на социалния строй на обществото”. Според мен социалният и поведенски аспект на тази изключително 
важна идея все още чака пълното си осветляване. 
xiv Виж Фукуяма, Фр. Нашето постчовешко бъдеще. С., 2002 
xv Демографско налягане може да се обясни и като показател за агресивност, породена от човешка 
динамика: такава е употребата му в научната фантастика Обитаемият остров на А. и Б. Стругацки, където 
за пръв път срещнах този термин.  
xvi Поддържане на демографски оптимум: на Нова Гвинея инициацията сред някои племена завършва с 
представяне на несъмнени белези за убийство на възрастен мъж, т.е. права за размножаване се дават на този, 
който ги е отнел от друг: мярка-следствие от ограничените ресурси на острова. Пасионарността трябва да се 
изразходва, за да се поддържа системата в устойчиво състояние: в миналото за това са служели военните 
походи към съседни страни, а в наше време – напр. “усвояването” на космоса.  


