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I. Описание на дейността на болница „Eternal Life” и моментната 
ситуация, в която се намира. 
 

1. Вид на заведението 
Центърът „Eternal Life” е първата на Балканите частна репродуктивна клиника, 

която прилага технология за дълбоко замразяване на единични клетки, клетъчни линии, 
тъкани или оплодени яйцеклетки (ембриони). Уникалното за дейността на заведението 
е програма за криогенеза разработена съвместно с нашите партньори от „Фонд за 
продължение на живота „Alcor” и Общество „2045”. 

 
Лабораториите са разположени в специална сграда, с местоположение гр. Варна. 

Благодарение на висококвалифицирания персонал, съвременната апаратура, собствен 
софтуер, най-висока степен на конфиденциалност и индивидуален подход за кратко 
време „Eternal Life” се утвърждава като сериозно и предпочитано здравно заведение за 
репродуктивно здраве, не само в града и областта, но и далеч извън нейните предели.  

 

 
 
 
      Това, което е задържа пациентите при нас е именно напредничавата мисъл и 
сигурност в действията на нашия ръководен екип. Действия, които през последните 6 
години ни доведоха до нови висоти в човешкото познание. Защо да не използваме това 
познание в наша полза и защо да не го споделим с всички вас? 
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2. Лабораторни услуги 
 
 Спермограма 

 
Прецизното определяне качеството на спермата има голямо значение за 

двойките, при които се установяват проблеми със зачеването.  
При един анализ на спермата се изследват съществени параметри като:  

Качество на пробата. Количеството на спермата при еякулация, когато пробата е пълна, 
е косвен индикатор за доброто функциониране на репродуктивните жлези, като 
простатата и семенния мехур. Количеството на пробата трябва да бъде между 1,5 – 6 
ml.  

 
 Обогатяване на спермата за осеменяване 

 
За обогатяването съпругът дава сперма около 2 часа преди планираното 

осеменяване.  
Пробата се изследва и се подлага на специална обработка, при която се изолират 

всички или повечето подвижни и с добра морфология сперматозоиди в специален 
хранителен материал. В този нов хранителен материал сперматозоидите се движат по-
бързо (активирани са). 
 

 Определяне на ДНК фрагментационния индекс (DFI) 
 

Безплодието е съществен научен и социален проблем в цяла Европа, като усилията в 
последните години са насочени към по-съвършено проучване на проблемите на 
мъжкото безплодие. Рутинният анализ на спермата за определяне на броя, 
подвижността и морфологията на сперматозоидите от години е основното изследване за 
оценката на мъжката фертилност. С обикновена спермограма обаче е невъзможно да се 
изследват параметрите и качеството на генетичния материал на сперматозоидите. 

От години е известно, че ДНК на сперматозоидите е „програмирана“ да претърпи 
много промени по време на съзряването. Тези промени позволяват с ценната ДНК 
информация да се внесе динамика в яйцеклетката, но същевременно правят спермата 
силно уязвима за грешки както по отношение на оплодителната способност, така и по 
отношение на устойчивостта на получения ембрион. Тези данни са довели до 
необходимостта за по-цялостна оценка на спермата чрез прилагане на по-
специализирани изследвания, които могат да определят ДНК фрагментационния индекс 
(процента фрагментирана ДНК в спермата, или съкратено DFI). Проведените до днес 
изследвания показват, че „грешките” в процеса на концентрация-пакетиране на ДНК са 
доста, което води до множество фрагментации на ДНК веригата.  
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 Класическо ин витро оплождане (IVF) 
 

В случай че всички параметри на спермата са физиологични, за оплождането на 
яйцеклетките се избира методът на класическото ин витро, при който яйцеклетките се 
култивират с няколко хиляди подвижни сперматозоиди. При този метод се създават 
предпоставките за оплождане и всъщност сперматозоидите сами достигат до 
яйцеклетките и осъществяват процеса на оплождане. Това е причината много хора да 
считат този метод за класическо ин витро оплождане за „по-естествен”. 

 
 Криоконсервация на ембриони 

 
Не рядко при ин витро процедурата остават нетрансферирани ембриони, т.е. 

ембриони с добро качество, които обаче не са избрани за ембриотрансфер. За тези 
много важни ембриони в Eternal Life е организирана една изключително успешна 
програма за криоконсервация на ембриони. Благодарение на тази програма двойките с 
много малко разходи могат да консервират излишъка от ембриони, така че те да са на 
тяхно разположение било за нов опит, ако не стигнат до бременност, било за втора 
бременност, ако първият им опит е бил успешен.   

Всички извършени до днес изследвания по отношение на здравето на децата, 
заченати от ембриони след криоконсервация, потвърждават безопасността на този 
метод. 

 Обработка на тъкан от тестисите 
 

При случаи на азооспермия се прави биопсия на тестисите, при която се взимат 
множество малки парченца тъкан и от двата тестиса на съпруга, за да се установи 
наличието на сперматозоиди. Пробите, в които се установяват сперматозоиди, могат да 
се използват за оплождането на яйцеклетките на съпругата.  

 
 Взимане на тъкан от тестисите по метода на убождането (FNA) 

 
В случаи на обструктивна азооспермия или на невъзможност на съпруга на 

произведе сперма в деня на събирането на яйцеклетки е възможно взимането на 
сперматозоиди директно от тестиса.   

При тази процедура съпругът се поставя под лека наркоза (опиянение) и с помощта 
на много фино убождане се засмукват сперматозоиди от тестиса.    

Същият метод може да се използва, когато генетичният материал на 
сперматозоидите е с висок процент на фрагментация (DFI). 

 
 Ко-култивиране с автоложни ендометриални клетки 

 
Този метод има за цел да подобри начина на култивиране на ембриони по време 

на престоя им в лабораторията.  
За тази цел се взимат ендометриални клетки от жената в един предишен цикъл, с 

обикновена процедура. Тези клетки преминават през специална процедура и след това 
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се култивират, за да създадат един специфичен „пласт”, върху който се пренасят 
ембрионите на жената в деня след взимането на яйцеклетки. 

Този метод е насочен преди всичко към двойки с необясними неуспешни опити за 
зачеване ин витро, както и към двойки, при които от предишни усилия за ин витро 
зачеване е установен проблем с качеството на ембрионите. 

 
 
 Запазване на фертилността при жените – замразяване на яйцеклетки 

 
През 1986 г. г-н Чен и неговите сътрудници съобщават за раждането на първото 

дете след замразяване на яйцеклетки. Това постижение се счита за повратен момент в 
асистираната репродукция и криобиологията. Скоро след това обаче първите 
оптимистични съобщения са изместени от проблеми, тъй като усилията на учените да 
повторят това постижение се оказват неуспешни. Следващите опити се характеризират 
с особено нисък процент жизненост на яйцеклетките и с още по-нисък процент на 
успех. Тези трудности са свързани със специфичната природа на яйцеклетката и след 
като те не са могли да бъдат преодолени, влиза в действие процедурата по замразяване 
на яйцеклетки в извънклинични условия. Обратно на криоконсервацията на 
яйцеклетки, криоконсервацията на ембриони и на сперматозоиди отбелязва сериозен 
прогрес и започва клиничното й приложение с много добри резултати.   

Остава голяма обаче необходимостта от намиране на начин за запазване на 
женската фертилност, особено при млади жени без деца, при които е голяма 
вероятността за загуба или съществено намаляване на репродуктивната способност. 
Това кара учените да търсят нови начини за замразяване. От многобройните 
експериментални схеми, които са тествани, витрификацията се е оказала най-
подходяща и резултатна за замразяването на яйцеклетките. Последователни промени в 
метода са довели до все по-добри резултати. 

 
 Запазване на фертилността при мъжете – Замразяване на сперма 

 
Съвременният начин на живот е в центъра на вниманието на много дискусии. 

Достоверни изследвания от международно признати изследователски центрове и 
университети сочат голям брой фактори от ежедневието ни като виновници за нашето 
здраве. Пушенето – активно или пасивно, прекомерната употреба на алкохол, 
химически вещества и облъчване, са само някои от факторите, които пряко заплашват 
здравето ни. Много от тях, независимо дали сме ги допуснали съзнателно в живота си, 
или не, са заплаха в значителна степен за фертилността ни, тъй като те утежняват 
репродуктивната ни прогноза.  

Решение на този съвременен проблем дава развитието на криобиологията, с 
криоконсервацията на сперма на мъже и криоконсервация на яйцеклетки на жени. 
Замразяването на сперма има клинично приложение от доста години и дава възможност 
на много мъже да имат деца, дори и след лечение на болести, предизвикващи трайна 
или временна загуба на фертилност. 
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Процедурата по криоконсервация на сперма. 
Процедурата е сравнително проста и започва със събиране на сперма чрез 

мастурбация. Следва изследването и обработката на пробата, като първият анализ й ще 
покаже наличие или не на подвижни сперматозоиди. След обработка с 
криоконсервативен материал, пробата преминава през процес на поетапно снижаване 
на температурата до -196ο C (температура, при която спират всички познати 
биологични функции на клетката) и се поставя за съхранение в специално 
предназначени контейнери с течен азот. В случаите на азооспермия взимането на 
сперма става по хирургически път от епидидимиса (PESA) или от тестисите (TESE). 
Криоконсервацията на сперма като средство за запазване на мъжката фертилност в 
повечето случаи е лесна, безболезнена и не скъпа процедура. Следователно тя трябва да 
се предлага като възможност за избор, особено на хора, които нямат пълноценно 
семейство. Тази информация може да осигури бащинство на много мъже и да им даде 
възможност да придобият свои биологични деца дори и при състояния на временна или 
трайна стерилност.  
 
 Дарителство на сперма 

 
Eternal Life си сътрудничи с известни и акредитирани банки за сперма в 

чужбина. В тези банки донорите на сперма се избират на основата на много строги 
критерии за оценка както по отношение на репродуктивността и соматичното здраве, 
така и по отношение на наследствеността и психичното здраве. Всички проби са 
придружени от здравен сертификат на донора.  

В Eternal Life заинтересованите имат възможност да изберат предпочитания от 
тях донор, както и да запазят проба за следващата бременност. 

 
 Дарителство на яйцеклетки 

 
Към кои двойки е насочена програмата за дарителство на яйцеклетки?  

Програмата за дарителство на яйцеклетки е насочена към двойки, които имат 
проблеми с:    

• Ранна менопауза или предменопауза 
• Многократни неуспешни ин витро опити 
• Предишни аборти 
• Лошо качество на яйцеклетките 
• Наследствена обремененост 
• Неподдаващи се на лечение за овариална стимулация 
• Партньорката е жена на възраст над 40 години 

За тези двойки програмата за дарителство на яйцеклетки увеличава до голяма 
степен шансовете им да имат здраво дете. 
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Как се изследват дарителките? 

В програмата за дарителство на яйцеклетки се включват млади жени до 32 
години. Изследването на дарителките се осъществява на 5 нива:  

1 ниво Външен вид: За да бъдат приети в програмата за дарителство на 
яйцеклетки, кандидат-дарителките трябва да са добре изглеждащи момичета със среден 
ръст и тегло. Външните характеристики (цвят на косата, цвят на очите, височина, тегло) 
на кандидат-дарителките се регистрират, за да се улесни впоследствие намирането на 
подходяща дарителка за жената, подлагаща се на ин витро процедура.  

2 ниво Снемане на анамнеза: За всяка кандидат-дарителка се попълва подробна 
карта за миналото й, начина й на живот, семейството и образованието й.  

3 ниво Психологична оценка: Всички дарителки се оценяват от специалист 
психолог, за да се установи психичното им здраве.  

4 ниво Информация: Кандидат-дарителката се информира за изискванията на 
програмата, за лечението, на което ще трябва да се подложи, за процедурата по 
събиране на яйцеклетки, за евентуалните опасности, както и за съответното 
законодателство.  

5 ниво Кръвни изследвания: Кандидат-дарителките се подлагат на серия от 
кръвни и генетични тестове, за да се удостовери тяхното добро соматично и 
репродуктивно здраве. Тези тестове включват:   

• Инфекциозни заболявания (хепатит Β, хепатит C, VDRL, HIV I&II) 
• Кръвна група и резус-фактор 
• Общо изследване на кръв 
• Тест на таласемия 
• Муковисцидоза 
• Хормонален тест 
• Коагулация 
• Рар тест 
 
 Дарителство на ембрион 

 
Към програмата за дарителство на яйцеклетки се насочват двойки, които са 

срещнали следните проблеми:    
 

•   Ранна менопауза или предменопауза 
•   Многократни неуспешни ин витро опити 
•  Предишни аборти 
•   Лошо качество на яйцеклетките 
•   Наследствена обремененост 
•   Неподдаващи се лечение за овариална стимулация  
•    Жени над 40-годишна възраст 
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Как се изследват дарителките? 

В програмата за дарителство за ембриони се включват млади жени до 32 години. 
Изследването на дарителките се осъществява на 5 нива:  
 
1 ниво Външен вид: За да бъдат приети в програмата за дарителство на яйцеклетки, 
кандидат-дарителките трябва да са добре изглеждащи момичета със среден ръст и 
тегло. Външните характеристики (цвят на косата, цвят на очите, височина, тегло) на 
кандидат-дарителките се регистрират, за да се улесни впоследствие намирането на 
подходяща дарителка за жената, подлагаща се на ин витро процедура.  
2 ниво Снемане на анамнеза: За всяка кандидат-дарителка се попълва подробна карта 
за миналото й, начина й на живот, семейството и образованието й.   
3 ниво Психологична оценка: Всички дарителки се оценяват от специалист психолог, 
за да се установи психичното им здраве.   
4 ниво Информация: Кандидат-дарителката се информира за изискванията на 
програмата, за лечението, на което ще трябва да се подложи, за процедурата по 
събиране на яйцеклетки, за евентуалните опасности, както и за съответното 
законодателство.  
5 ниво Кръвни изследвания: Кандидат-дарителките се подлагат на серия от кръвни и 
генетични тестове, за да се удостовери тяхното добро соматично и репродуктивно 
здраве. Тези тестове включват: 
•    Инфекциозни заболявания (хепатит Β, хепатит C, VDRL, HIV I&II) , 
•    Кръвна група и резус-фактор 
•    Общо изследване на кръв 
•    Тест на таласемия 
•    Муковисцидоза 
•    Хормонален тест 
•    Коагулация 
•    Рар тест 
 
 MICRO-TESE 

 
В случаи на необструктивна азооспермия, т.е. когато нивото на сперматогенеза е 

много ниско, най-добрият метод за изследване, който се препоръчва, е множествената 
биопсия. При този метод хирургът уролог с помощта на микроскоп отделя най-здравите 
тестикуларни каналчета, в които е по-голяма вероятността да има сперматозоиди. Тези 
проби се изследват веднага от клиничен ембриолог, който, с помощта на друг 
микроскоп, изследва пробите за наличие на сперматозоиди. В случай че се открият 
зрели сперматозоиди, те се замразяват или се използват веднага за оплождането на 
яйцеклетките на съпругата. 
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 Криоконсервация на хора  
 

Именно с това се занимава нашият център в последните години на изследователска 
и развойна дейност. Дейност, която може да даде отговор на множество въпроси около 
тленноста на човека.  Нима е възможно силата на мисълта да победи физичните и 
биологични закони? Отговор на тези и много други въпроси търсим ние и нашите 
приятели от „Alcor”, Обществото на „2045”; както и световноизвестни личности като 
Стивън Сегал и Далай Лама. 
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II. Описание на общата област на изследването. 
 

1. Цел: 

Целта на нашия доклад е да запознае хората с вариантите и възможностите за вечен 
живот и да представим нашето виждане как това ще се развива за в бъдеще.   

2. Защо смятаме, че това е важно: 

Векове наред човек е обсебен от идеята за безсмъртие. Вечният живот очарова 
всички, но границите на смъртната ни орис все още не са преминати. Остаряването е 
част от процеса на растежа и започва в момента на раждането ни. Дори преди това. С 
напредването на изследвания в областта на генетиката, геронтологията, хематологията, 
неврологията, криониката и изкуствения интелект ние смятаме, че в бъдеще няма да 
има ограничения за човечеството.  

3. Статистически данни: 

Според психологическо проучване (Kubler-Ross’s Model of Coping with Dying) едва 
2% от умиращите заключват „Аз имах вълнуващ и съвършен живот. Имах 
предостатъчно време. Мога да умра сега.”  

3.1 Средна продължителност на живота: 
 

• Древен Рим – 23 години 
• XVIII в. – 35 години 
• В развитите страни след Втората Световна война – 70 години 
• Днес – приблизително 80 години 

 
3.2 Десетте най-чести причини (в обратен ред) за смърт според Световната 

здравна организация: 

10. Неонатални инфекции. Инфекциите около раждането са причина за 2,6% от 
смъртността в света. 

9. Родови травми и задушаване. В развиващите се страни смъртността в родилния 
период все още застрашава живота на редица бебета. Към момента смъртността е 
2,9%. 

8. Ниско родилно тегло. Делът му е 3,2% от смъртността в световен мащаб. 

7. Туберкулоза. Все още тя е причина за смъртта на милиони хора по света. Делът й е 
4,3%. 
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6. Инфаркт и други съдови заболявания. За разлика от другите „участници“ в 
класацията, това е заболяване на развитите страни и техния начин на живот. Делът 
е 4,9%. 

5. Маларията взема живота на милиони хора в Африка. Към днешна дата процентът 
е 5,2%. 

4. Исхемична болест на сърцето е другата болест на цивилизацията в статистиката. 
За тези заболявания се смятат отговорни както заседналият живот и 
затлъстяването, така и вредните навици като тютютнопушенето и алкохолната 
консумация. 

3. СПИН. Трето място в световната статистика, с тенденция за първо. Има 
африкански държави със заболеваемост над 70%. 

2. Стомашно-чревни разстройства, диарии. Отново засягат предимно развиващия се 
свят. Тежките инфекции водят до несъвместими с живота състояния. Липсата на 
хигиена, лошите социално-битови условия и неадекватната терапия или изобщо 
липсата на лекарска помощ стават причина тези уж банални заболявания да 
отнемат животи. 

1. Респираторни заболявания на долните дихателни пътища. Нелекувани или лекувани 
неадекватно усложнени дихателни инфекции са най-големият бич за човечеството, 
особено в развиващите се райони, сред хората с нарушен имунитет и тези в третата 
възраст. 

Ако ние контролираме напълно и овладяваме тези заболявания, то ще можем да 
удължим продължителността на живота само със седем години, защото човешкото тяло 
може да живее не повече от 120години. Тези и други проблеми могат да бъдат 
разрешени от кибернетичните технологии: 

• i-LIMB Pulse е изкуствена ръка, способна да пренася навън на открито и 
да извършва от дребни до най-прецизни движения, е била получена от 
повече от 1200 пациента от 2007 година насам. 

• Argus III е бионик око, съдържащо 240 електрода, което позволява на 
слепите да четат и да карат кола. 

• Откритие 2004 – Total Artificial Heart, механичен изкуствен орган, 
имплантиран на над 850 души. Той има продължителност на живот 190 
години. 

• 2009 година – самостоятелен електронен кохлеарен имплант.  
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III. Теоретична обосновка.  

1. Крионика. 

Думата „крионика” е с  гръцки произход  - κρύος, криос - студ, мраз. Криониката е 
често срещан мотив в немалко фантастични филми, в които хората се подлагат на 
дълбоко замразяване, за да могат бъдещите лекари да излекуват неизлечимото. Но дали 
това е възможно? 

Криониката е  наука за нискотемпературното запазване на хора и животни, чиито 
живот не може да бъде поддържан от съвременната медицина, с надеждата, че в бъдеще 
ще бъде възможно лечението и съживяването им. Криоконсервацията на хора или 
големи животни е необратима с днешната технология. Обосновката на криониката е, че 
хора, които се считат за мъртви според модерните легални и медицински определения 
за смъртта, може да не са задължително мъртви според по-строгото определение на 
окончателната смърт. Предполага се, че криоконсервираните хора могат някой ден да 
бъдат съживени, използвайки напредналата технология на бъдещето. 

 
1.1 Възникване: 

Възникването на криониката е свързано с името на професора по физика към 
колежа "Хайлънд Парк" Робърт Етинджър и неговата книга "Перспективите на 
безсмъртието", излязла през 1964 година. В нея и в някои от по-късните си трудове 
той описва основната концепция на криониката. Това предизвикало интереса на 
медиите, особено когато се оказало, че друг американец, Ейвън Купър, е публикувал 
през 1962 година книга със сходни идеи.  

Постепенно започнали да възникват организации за пропаганда на криониката. 
Първият им пациент станал американският професор по психология Джеймс Бедфорд.  

 
1.2 Приложение: 
 
Технологията позволява дълбоко замразяване на единични клетки, клетъчни линии, 

тъкани или оплодени яйцеклетки (ембриони). Така се съхраняват полови клетки и 
ембриони в репродуктивни центрове чрез течен азот. Но дори и за тези клетки 
процедурата крие опасности.  

 
Възможна ли е криогенезата на хора? 
Хората си представят под криогенеза вземане на един обект и дълбокото му 

замръзяване, като това ще го запази жив за вбъдеще. Не, това няма да го запази, а ще го 
убие. При по-големи живи обекти (като човека) обработката на площта за замразяване 
се осъществява трудно заради нееднородността на тъканите, влизащи в състава на 
организма. Това довежда до неравномерна скорост на замразяването на различни 
участъци от тялото и възникване на механично напрежение. В резултат се появяват 
многочислени повреждания на клетъчните стени и тъканите.  
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Тези явления предизвикват клетъчни увреждания, предизвикани от механичното 
действие на ледените кристали. Предизвиква се и концентрация на електролити, 
дехидратация, промяна в осмотичното налягане и pH и денатурация на протеини.  

За да се избегнат подобни неблагоприятни ефекти се прилагат следните методи: 

Използване на криопротектори, които понижават точката на замръзване и така се 
получава бавна скорост на охлаждане, което позволява на водата да напусне клетката 
преди да замръзне. Без криопротектори замразяването е летално за организмите. Те 
намаляват влиянието на системите способстващи за образуване на лед в клетките. 
Криопротектори са глицерин (който се използва в антифриза), DSMO – 
диметилсулфоксид, PVP – поливинилпиролидон. Обектите подложени на криогенеза се 
поставят на температури под -130 градуса по Целзий, което задържа нарастването на 
ледените кристали. При размразяване, обектите се загряват бързо, така че да преминат 
по-бързо зоната между -50 и 0 градуса, в която се предполага, че настъпват клетъчните 
увреждания. 

И все пак крионика на хора съществува. Въпреки че криониката все още не се радва 
на особени резултати, към 2012 г. само около 250 души са преминали процедурата, след 
като е била предложена за пръв път през 1962 г. Към тази процедура прибягват хора, 
които или искат да живеят дълго, или страдат от неизлечими болести и ги грози 
неизбежната смърт от рак или СПИН. Така те търсят начин да се възползват от 
възможностите на медицината на бъдещето, защото съвременната не може да им 
помогне.  

Криониката постепенно се превърна в средство за спекулация. Процедурата се 
предлага от няколко организации, като Фондацията за продължение на живота 
"Алкор", разположен в Аризона, САЩ и имащ филиал в Англия, Института по 
крионика в Детройт, фонда "Крайокър", Cryonics Society (крионическо общество) и 
корпорацията "Транс Тайм" (и трите намиращи се в Калифорния). Цената, която искат 
повечето организации за замразяването, достига до 150 хиляди долара.  

Процедурата по замразяването се състои от няколко етапа. След като болничен 
екип признае, че съвременната медицина е безсилна да спаси умиращия пациент, той 
остава в ръцете на служители от крионическата клиника, с която предварително е 
сключил договор. Той е включен към апарат за изкуствено дишане. Кръвта му се 
заменя със специален разтвор, устойчив на ниски температури. След това тъканите на 
пациента се третират с криопротектор, намаляващ уврежданията, предизвикани от 
дълбокото замразяване.  

При завършването на тази процедура започва бавното охлаждане на тялото. След 
това го затварят в голям метален термос, наречен криостат, пълен с течен азот. 
Температурата, достигаща -196 градуса, позволява тялото на пациента да се съхранява 
практически без изменения в продължение на столетия. Според прогнозите, 
възможностите за размразяване и реанимация на тялото ще бъдат достъпни в средата на 
нашия век. 
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1.3 Фондация за продължение на живота „Алкор”: (http://www.alcor.org/) 
 
Гореспоменатият Робърт  Етинджър впоследствие основава своя собствена 

организация за крионика. През 1972 г. е създадено Алкор обществото в щата 
Калифорния от Фред и Линда Чембърлейн. (Името е променено на Фондация за 
продължение на живота Alcor  1977 г.). Неправителствената организация е замислена 
като рационален, технологично, ориентирана организация по криогенеза. Alcor 
рекламират в директен мейлинг и предлагат семинари с цел привличане на членове и да 
се привлече внимание към движението Крионикс. Първият от тези семинари привлече 
30 души. 

 Кратка история на Алкор: 

• 16 юли 1976г. – Алкор извършва първото си замразяване на човек; 
• 1978 – основана е лабораторията  Cryovita от Джеф Лийф; 
• 1985 – крионизиран е трети пациент; дотогава Алкор има само 50 члена; 
• 1986 – формира се Symbex, малка инвестиционна компания; 
• 1990 – Алкор има вече 300 души последователи; 
• 1997 – с големи усилия тогавашния председател на Алкор, Стийв Бридж, се  

сформира Patient Care Trust; 
• 2001 - Alcor адаптира криозащитна формули от публикуваната научна 

литература в по-концентрирана формула, способна да постигне съхранение 
без лед  (остъкляване) на човешкия мозък ("neurovitrification").  

  Мисия на Алкор: 
Запазването на живота на отделните хора, трябва да се търси чрез следния 

списък на основните предпоставки: 
 
• Запазване на съществуващите пациенти в biostasis. 
•  Поставете настоящи и бъдещи членове в biostasis (когато и ако е 

необходимо). 
• В крайна сметка да се възстанови здравето и да се реинтегрират в 

обществото всички пациенти на Alcor. 
• Да се спонсорират  научни изследвания в разработването на по-рентабилни и 

надеждни средства за 1-3 по-горе. 
• Осигуряване на общественото образование като средство за стимулиране на 

подкрепата за  целите на 1, 2, 3, 4 по-горе. 
 

1.4 Cryonics society (http://cryonicssociety.org/index.html) 
 

Създадено е и се ръководи от издателя и мас маркетинг специалиста Ник Павлица, 
пенсионирания бивш международен адвокат Брус Уо, и автора и маркетинг 
консултанта Дейвид Паскал. 

Cryonics society се формира като организация с независима нестопанска цел, за да 
спре разрушителната тенденция, като разпространява точна информация за криониката, 
отколкото зловеща сензационност. 
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Крионикс обществото предоставя информация, а не криосъхранение. Тя не 

изпълнява само процедури по охлаждане. Също не  поддържа пациенти. Крионикс 
обществото се посвещава единствено на възпитание, информиране и подпомагане на 
обществеността. Тя е насочена към насърчаване на това, което вярва, че ще бъде все по-
голямо мъртво вълнение на популярност и финансова подкрепа за зараждащата се нова 
технология.  

Това е организация с нестопанска цел, и целта му й е да бъде справедлив и 
безпристрастен източник на информация за криониката за журналисти и 
заинтересовани лица, както и да отправя активно позитивни послания за много 
потенциални ползи на криониката за света. 
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IV. Движение „2045” 
 

Движение „2045” е тясно свързано с дейността, която нашата лаборатория ще 
изследва и практикува през следващите години. Обществото се представлява от някои 
от най-добрите специалисти в области като създаване на изкусвени органи, биологични 
системи и устройства за обмен на информация между мозъка и компютрите. Целта, 
която преследват и обединява тези учени е създаването на безсмъртен човек в 
следващите 30 години под наименованието на Проект „Безсмъртие”. 

Планът за 
продължаването на 
човешкия живот до 
безкрай е следният: 
отначало ще бъде 
изработен аватар - 
изкуствено тяло, което 
ще можем да 
управляваме със 
съзнанието си от 
разстояние. После, след 
като свикнем с новото 
тяло, ще се заемем с 
преместването на 
мозъка в него. А когато 
и той се износи, 
информацията може да 
бъде прехвърлена в 

изкуствен мозък. 
След като прехвърлим и съзнанието си в изкуственото тяло, няма да има 

никакви ограничения да подобряваме и усъвършенстваме това тяло. Например можем 
да го превърнем в нанооблак или холограма. Това ще открие цяла нова епоха - на 
безсмъртните неохора и суперхора. 

Работата върху създаването на изкуствено човешко тяло ще върви по 4 писти, 
които ще се движат заедно. Това е програма за следващите 35 години, като целите са 
амбициозни, но и постижими. Четвъртата писта изглежда най-футуристична от 
всичките. Нейната цел е да създаде холограмно тяло. Това може да се окаже най-
интересният въпрос в цялата човешка еволюция. За да се изпълни проектът 
"Безсмъртие", се създават екипи от експерти, като всеки от тях ще има различни задачи. 
Първата стъпка към бъдещето и безсмъртието ни е създаването на руски аватар - 
изкуствено тяло, контролирано от съзнанието ни. Очаква се то да се появи на бял свят 
след 3 до 5 години, смята Дмитрий Ицков, основател на движението "Русия 2045". 
Учените от движението планират първото масово производство на аватари да стартира 
през 2017 г. 
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С помощта на аватарите хората ще бъдат освободени от заплахите на войните, 
земетресенията и други бедствия. Човек ще види вълнуващите възможности, които му 
предоставя аватарът, и сам ще пожелае да прехвърли тялото си в този безсмъртен 
изкуствен организъм, смята Ицков. 

Чрез създаването на АВАТАР- изкуствен носител на човешката психика, 
учените предлагат рeшение на редица глобални проблеми като: 

· възможност за използването на алтернативен носител в случаите, когато 
неизлечима болест или необратим инцидент направят биологичното тяло  неспособно 
да  изпълнява функциите си; 

· възможност за  преодоляване на проблемите  от световен мащаб  като 
пренаселване на планетата и изхранване на човечеството (технологията за реализация 
на носителя АВАТАР не изисква използване на  суровини  от природните запаси на 
планетата); 

· равноправно и хуманно отношение към всеки индивид – ще изчезнат 
причините за конфликти на расова основа; 

· възможност за овладяване на космическото пространство чрез носител на 
психиката, далеч по- ефективен от съвременните космически апарати. 

Както казва д-р Таню Колев основоположник на научна група, работеща по 
идеята в България : „ Ако досега човечеството се е стремило да промени природата 
спрямо себе си и собствените си цели – посока, която ще ни доведе до планетарни 
катаклизми, то вече е време  да обърне тази посока- да пригоди  себе  си, собствения си 
носител така, че да е в синхрон с природата- планетата и космическото пространство” / 
„ Лично безсмъртие без мистика и религия”, 2011/ 

Същата теза изказва и американският учен и изобретател Рей Курцвел: 
Кибернетичният вариант на  лично безсмъртие ще реши редица съществуващи сега 
проблеми.....най- вече неграмотността и огромната изостаналост на цели континенти от 
планетата. Възможността за обмен и обработка на информацията, възможностите на 
един носител на психиката, далеч по- мощен и съвършен от сега съществуващия 
биологичен мозък, ще постави началото на ексоненциално развитие на човека и ще 
разкрие пред него простори, за които сега, ограничен от условията на една планета, 
човек не може да постигне. 

Движение „2045” предлага един съвсем нов път на развитие на научните 
постижения- път на сътрудничеество и взаима подкрепа между екипите учени от цял 
свят. „За първи път се обединяваме за това да направим нещо полезно, хубаво и добро. 
Егоизмът ще трябва да отстъпи на здравия разум. Вместо да измисляме нови заплахи за 
живота и здравето на хората, ние за първи път ще мислим за това как да запазим 
живота. За първи път ще се конкурираме за благо. И не е важно кой ще победи. 
Главното е да могат хората да живеят толкова дълго, колкото искат. От това ще спечели 
цялото човечество.”- казва Дмитрий Ицков на проведената през октомври 2011г. 
Международна среща на учени и философи в Ню Йорк-  „Singularity Summit". 

Нашият център подкрепя идеите на Движение „2045”. В много от аспектите на 
идеята имаме пълно единодушие с мнението на руските колеги. В някои основни 
параметри се различаваме, най- вече в посоката на изследване и реализация на 
техническото изпълнение. Но тези различния биха отключили множество положителни 
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ефекти и възможности за многостранни решения на множество проблеми свързани с 
постигането на крайната цел.  

 
 
V. Визия за бъдещето. 

 
 Болницата „Eternal Life” в сътрудничество с Cryonic Society се стреми да 
направи идеята за криогенеза на хора и животни още по-достъпна. По-краткосрочните 
цели, които ние и нашият екип си поставяме са следните: 
 

• До 2015г. масово разпространение на рекламни и информационни материали, 
относно криониката и проекта „Безсмъртие”; 

• До 2020г. постъпване на първи пациенти за криоконсервация; 
• До 2025г. намиране на лекарство за реверсия на процеса по криогенеза; 

 
В момента услугата варира в ценовия интервал 150-200 хил. долара. Такива са 

именно и клиентите, към които се стремим – с по-големи възможности. Това ще даде 
шанс на нашите учени да финансират своите изследвания и по-бързо да бъде намерен 
лек за ‘замразяването’. С годините естествено процедурата ще стане по-общодостъпна. 
 

 
Джовани Бинями е един от най-изтъкнатите европейски физици и футуролози. 
 

В дългосрочен план как виждаме ние развитието на хората, технологиите и 
бъдещето на Земята като цяло? 

• През 2025г. ще бъде прехвърлен първият човешки мозък в тяло тип ‘аватар’; 
• С края на проекта „2045” ще бъдат създадени първите безсмъртни хора; 
• Към 2060г. ще бъде установен контакт с извънземни и Червената планета ще 

бъде ‘покорена’ от човек; 
• 2070г. – настъпване на Трета Световна война; 
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VI. Заключение: 
 
Със създаването на безсмъртни хора вариантите за развитие на планетата според 

нас са два – или ще настъпи дълготраен световен мир, или точно обратното – Трета 
Световна война. Развитието на технологиите и възможността само част от хората да се 
възползват от тези открития ще направи още по-голямо разделение на богати и бедни, 
отношенията между слоевете на обществото ще се изострят. От друга страна, ще се 
засилят и проблемите с енергията на Земята. Според италианския футуролог и физик 
Джовани Бинями най-удачният вариант е ядрената енергия, но той не смята, че хората 
дори и в далечното бъдеще не биха се съгласили. Той вижда алтернатива в екологично 
чистата енергия, и в частност – дълбоката геотермия. Друг проблемен въпрос е 
безсмъртието и 150 годишните хора няма ли да доведат до пренаселване на планетата, 
докога тя ще има ресурси да изхрани толкова много души? Много лесно ще можеш да 
се сдобиеш и с оръжие – с 3D принтерите ще можеш да си направиш сам вкъщи, без 
сериен номер и без вариант да проследят оръжието.   
 

Ако все пак крионизирането, ‘аватарите’ и безсмъртието ви се струват странни, 
ето няколко примера защо си заслужава да го направите: 

• Да видите как вашите внуци и правнуци растат 
• Да разберете какво ще бъде бъдещето 
• Защото изкуството и творчеството са неизчерпаеми 
• Ще имате повече време, за да помагате на другите 
• Защо не? 
• Ще имате повече време да разбере смисъла на живота, ако въобще има такъв 
. 
• Ще видите как Тибет побеждава Бразилия на финала за световната купа 
• Тъй като ще е гадно  да сте от последното поколение, което ще умре от 

старост 
• Има хора, които ви обичат и които имат нужда от вас 
• Научете отговора на някои от най-големите мистерии: Как съзнанието 

работи? Има ли извънземен живот? 
• Изграждане и изпробване на виртуални реалности 
• Или просто да заживеете щастливо завинаги 
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