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ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

СъОТВЕТСТВИЕ нА СТРуКТуРАТА нА 
СИСТЕМАТА йОГА С ТРИЕДИннАТА СъщнОСТ 

нА чОВЕшКИя ИнДИВИД
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Човешкият индивид е триединство от организъм (био-
логична същност), психика (психична същност) и личност 
(социална същност).

В този дух е и определението на СЗО за здравето, 
според което „Здравето е състояние на пълно физическо, 
психическо и социално благополучие“. На триединната 
същност на човешкия индивид съответстват и 8-те етапа 
на древната система йога: 

Личностно себемоделиране на човека
1. Яма – в междуличностен план
2. Нияма – във вътреличностен план

Телесна самодисциплина 
3. Асана – телесни пози
4. Пранаяма – дихателни упражнения

Психическо себеусъвършенстване 
5. Пратяхара – отдръпване на ума от сетивата
6. Дхарана – волево насочване на ума към определен 

обект
7. Дхиана – състояние на непринудена насоченост на 

ума върху избрания обект
8. Самадхи – състояние на пълно сливане на субекта с 

обекта на съсредоточение на ума
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В разширеното определение на СЗО за здравето са де-
финирани 5 вида здраве:

• Физическо здраве – пълно съответствие на резул-
татите от физиологичните и биологичните изследвания с 
утвърдените норми.

• Емоционално здраве – съответствие на емоционал-
ните реакции с реалностите на ситуациите и събитията, в 
които е поставен индивидът.

• Ментално здраве – способността, умението на ин-
дивида да вижда себе си такъв, какъвто е (автосензорен 
синтез), и заобикалящата го действителност – такава, как-
вато е (алосензорен синтез).

• Социално здраве – състояние на устойчиво равно-
весие между показателите „социална желаност“ и „устой-
чивост на групов натиск“.

• Духовно здраве – способността на индивида да 
се придържа, да следва една устойчиво последователна и 
непротиворечива линия на поведение и жизнена дейност, 
съответстваща на неговата лична философия (верую) и 
ценностна система.

Тези така формулирани 5 вида здраве са в съответ-
ствие и със скàлата на потребностите (по Маслоу). Съг-
ласно една от модификациите на тази скàла, пълноцен-
ната жизнена дейност на цялостния завършен индивид е 
свързана със задоволяването на следните потребности:

• Въздух, вода и храна.
• Фактори на физическото оцеляване и сигурност за 

утрешния ден.
• Да обичаш и да бъдеш обичан.
• Достоверна информация, необходима за изгражда-

не достоверен образ на заобикалящата те действителност.
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• Контрол върху ситуациите и събитията, ставащи в 
заобикалящата те действителност.

• Творчество. На този етап творческата личност гле-
да на себе си не само като на творец, но и като на творе-
ние. Възниква неизбежният сакрален въпрос: „А аз, макар 
и творец, все пак творение на кого съм?“, който води до 
следващата потребност. 

• Търсене (включително и по научно-философски 
път) на Несътворения Творец на всички останали творци 
и творения.

Тази така представена скàла на потребностите е в съ-
ответствие с петте вида здраве: 

• На физическото здраве съответстват първите две 
нива на потребности.

• На емоционалното здраве – потребността да оби-
чаш и да бъдеш обичан.

• На менталното здраве – потребността от достовер-
на информация.

• На социалното здраве – потребността от контрол 
над ситуациите и събитията. 

• На духовното здраве – потребността от творческо 
търсене на Твореца на всички творения.

Интерпретацията на скàлата на потребностите от по-
зицията на философията и практиката на системата ЙОГА 
ни дава нейния съвременен облик.

По отношение на първото ниво на потребности във 
всички практически ръководства се препоръчва правенето 
на дихателните упражнения да става на открито, където 
въздухът е наситен с отрицателни аеройони. По отноше-
ние на водата и течностите въобще, препоръчва се „жива-
та вода“ на току-що откъснатите плодове и зеленчуци.
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Макар че йогите нe са против консумацията на яйца и 
млечни продукти, придават по-голяма значимост на пъл-
ноценните белтъци от растителен произход – орехи, баде-
ми и лешници.

Второто ниво на потребности е свързано с оцеляване-
то и сигурността. В тази насока йогите препоръчват ори-
ентация към реални, обективни потребности, а не такива, 
свързани с показност и висок обществен престиж.

Третото ниво на потребности – да обичаш и да бъдеш 
обичан – може да бъде интерпретирано и от позицията 
на американския психотерапевт Морган Скот Пек за его-
то1, което той определя като антилюбов, а любовта – като 
антиег о.

В тази насока Йогананда прави уточнението, че егото 
е ум, поробен и посветил се в служба на тялото. Именно 
на третия етап на йога, АСАНА, умът на последователя на 
тази система, ставайки господар на тялото си, е способен 
вече истински да обича.

Четвъртото ниво на потребности, свързано с досто-
верната информация и изграждането на достоверен образ 
на действителността, може да се третира от три гледни 
точки – неврофизиологическа, психологическа и личност-
на. Според неврофизиологията винаги задоволяването 
на дадена потребност се свързва с чувство на удовлетво-
реност, което се съпровожда с отделяне на ендорфини, 
морфиноподобни вещества в мозъка. Обратно, незадо-
воляването на някаква очаквана потребност се последва 
от отделяне на адреналин. От своя страна ендорфините 
активират имунната система, докато адреналинът води до 
нейната превъзбуда и изтощение.

От психологическа гледна точка формулирането на 
потребностите следва да става на базата на обективна 

1 В неговата книга „Изкуството да бъдеш бог“. Б. а.
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оценка на даденостите и възможностите на индивида, как-
то и на реалностите на действителността. Пресищането с 
нереалистични самоцелни потребности води до мислов-
но-емоционално „задръстване“, апатия и превръща инди-
вида в средностатистическа величина.

От личностна гледна точка изграждането на досто-
верен образ на действителността зависи от това, доколко 
индивидът търси истината заради самата истина или тър-
си само определени истини, които да може да употреби. 
В тази насока е подходящо позоваването на една мисъл 
на Парамаханса Йогананда: „Подходът към собствения 
ви живот трябва да бъде също толкова научен, както 
подходът на физика към изучаването на Вселената“2. В 
същия дух е и казаното от Христа в Новия Завет: „И ще 
познаете истината, и истината ще ви направи свобод-
ни“ (Йоан, 8:32), но по-нататък той уточнява пред своите 
ученици: „Имам още много да ви говоря, ала сега не мо-
жете го понесе“ (Йоан, 16:12), т.е. всеки индивид прите-
жава определен лимит на поносимост към определен обем 
информация и най-вече към фундаменталните истини.

В системата йога моралното качество търсене и усто-
яване на истината заради самата истина се нарича Сати я.

В тази насока Йогананда доуточнява: „Истината е 
основополагащ камък във Вселената. Не е достатъчно 
само да кажеш истината. Нараняващите твърдения, 
макар и верни, е по-добре да останат неизказани. Много 
сърца са били разбити от неуместно изказани истини.“3

Още по-интересно е 5-ото ниво в скàлата на потребнос-
тите – контролът над ситуациите, съответстващ на соци-
алното здраве. Благополучието на индивида се определя 
от съотношението на ситуациите, от които той зависи, и 

2 В книгата на Криянанда „Мъдростта на Йогананда“. Б. а. 
3 В книгата „Омар Хайям, Рубаят, разтълкуван от Парамаханса 

Йогананда“ под редакцията на Дж. Доналд Уолтърс. Б. а. 
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ситуациите, които зависят от него. В тази насока един от 
основополагащите принципи на древноегипетските жре-
ци е бил: „Само този, който е свободен, може да осво-
бождава. Само този, който може да контролира себе си, 
може да има контрол над нещата вън от себе си. Струк-
турата на вътрешния свят предопределя структурата 
на външното битие.“4

В този дух е написана и древноиндийската поема 
„Бхагавад гита“, в която се пресъздава историческата бит-
ка на полето Курукшетра. За пръв път Парамаханса Йога-
нанда е прозрял, че всъщност в тази поема метафорично 
се пресъздава вътрешната битка, която всеки един от нас 
води в себе си – между съзнателно-волевата сфера и емо-
ционално-инстинктивните наклонности.

В своите коментари върху „Бхагавад гита“5 Йоганан-
да, позовавайки се на анатомо-физиологични данни за чо-
вешкия мозък, счита, че вътрешната битка може да се спе-
чели от съзнателно-волевата сфера, ако се мобилизират 
резервните недиференцирани мозъчни клетки чрез йога 
техниките. И тук от само себе си се налага изводът, че из-
ходът от битките, които човек води вън от себе си, зависи 
от успеха на битките, които води вътре в себе си.

Шестото и седмото ниво на потребността от творчест-
во и потребността от търсене на Твореца са най-трудни за 
психологическа и вътрешноличностна интерпретация, но 
са абсолютно необходими „съставки“ на ДУХОВНОТО 
ЗДРАВЕ. При творческия процес е налице непрекъснат 
двупосочен процес от логическо мислене към интуитивно 
прозрение, и обратно. Този преход от логическото към ин-

4 В книгата на Едуар Шуре „Великите посветени“, раздела за 
египетските жреци. Б. а. 

5 В книгата „The Bhagavad Gita – Royal Science of God 
Realization“. Б. а. 
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туитивното е най-изявен при търсене на истината заради 
самата истина.

Творецът неизбежно преживява и се връща към сво-
ята непринудена, естествена детска любознателност, за-
връща се към своето автентично Аз, към истинското си 
СЕБЕ. На четвърто и пето ниво на потребности умът е 
все още подвластен на школската логика, заклещен в ка-
пана, наречен „правилно–неправилно“, закрепостен към 
социалните роли и социалните маски, които са в основата 
на социалното Аз. На 6-о и 7-о ниво на потребностите се 
активира автентичното Аз, което доминира социалното 
Аз, индивидът се ДЕФРАГМЕНТИРА и се изгражда като 
ЦЯЛОСТНА ЛИЧНОСТ. Именно на изследването на най-
интимните психологически характеристики на ЦЯЛОСТ-
НАТА ЛИЧНОСТ е посветил значителна част от живота 
си Карл Густав Юнг.6

6 В книгата си „ЕОН – изследвания върху символиката на ця-
лостната личност“. Б. а. 
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