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ПОСТИЖЕНИЯТА НА ФОТОГРАМЕТРИЧНИТЕ 

И ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 

                                              Нели Здравчева (BG) 

 
„Промяната на човешкото съзнание вече не е лукс, който, така да се каже,е постижим само 

 за малцина, а необходимост, за да не се самоунищожи човешкият род” 

Екхарт Толе 

  

              Резюме 

Авторът (по професия педагог в областта на обучението по технически дисциплини 

и инженер по геодезия, фотограметрия и картография)  въз основа на преподавателския си  

опит,  разглежда значението на някои постижения на  фотограметричните и дистанционни 

методи за целите на усъвършенстване на образованието.  

 В доклада  е отделено внимание на един от най-наболелите проблеми на 

съвременното общество, а именно  задълбочаващия се  дисбаланс и несъответствието между 

високоразвитите технологии и степента на личностното човешко израстване. 

 В този аспект, съвременните  постижения на дистанционните изследвания    

фотограметричните и дистанционни методи, биха могли да изиграят  важна роля, която  за 

екологичното възпитание, така и за изграждането на  една по-хуманна ценностна система и 

за формирането на правилен мироглед у подрастващите.  

 

Ключови думи:  дистанционни изследвания, образование, човешка личност, 

мироглед 

 

Днес техническата революция диктува във все по-голяма голяма степен условията на 

живот в глобализиращия се съвременен свят. Традиционно като основна задача на висшето 

техническо образование се посочва формирането у студентите на определени тясно 

специализирани технически теоретични знания и практически умения.  В същото време един 

от най-наболелите проблеми на съвременното общество е задълбочаващия се дисбаланс и 

несъответствието между високоразвитите технологии и степента на личностното човешко 

израстване.  В тази връзка, наред с безспорната необходимост от придобиване на технически 

познания и умения,  е важно и издигането на едно по-високо ниво на духовно нравственото 

израстване на днешните студенти.  За това би могло да способства усъвършенстването на 

парадигмата на обществото, на генералните цели на цялата образователна система и да се  



XXX МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ  
“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В 

ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”  

София, 05 –  06 ноември 2020 г.  
XXX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON  

MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN  
GEODESY AND RELATED FIELDS  

Sofia, 05 – 06 November 2020  

 

търсят пътища за постигане на тъй нареченото „изпреварващо“ образование. То се 

характеризира с иновационния си и прогностичен характер, такъв че да дава сигурност както 

за техническото развитие, така и за екологичното равновесие в природата и успешното 

бъдеще на човешкта цивилизация.  

 Постигането на по-високо ниво на хуманност и духовност у всеки човек (и в 

частност студент) е важно защото чистотата и възвишеността на мислите, чувствата и 

действията на всеки отделен индивид са личния положителен или отрицателен принос към 

общото информационно поле [2]. Степента на духовното израстване предопределя 

бъдещето на човечеството и всичко в живота (в това число и  способността за креативно 

мислене и получаване на пълен достъп до научно-технически знания от информационното 

поле на Вселената). Не бива да се забравя мъдрата мисъл:  “Мислите, които избираме, 

приличат на боите, с които рисуваме платното на живота си”. 

 Преди няколко дни отбелязахме един от най-значимите български празници - 

Денят на  народните будителите,  на Духовността.   Важно  е образованието, науката и 

цялото  обществото да създава  благоприятна почва за реализиране на завети  на нашите 

Духовни предци и на мъдростта на съвременните Духовни будители. Според дефиницията 

„Личност е човекът като индивид, лице с присъщите му духовни качества“. Дори само в това 

кратко определение, състоящо са от едно изречение,  се постулира, че най-важната 

отличителна черта на човека като Личност са неговите Духовни качества и това, разбира се, 

е правилно.  Ето защо в самата ценностна система и в монадата на съвременното общество 

духовните качества трябва са на пиедестала. 

 Тук е направен опит да се отговори на въпроса  с какво съвременните 

постижения на фотограметричните и дистанционни методи могат да допринесат за 

усъвършенстване на образованието. Разглежданата тема е доста сложна и многоаспектна и 

нейният обем далеч надхвърля ограниченията на подобен доклад. Ето защо тук са маркирани 

само няколко от  многобройните ѝ аспекти. 

 Важен е фактът, че космическите снимки са безалтернативен източник на 

информация, но трябва да се изтъкне освен огромното им чисто техническото значение, и 

тяхната общочовешка роля – именно глобалните изображения  на нашата планета, 

направени  от Космоса, доведе до еволюционното осъзнаване, че за всички народи и 

държави Земята е  общ и единствен дом.  Така  бе поставено  началото на края на студента 

война в световен мащаб.  Сега живеем в   епохата на информационното общество и 

високотехнологичните иновативни постижения на съвременните фотограметрични и 

дистанционни методи лежат в неговата  основа.  

 Колосални са съвременните постиженията на човечеството за доставяне на 

информация. В това отношение завидна роля играят съвременните постижения на 

фотограметричните и дистанционните методи (ФДМ), цифровата обработка на 

изображенията и редица други сродни технически дисциплини. Те разкриват  все повече от 

тайните на природата и на практика са безалтернативен източник на информация за по- 
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пълно и детайлно изучаване на обектите от заобикалящия ни свят, на земната повърхност, 

атмосферата, на космическото пространство и Вселената като цяло. Според автора, това 

може се определи като техническа,  познавателна и екологична роля  на ФДМ за 

усъвършенстване на образованието.   Осен всичко друго, те осигуряват и множество данни 

извън границите на възприятие на човешката зрителна система.  

  Методите на  дистанционните изследвания (ДИ) се основават на 

регистрирането  в аналогова или в цифрова форма на отразеното или собственото 

електромагнитно излъчване на участъците от изучаваната повърхност в широк спектрален 

диапазон. В същото време в своето ежедневие човек се ориентира и прави изводи  само въз 

основа  на информацията, която възприема  чрез своите пет сетива и то в тясна спектрална 

зона.  

 Дори и най-беглият анализ на  електромагнитния спектър, чийто граници все 

още не са изучени от съвременната наука  (фиг.1),  ни разкрива колко минимална и 

незначителна част от него заема видимата област. Не е трудно да се направи  извода, че 

информацията за заобикалящата действителност, която човек може да възприема по този 

начин, е ограничена и тяснообхватна. 

 

 
 Фиг. 1 Електромагнитния спектър и видимия диапзаон 

 

 Ето защо ДИ могат да играят много важна педагогическа роля като допринасят 

за формирането на един по-широк и обективен мироглед за света, тъй  като   осигуряват и 

разкриват една много по-богата информация за действителността и то в значително по-

широк спектрален диапазон ( във всички  прозорци на прозрачност на атмосферата).  Освен 

това се оказва се, че на практика самият човекът е един от най-слабо изучените елементи на 

природата. Съвременните постижение на ФДМ биха могли да допринесат това да се 

промени.  

 Дискриминантния анализ, на който се базират съвременните дистанционни 

изследвания, се основава на физическия факт, че всеки материален обект (с температура по-

висока от абсолютната нула) притежава вътрешен потенциал и излъчва определена енергия. 

В това отношение човекът е уникален, защото при него това излъчване се явява не просто 

енергия на живота, но и определящ фактор за неговото развитие в зависимост от това дали 

даден индивид е Духовна личност или само мислещо животно.  
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Човекът е създаден да бъде преди всичко саморазвиваща се и самоусъвършенстваща 

се Личност. Постигането на тази цел трябва да бъде и първостепенната задача на 

образованието, защото основното различие на човека от всички останали материални обекти 

в природата е, че само той е облагодетелстван с възможността  да променя своя вътрешен 

потенциал от отрицателен (разрушителен) в положителен (съзидателен).  Космическото 

счетоводство се основава изцяло на енергийна основа. Основният смисълът на човешкото 

съществуване е чрез своето усъвършенстване да оказва  облагородяващо въздействие върху 

както върху другите хора, така и върху материалните обекти, заобикалящата природа и 

Вселената като цяло. За всеки отделен индивид най-важно е да стане Човек - Духовна 

Личност (отвъд ограниченията на материята). Това е шанс и предизвикателство и пред 

човечеството като цяло. Основната причина в нашето общество да има толкова много 

проблеми и беди (постоянни спорове, взаимни обвинения, ненавист, лъжи, предателства, 

агресия, престъпност, войни….) е че много индивиди избират да служат на  логиката на 

рационалната изгода на ума, на егото, а не на интуицията и на хуманността и Духовността. 

 Гениалният немски физик и пионер в квантовата механика Вернер Хайзенберг 

изтъква, че “Това което наблюдаваме не е самата природа, а природата, разкрита за нашия 

метод за задаване на въпроси към нея“ и че „ Самите атоми и елементарните чистички не 

са истински - те формират света на потенциали и на възможности.  Анализът дори само на 

тези твърдения води до зашеметяващи изводи за илюзорността на ежедневния ни живот и 

ограничаващите  шаблони, които сами си налагаме.  Докато не придобие макро 

осъзнаване, (казано с езика на ФДМ да премине от монохроматичен към мулти и 

хиперспектрален анализ) всеки индивид  възприема всичко в света само чрез 

ограниченията на петте ни сетива, обясненията и логиката. „Това го виждам - значи е 

така… Това не го виждам значи не е така..“ Да се обясни квантовия и Духовния  свят  само 

чрез сетивата и ума (който са материални и твърде ограничени) е трудно. Всички човешки 

проблеми се основават на нежеланието за постигане на разширено (макро) възприемане на 

света отвъд границите на създадените шаблони. Мъдреците казват, че в тази игра на 

илюзиите само на човека са  дадени средства за това - силата на мисълта и правото на 

избор и че колкото повече успее да се издигне той духовно, толкова повече може да влияе 

по значим положителен начин на другите хора, природата и всички материални 

субстанции.  

 Стереоскопичните модели съвсем доскоро бяха достояние на малцина  и то 

само във фотограметричните лаборатории. Днес постиженията на стереофотограметрията 

и ДИ лежат в основата на създаването на виртуалната  реалност, която  разкрива по много 

убедителен и нагледен начин ограниченията  на ежедневната реалност, която приемаме за 

единствена. Човек трябва да е се стреми да бъде отворен към много възможности, да бъде  

като бялата светлина ( която включва  всички цветове), а не просто да съществува в  

сенките и ограниченията на черния цвят (който е липса на цветове). 

 В природата единствено хората са в състояние да изменят своята честота (и  
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следователно и енергията, която излъчват) и това е пряко свързано с духовното развитие. В 

зависимост от своето ниво всеки човек генерира и излъчва различна енергия и чрез нея 

всеки миг оказва своето положително или отрицателно въздействие върху заобикалящата 

среда. 

Много учени търсят начини и средства за документиране на биологичното 

състояние и духовната реалност на човека като използват различни снимачни техники. В 

[1] авторът разглежда физическите основи и същността на газоразрядната визуализация  

(ГРВ), която e интересен и значим дистанционен метод. Газоразрядните изображения 

притежават завидни информационни качества. Но трябва да се подчертае, че методът на 

ГРВ все още не е получил полагащата му се достатъчно широка известност в това число и 

в областта на педагогиката, образованието и енергийната психология. На фиг. 2 може да се 

види газоразрядно изображение на палец на човек, намиращ се в спокойно състояние и при 

стрес.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2 ГР- изображение на палец на човек, в спокойно състояние (1) и при стрес (2) 

  Важна роля за документиране на човешката аура (фиг. 4) играят 

газоразрядните изображения. Тя се определя от  много учени (биофизици и биохимици) с 

термини като "енергийно тяло", "тяло от биологична плазма", "елементарно поле от плазмен 

тип, образувано от йонизирани частици".   

 

 
Фиг. 3 Аура на човек 
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Редица изследвания, направени с помощта на газоазрядни изображения,  показват, че 

човешката аурата се изменя в зависимост от здравословното и състояние и духовното 

развитие на човека.  Лявото полукълбо на главния мозък на човека е своеобразно седалище 

на логиката, а в дясното полукълбо,  е заложена творческата интуиция.  

На следващата фиг.4  са показани  ГР изображения на човешки клетки преди и след 

прилагане на техники с използване на прана. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4 Изображения на човешки клетки 

 

Японският учен д-р Емото, е провел редица научени експерименти за изследване на 

положителното и отрицателното енергийно информационно човешко въздействие върху 

състоянието на клетките на водата (която е основната субстанция в човешкото тяло). На 

изображенията от фиг.  може да се види ефекта върху проби от чешмяната вода на Токио,  

върху която  12 човека от Мелбърн (Австралия) са приложили такива техники.  В 

лабораторията на д-р Емото в Япония пробите са били замразени, след което техните 

кристали са изследвани под микроскоп и са фотографирани със специална камера .  

 

 
Фиг. 5  Проби на вода 

 

  Благодарение на новите технологии и най-вече на прозренията на редица 

прогресивни учени се пpoвeждaт вce пoвeчe и пoвeчe изcлeдвaния и са нaлицe мнoгo и дори 

yдивитeлни за традиционното разбиране peзyлтaти. Така например, пpoфecop Koнcтaнтин 

Kopoтĸoв e ycтaнoвил, чe aypaтa нa чoвeĸ пpoдължaвa дa ce пpoмeня дo 72 чaca, cлeд  
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нeгoвaтa ĸлиничнa cмъpт. Cпopeд нeгo (и не само) човешкото cъзнaниe e чacт oт 

мaтepиaлния cвят и Човек може дa влияe въpxy околния cвят както в положителен така и в 

отрицателен аспект. Ето защо документирането на човешката духовната реалност е важно 

за образованието. Със своите мисли (които са вид енергия) човек създава „калъпа“ на своето 

бъдеще като влага най-важния си ресурс – своето вниманието (което е жизнена енергия). 

Нека  си припомним, че преди повече от 2 000 години в книгата на притчите на Соломон, 

мъдро се казва: „Каквито са мислите на човека, такъв е и той самият."  

 Начина на използване на иновативните технологии в областта на ФДМ показва 

посоката на вектора на развитие на съвременното обществото и истинската същност на 

ценностната му система. Защо почти всяко ново техническо откритие се използва най-

напред за военни цели?  Нима смисълът на човешки живот е хората да се унищожават 

взаимно и така да се стигне до  гибел  цивилизацията ни.  Не е ли крайно време човечеството 

да пренастрои своя формат от потребителско консуматорски  към творчески и духовно 

съзидателен. Мъдреците отдавна бият тревога за бъдещето и за съдбата на човешката 

цивилизация, че тя зависи от всекидневните избори на всеки отделен човек и че време няма. 

Задълбоченото разбиране дори само на едно от качествата на холографските 

изображения би могло да промени възгледите ни за  света. За какво става дума ? Въз основа 

на друго голямо постижение на ДИ - холографските изображения, вече  е създаден 

холографски модел на Вселената, според който: Целият материален свят няма собствена 

реалност, а се явява проекция на дълбоките нива на Вселената; Всяка (дори и най-малката 

частица носи информация за цялата картина на живота; Всичко във Вселената - от най-

малкото до най-голямото, е взаимосвързано и взаимнозависимо и т. н. Прозрението, че всеки 

от нас, подобно на малкото парченце от холограмата, притежава потенциална информация 

за цялата Вселена, би могло да изиграе ключова роля за личностното израстване на всеки от 

нас в частност, а в глобален аспект и за еволюцията на човечеството като цяло.  

 

 Понастоящем господстващият мироглед се гради върху представата за 

вторичността на човешкия духовен потенциал по отношение на материята. Последните 

постиженията на съвременната физика (като например квантовата физика, физиката на 

Тънкия свят, Единното информационно поле,  колективния разум  и т. н.) по безспорен и 

убедителен начин оборват горното твърдение. Налице е един сериозен проблем и куриоз. На 

практика всички тези фундаментални познания, които са основополагащи и жизненоважни 

и могат кардинално да променят човешкия мироглед и развитието както на отделния човек, 

така и на цивилизацията ни, не са достояние на широката общественост и не намират 

адекватно отражение в образователната система и в педагогическата и учебната литература. 

Човешкият организъм (и в частност мозъкът)  представлява приемник и анализатор на 

различни информационни потоци от обкръжаващия го свят и освен това и самият човек е 

източник и носител на информация подобно на активните системи за дистанционни 

изследвания.  В потвърждение на тази теза, могат да се цитират думите на великия учен и  
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експериментатор д-р мат.н. В. П. Казначеев (който е член на РАМН, РАЕН): “В клетките на 

живото вещество заедно с него съществува втора форма на живот и тази форма е полева! 

Полевата форма на живот е такава организация на материално-енергетичните потоци, при 

която се извършва  съхранение и натрупване на информацията на ниво микрочастици, 

микрополета. Такъв полеви концентрат може да възпроизвежда, съхранява и увеличава 

информацията, свързан е с другите материални тела като активно образувание, което е 

способно да се вписва в други образувания и да въздейства върху  тях и околното 

пространство” [2]. 

 Д-р физ.-мат. н. Л. В. Петрова, изтъква, че психичната енергия оказва мощното 

въздействие върху физическите процеси, върху съдбата на отделния човек и че с помощта 

на торсионните полета може да се обясни всеки проблем, свързан с психичната енергия. А 

психичната енергия се изследва като реално съществуващо енергийно поле. Обменът на 

думи, на мисли – това е обмен на мощен заряд от енергия.  Човекът е клетка от човечеството. 

Положителните и отрицателните мисли на всеки отделен човек неизбежно се отразяват 

върху всички хора и върху всичко във Вселената. Научните постижения категорично 

доказват, че „нашите мисли и чувства са торсиони, тъй като материята на мислите и 

чувствата е елемент от торсионните полета. “Уравненията, описващи мисълта, са 

нелинейни. Това означава, че мисълта може да влияе сама на себе си, тоест представлява 

самоорганизираща се структура, която има самостоятелен живот” [2]. Колко е важно за 

всеки човек да знае и винаги да помни това. Именно този важен извод трябва да бъде 

основополагащ в цялото общество и в частност да е ръководещ за цялата образователна 

система. Осмислянето на този факт и прилагането му в учебния процес е от изключителна 

важност не само за педагогиката и възпитанието на подрастващото поколение, но и за 

еволюционното развитие  на човешкото общество като цяло.  

  В подобен доклад не би могло да се отдели подобаващо внимание на всички 

аспекти, касаещи ролята на ФДМ в образованието, но дори само тези, които са разгледани, 

макар и накратко,  красноречиво говорят за големите им възможности в това направление. 

Ето защо тяхното оптималното, умело и добронамерено използване в педагогическата наука 

и в образователната система е въпрос на чест и отговорност. Образованието би могло да дава 

далеч по-богат принос в духовното развитие и себеусъвършенстването на Личността. Всяка 

Духовна личност е преди всичко себеосъзнат Човек, който разбира своя Вътрешен мир и 

ролята си в Живота и отхвърля множество (издигнати като норма на поведение) догми, 

традиции и ритуали,които поставят индивида в калъп, в безизходица и ограничават 

мисленето, свободата, вдъхновението, ентусиазма и творчеството му. Никак не е трудно да 

се види какви последиците са в нашето съвремие от издигнатия в култ стремеж към власт и 

натрупване на материални придобивки, от заобикалящите ни страх, агресия, завист. 

експлоатация….. Коя друга сфера от нашия живот, ако не образоването (която би следвало 

да бъде най-хуманната) трябва да поднови подобаващо младите хора за така неречената 

Нова Епоха, в която Духовно  развитие на Личността е от първостепенна важност.   
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Еволюцията на човешката цивилизацията касае трансформацията вътре в отделния човек, т. 

е. пренастройването на неговите собствени мисли, чувства, преживявания и усещания на 

едно по-финно и високо Духовно ниво. Новата Епоха ще настъпи, когато  отделният Човек, 

стане проводник и изразител на нейните идеи и както мъдро е казал Ганди - „Бъди 

промяната, която искаш да видиш в света“. 
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