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 Кампанията на кандидат-президента на САЩ –

трансхуманиста Ищван Золтан

 Ищван обещава 

БЕЗСМЪРТИЕ!

на гражданите на САЩ.



 Ако поставим в търсачката:

personal immortality 
– cibernetics, rational, science….

лично безсмъртие –

кибернетичен вариант, рационално, научно...

 Излизат няколко хиляди източника /дори и на 

български/



 Първата проучвателна група по изследване на 

“безкрайно развитие”. 

Съставена от студенти от различни специалности 

/ главно технически – физици, инженери, 

изчислителна техника.../ и млади преподаватели 

от Фз.Факултет на СУ.

 Групата се формира в София на доброволни 

начала без съдействието на академични кръгове 

или държавата.



“Сега ние трябва да 

приемем смъртта не като 

мистериозна съдба, наложена 

ни като възмездие от един 

ревнив бог, но в същност като 

наследство, произтичащо от 

биохимични факти и процеси,... 

като следствие от това, че сме 

наследили тела, за които 

смъртта е един нормален 

завършек.” Произход на 

живота 1967г Джон Бернал

И сега, може би е крайно време да 

разгледаме идеята, която за повечето 

хора изглежда по-страшна от 

мисълта, че машините могат да ни 

изместят. Аз вече споменах за това в 

предишната глава: машините могат 

да се съединят и обединят с нас... Ако 

,в края на краищата, това се случи – а 

аз приведох достатъчно основания, 

които ще ни позволят да мислим, че 

така трябва да стане ние няма за 

какво да съжаляваме, нито от какво 

да се страхуваме. Артър Кларк 

“Профили на бъдещето” 1968г



Акад. Виктор 

Глушков

“Аз мисля, че човек ще може да придаде на 

машината много повече. Някъде на 

последния стадий на предаване на 

информация към компютъра, човек като че 

ли вписва в машината своето самосъзнание 

и изведнъж започва да чувствува, че той, 

това е той и в същото време, той – това е 

машината. Такава възможност не е 

изключена, ако центърът на 

самосъзнанието не е свързан неразривно с 

определени клетки в мозъка, а е в състояние 

да мигрира... Ето, това е то –

окончателният преход, т.е. преход в 

компютъра не само на интелектуалната 

мощ, но и на самосъзнанието на човека, 

това фактически е пълно 

безсмъртие...”



 Проучване на публикации пряко свързани с 
кибернетичния вариант на лично безсмъртие.

 Проучване на всички възможни свързани 
въпроси.

 Търсене отговор на въпроса: Как конкретно би 

могло да се осъществи лично безсмъртие?!

 Провеждане на семинари и дискусии по темата. 
Изготвяне на реферати и обзори.



 Избор на универсален 

език и 
междудисциплинарна 

обща теория,

проникваща в 

областите, които пряко 

или косвено се отнасят 

към личното 

безсмъртие в неговия 

кибернетичен вариант.



 ОТС се оказа област, която демонстрираше 

няколко десетки различни концепции без 

мостове помежду им.

 Осъзнахме необходимостта от такъв вариант на 

ОТС, който без да губи началния замисъл на тази 

теория, да бъде пригоден за проблема, който ние 

решавахме.

 Формулировка и решение на конкретните 

проблеми в термините и законите на нашия 

вариант на ОТС.



 Началото на този нов етап бележи запознаването 

ни с                                           

неврохолографната хипотеза 
за дейността на мозъка и обработка на сетивната 

информация

 Първоизточник – Karl Pribram “LANGUAGES 
OF THE BRAIN”/ руски превод “Языки мозга” 

1975г. и няколко десетки следващи разработки на 

Ф.Уестлейк, С.Н.Брайнес , М.Арбиб и др.



СВОЙСТВА  НА ОПТИЧНАТА 
ХОЛОГРАМА                                                       

СВОЙСТВА НА 
НЕРОФИЗИОЛОГИЧНАТА ПАМЕТ



КАРЛ СПЕНСЪР ЛЕШЛИ
ЕКСТРИПАЦИЯ НА КОРА 
НА МОЗЪКА НА МИШКИ









 Ръкопис “Homo aeternitatis”/153стр./1978 г.,
представен за обсъждане в ИФ на БАН. 
Ръкописът предизвиква дълга дискусия.

 Ръкопис “Научно-техническата революция и 
актуализация на ограниченото индивидуално 
развитие при човека”/135стр./ 1979 г. 
Представен за обсъждане в ИФ на БАН.

 Ръкопис “Понятието “система”: от теория на 
функционалните системи към обща теория на 
системите”/75стр./ 1982 г. Представен за 
обсъждане в ИФ на БАН





 Системен подход към космизация на социума - доклад 
на Първа национална конференция с международно 
участие, Космос 85, Варна,1985г.;

 ОТС и синергетика - доклад на национален симпозиум 
с международно участие, Кърджали,1986г.

 Възможност за построяване на ОТС, сп.ФМ, кн.10, 
1988г.

 Системност и запазване , сб. Методология на науката

/ тенденции, концепции, подходи/, София, БАН , 1989г.;

 Един модел на Вселената от гледна точка на ОТС -
доклад на Нацинална конференция, Ямбол, 2011 
http://www.tanyukolev.eu/images/stories/model_.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B1AimmHp40btYjVQeW9NRjlNTEE/edit?usp=sharing
http://www.tanyukolev.eu/images/stories/model_.pdf




 Групата  нараства и придобива внушителни 

размери.

 Защитени са докторантури в различни 

области, касаещи проблема.

 Започнахме опити по 

институционализиране на дейността.







 Създаване на нова изследователска група.

 Ориентация към научна и приложно-развойна 
дейност в новите условия. /Правене на наука на 
частни начала./

 Създавене на изследователска и експериментална 
база.

 Изграждане на екипи за конкретните задачи, 
обурудване и финансиране.



http://www.imminst.org/forum/forums.html
http://www.imminst.org/forum/forums.html


 Официално регистриране на сдружение “Sub 
Specie Aeternitatis – 2011”.

 Набиране на членове.

 Популяризиране на идеите.

 Установяване на контакти с българската и 
международната научна общност.

 База данни за провежданите изследвания в 
интерисуващите ни направления.

 Формиране на нови изследователски проекти, 
финансирани от сдружението.



 http://bg.subspecieaeternitatis.org/

 https://www.facebook.com/pages/SUB-Specie-
Aeternitatis/254365227956697?fref=ts

 http://www.immortalitygst.com/bg/

 https://www.facebook.com/pages/Immortalitygs
tcom/283398828350409?fref=ts

 http://www.tanyukolev.eu/

http://bg.subspecieaeternitatis.org/
https://www.facebook.com/pages/SUB-Specie-Aeternitatis/254365227956697?fref=ts
http://www.immortalitygst.com/bg/
https://www.facebook.com/pages/Immortalitygstcom/283398828350409?fref=ts
http://www.tanyukolev.eu/


http://www.2045.ru/
http://www.2045.ru/


HTTP://BG.SUBSPECIEAETERNITATIS.ORG/IN
DEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=AR
TICLE&ID=10:2011-07-25-22-32-
32&CATID=11:2012-02-05-15-31-43&ITEMID=24

МОМЕНТИ ОТ 

СИМПОЗИУМА

http://bg.subspecieaeternitatis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10:2011-07-25-22-32-32&catid=11:2012-02-05-15-31-43&Itemid=24


http://archive.bnt.bg/bg/news/view/56119/tanio_kolev_edinstvenijat_bylgarin_v_ruskata_gugyl_grupa_kojato_tyrsi_tehnichesko_bezsmyrtie_na_chovek
http://archive.bnt.bg/bg/news/view/56119/tanio_kolev_edinstvenijat_bylgarin_v_ruskata_gugyl_grupa_kojato_tyrsi_tehnichesko_bezsmyrtie_na_chovek
http://archive.bnt.bg/bg/news/view/56119/tanio_kolev_edinstvenijat_bylgarin_v_ruskata_gugyl_grupa_kojato_tyrsi_tehnichesko_bezsmyrtie_na_chovek
http://archive.bnt.bg/bg/news/view/56119/tanio_kolev_edinstvenijat_bylgarin_v_ruskata_gugyl_grupa_kojato_tyrsi_tehnichesko_bezsmyrtie_na_chovek












 Welcome to the

 Mind Uploading Home Page
 Robots shall inherit the Earth; and they shall be Us...

 The Mind Uploading home page is dedicated to the putative future process of copying one's mind from the natural substrate of the brain into an artificial one, manufactured by humans. This technology will 
radically alter society in many ways, as science fiction authors have begun to illustrate. Through this server, explore the science behind the science fiction!

 Technology

 Assumption of Materialism

 Handy Neuroscience Facts

 Proposed Uploading Procedures

 Microtome Procedure

 Nanoreplacement Procedure

 Moravec Procedure

 Nondestructive Procedures

 Timelines

 Past Developments

 Current Technology

 Future Developments

 Directions for Research

 Hardware for Uploading
 Philosophy

 What Is Life?

 What Is a Person?

 Personal Identity: the Central Issue

 see also the essay by Albert-Jan Brouwer

 and check out the Personal Identity Forum
 Policy

 Duplication

 Artificial Realities (Policy)
 Effects

 Life After Uploading

 Artificial Realities

 Artificial Bodies

 Population & Demographics

 Ecology

 Brain Enhancements

 Business & Travel

 see also Robin Hanson's Article, "If Uploads Come First"
 References

 Glossary

http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/materialism.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/brainfacts.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/microtome.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/nanoreplacement.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/moravec.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/nondestructive.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/pastdevelopments.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/current.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/futuredevelopments.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/directions.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/hardware.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/philolife.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/humanity.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/personalidentity.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/brouwer_essay.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/identity/
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/duplication.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/artifrealpolicy.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/artificialreality.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/bodies.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/demographics.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/ecology.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/enhancements.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/business.html
http://hanson.gmu.edu/uploads.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/references.html
http://www.ibiblio.org/jstrout/uploading/glossary.html


(Click to see "Whole Brain Emulation: Reverse 
Engineering a Mind")
[Or the version with Transcript + 
Video:http://koene.carboncopies.org

http://www.carboncopies.org/
http://www.carboncopies.org/
https://drive.google.com/file/d/0B1AimmHp40btYjVQeW9NRjlNTEE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1AimmHp40btYjVQeW9NRjlNTEE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1AimmHp40btYjVQeW9NRjlNTEE/edit?usp=sharing
http://koene.carboncopies.org/
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http://www.tanyukolev.eu/images/stories/pro_BG.pdf
http://www.tanyukolev.eu/images/stories/pro_BG.pdf
http://www.tanyukolev.eu/images/stories/pro_BG.pdf

