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Том трети. Разнообразие на Формите на творческата реализация 
на Човека Космически.

Третият том от поредицата «Основи на Ииссиидиологията» позволя-
ва на читателя да се задълбочи в засега все още съвършено неизучените 
от нас структури обезпечаващи функционирането на Самосъзнанието на 
човека и неговите взаимовръзки с фокусираните от него Форми на Само-
съзнание. Докато в първите два тома от поредицата «Основи» детайлно 
се описва дълбинната Природа на Причините и Механизмите на Творче-
ската Активност на всичко проявено в многомерното и разнокачествено 
Мироздание, включително и качествената Основа на Фокусната Динами-
ка на Формо-Творците на Вселенските Структури, третият том е акценти-
ран на детайлните описания на основните Принципи на ексгиберация на 
Човешката и другите Форми на Самосъзнание в цялото многообразие на 
разноизмерностните диапазони на Третичната Илюзия.

За пълноценно възприемане от читателя на същността на понятието 
«Форма на Самосъзнание» авторът разглежда реализационните функции 
на тези структури, давайки за пример субективното образуване в резул-
тат от жизненото творчество на всяка личност, на така наричаните пер-
соналистически Светове, което излиза далеч отвъд рамките на същест-
вуващите общонаучни представи за окръжаващата действителност и за 
особеностите на взаимодействието между структуриращите я Форми, 
било то човек, планета или елементарна частица. По-нататък описанието 
се свежда до разноизмерностното многообразие на Формите на ллуувву-
мическото Направление на развитие и характеристиките на фокусната 
реализация на Колективния Космически Разум на Човечеството като 
единна ЛЛУУ-ВВУ-Същност.

Третият том завършва с детайлно описание на многонивовото прояв-
ление на Диапазоните на Плазмените Сили на нашата Вселена, разглеж-
дани от позицията на тяхната субективна интерпретация чрез специ-
фичните особености на човешката система на Възприемане. Безкрайните 
вътрешни трансформации на Вселенската Илюзия, като механизми на 
еволюционното развитие на Човека Космически на Пътя към негово-
то Вселенско Бъдеще, ще позволят на любопитния читател да формира 
в своето Самосъзнание собствените си високоинтуитивни представи за 
това безкрайно многообразие на всевъзможните варианти на развитие, в 
които непрекъснато се реализира процеса на вечното многоизмерностно 
Съществуване на всяка човешка личност.
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Раздел IX

Персоналистическият Свят като
Форма на Самосъзнанието

Глава 1. Множеството на персоналистически-
те Светове и осъзнатостта на Възприемането

3.0001. За мен да разкрия, а за вас, търсачите на Ис-
тината, ренитивно (дълбокомислено, скрупульозно) да 
осъзнаете истинската Същност на такова важно по-
нятие като персоналистически (тоест индивидуален) 
Свят на „личността“, ще бъде изключително сложно, 
доколкото много ограничената по своите възможности 
система на субективно Възприемане на всеки от вас 
оперира само с декохерентни (тоест изкуствено, изби-
рателно селектирани от вас от общото сллоогрентно 
състояние на Мирозданието) Представи за „вас сами-
те“ и за окръжаващата ви действителност, които се 
явяват безкрайно малка част от вариантите на раз-
но-Качествените събития, обстоятелства и състояния 
на безбройното множество сценарии на развитие, в 
които симултанно (тоест паралелно, едновременно) и 
реално се фокусират Формо-Творците на Самосъзна-
нието на „вашата личност“. Многолика и многовари-



9
към съдържанието

Персоналистическият 
Свят като Форма на СамосъзнаниетоРаздел IX

антна е не само Самата квантова Реалност, в която 
днес се осъществява аспектабилното (видимо, зримо) 
проявление на нас с вас и съпътстващите ни Форми на 
Самосъзнания – многолики и многовариантни сме ние 
самите, активно и непрекъснато квантуващи, енерго-
информационно организиращи сллоогрентната Фокус-
на Динамика на цялото множество разно-Качествени 
разновидности на тази субективна Реалност със своите 
разно-Качествени Мисли, Желания и Стремежи.

3.0002. Всеки миг тези съставляващи Елементи на на-
шите субтеррансивни (тоест „индивидуални“ – „въ-
трешни“, дълбинни) Представи за каквото и да било, 
автоматически и последователно, видоизменят персо-
налистическата картина на субективно възприеманата 
от нас Реалност, принуждавайки всеки от нас да вярва 
само в един-единствен вариант на това, което ежеми-
гово става с нас, в нас самите и около нас и да не забе-
лязваме всички тези следствия, които – в същия този 
миг!, се осъществяват от самите нас по множество дру-
ги причини, формиращи в сллоогрентната мултипо-
ляризация на нашата Фокусна Динамика съвършено 
различни обстоятелства, психически реакции и типо-
ве поведение. Цялото това множество субтеррансивни 
възможности са това, което от мен се подразбира под 
термина „сценарии на развитието на личността“.

3.0003. Говорейки на езика на квантовата механика, сце-
нариите на развитие или персоналистическите Светове 
– това са класическите варианти на разнокачествени-
те „проекции“ на нашето единно многомирово кван-
тово съществуване: в зависимост от нашата субектив-
на позиция или гледна точка за каквото и да било, в 
нашата Фокусна Динамика по съответстващ начин се 
„изменя“ и класическата картина на субтеррансивно 
привидно „формираната“ от нас реалност. В действи-
телност ние с вас нищо ново не създаваме – нито в 
своето окръжение, нито във Вселената, нито в Самото 
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Мироздание, а винаги само субективно възприемаме, 
идентифицираме нещо ново за нас с нещо вече извест-
но ни и по-своему интерпретираме Това, Което вече 
„изначално“ структурира Енерго-Плазмата със  свой-
ствените „Му“ енергоинформационни взаимовръзки и 
се проявява във всяка „точка“ на Пространство-Време-
то заедно с „нас“, бидейки инициирано от Резомирали 
от характерната за нас Фокусна Динамика. Всяка от 
„личностите“, едновременно ексгиберирани (прояве-
ни) редом с нас, ще види и възприеме наблюдаваната 
от нас „картина“ съвършено по-своему, „проецирай-
ки“ на нея своя Опит и с това като че ли „привнасяй-
ки“ в нея друг смисъл и значение. Същото се отнася 
и за всички останали същества, заедно с нас струк-
туриращи дадената „точка“ на Пространство-Времето 
и наблюдаващи една и съща „картина“: в системите 
на Възприемане на различните Форми на Самосъзна-
ния тя, като в различни калейдоскопи, ще придобива 
най-разнообразни субективни признаци.

3.0004. И главната причина за възникването на такова 
безкрайно многообразие на версиите на едни и същи 
събития, обстоятелства, явления, избори и отношения 
се явяват субтеррансивните различия във Фокусната 
Динамика на всяка Форма на Самосъзнание. Прин-
ципът на Мултиполяризация на Фокусната Динамика 
предполага ежемигновеното нейно пребиваване в със-
тояние на суперпозиция, тоест такива състояния на 
Самосъзнанието, които включват в себе си не един и не 
два, а безкрайно множество паралелни, едновременни 
варианти на всеки осъществяван от нас избор, което и 
служи като главна Причина за проявяването в енерго-
информационната структура на Пространство-Времето 
(в скррууллерртната система) на неизброимо множе-
ство разно-Качествени персоналистически Светове или 
субтеррансивни сценарии на развитие. В зависимост от 
това доколко качествено, ренитивно и заинтересовано 
вие можете да възприемате всяко от ставащите с вас 

https://ayfaar.org/
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събития и проявяваните от вас психически състояния, 
субективният аспект на Фокусната Динамика на тази 
„личностна“ Интерпретация, като която вие „сега“ 
себе си осъзнавате, мигновено се „препроецира“ в този 
субективен сценарий, който в най-голяма степен съот-
ветства именно на това субтеррансивно фокусно със-
тояние (ННААССММ) и е структуриран от именно тези 
реализационни възможности (ВЛОООМООТ).

3.0005. Цялото това множество персоналистически сце-
нарии на развитие като че ли винаги „става“ във все-
ки миг от нашето вечно Съществуване, но ярката и 
много убедителна статична „картина“ на крайно огра-
ничено възприеманата и осъзнавана от нас Реалност, 
ежемигово формирана само от един-единствен наш из-
бор, не ни позволява цялостно да възприемаме и ед-
новременно да осъзнаваме поне няколко от паралелно 
вече съществуващите варианти на нашите сценарии. В 
противен случай ние просто бихме изгубили Предста-
ва за това кои ние във всеки даден момент се явяваме, 
какво именно ние „сега“ реално осъществяваме и в 
каква „точка“ на линейното пространство конкретно 
се намираме. За нашите системи на Възприемане това 
става реално възможно или в изменени състояния на 
Самосъзнанието (дълбока Медитация – отделяне от 
процеса на всекидневното самоосъзнаване, който ни 
позволява да възприемаме окръжението с помощта на 
зрителни, тактилни, вкусови, слухови усещания), или 
при достигането на тази амплиативна степен на ллу-
уввумическа качественост на нашата Фокусна Дина-
мика, при която в нея мощно се активизират свръхин-
туитивните, екстрасензорни способности.

3.0006. Преди да преминем към разглеждането на прин-
ципите на многонивовата организация и разно-Ка-
чественото осъществяване на енергоинформационна-
та взаимовръзка между Формо-Творците на всевъз-
можните типове Формо-системи на Мирозданието, ще 
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се опитаме да разберем какво ние с вас влагаме в 
такова привично за нас понятие като „окръжаваща 
действителност“, която представлява визуално и пси-
хоментално възприемания от нас най-сложен процес 
на непрекъсната трансформация на Фокусните Ди-
намики на Формо-Творците на безкрайното множе-
ство разно-Качествени Формо-системи (на Форми на 
Самосъзнания и субтеррансивно структурираните от 
тях съчетания на фокусни Конфигурации – персона-
листически Светове) във все по-качествени и по-ка-
чествени за тях състояния.

3.0007. Не много хора разбират, че само изключител-
но мизерна част от цялото това енергоинформационно 
напълване, което чрез Фокусните Динамики на без-
крайното разнообразие от Форми на Самосъзнания-
та създава общата „картина“ на нашето окръжение 
(тоест реално окръжава нас, проявено заедно с нас в 
един и същи диапазон на измерност), може поне ня-
как субективно да се възприема и по някакъв начин 
да се оценява от нас, подлагайки се на съсредоточено 
изучаване, логически анализ и сравнение с нещо вече 
известно. Тези Представи, които всеки от нас влага 
в понятието „окръжаваща действителност“, се явяват 
субективни и зависят преди всичко от спецификата и 
особеностите на организация в нашата Фокусна Дина-
мика на енергоинформационните взаимовръзки между 
Формо-Творците на ДНК и мозъка, които обезпечават 
така наричаната „висша“ – за дадените, микстумни, 
аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите – нервна дейност, 
определяща всички наши субтеррансивни особености 
и способности за осъзнато Съществуване.

3.0008. С цел разбирането на разглеждания от нас по-на-
татък въпрос да се задълбочи, бих искал да отбеле-
жа факта, че съвсем не Формо-Творците на Формите 
на Самосъзнанията на нашите гени (те принадлежат 
към категорията на синтезиращите Формо-Творци, 
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обезпечавайки авто- и хетерокаталитичните функции) 
се явяват главни „сценаристи“ и „режисьори“ в про-
цеса на инициацията и качествената организация на 
тези конкретни енергоинформационни взаимовръзки, 
които всеки от нас използва за формиране на своите 
избори. Генните Формо-Творци представляват ампли-
фикационните интереси на цялото множество ККР (и 
Техните Прото-Форми), чиито Фокусни Динамики про-
явяват достатъчно висока степен на коварллертност 
по отношение на текущите Цели и Задачи, които са 
свойствени в съществуващите условия на ексгибера-
ция на дадения тип бирвуляртност. Тоест генните Фор-
мо-Творци на нашите „сегашни“ НУУ-ВВУ-Форми – в 
цялата им специфична съвкупност, свойствена на да-
дената Схема на Синтез – засега представляват основ-
но тези Нива на ФД, които ние с вас интерпретираме 
как колективно безсъзнателно, кодирано от множество 
нереализирани Интереси, които в една или друга сте-
пен са характерни за обширното многообразие на ок-
ръжаващите ни Прото-Форми на животни.

3.0009. Те се явяват не инициатори, а само прилежни и 
точни изпълнители на по-универсалните реализацион-
ни Програми (СФУУРММ-Форми), заложени във ф-Кон-
фигурациите на Формо-Творците на по-качествените 
Нива на Самосъзнание на дадената НУУ-ВВУ-Форма, 
а конкретно – на колективното Подсъзнание. Фак-
тически Фокусната Динамика на т. нар. „личностно“ 
Самосъзнание на всеки конкретен човек представля-
ва тясноспецифичен резултат от непрекъснатото и 
активно взаимодействие на Фокусната Динамика на 
Формо-Творците на колективното Подсъзнание, мани-
фестиращи в информационното пространство на Само-
съзнанието на амплиативните СФУУРММ-Форми на ККР 
на ЛЛУУ-ВВУ-Формата, с Фокусната Динамика на Фор-
мо-Творците на колективното безсъзнателно, предста-
вляващи насъщните Интереси на ККР на други типо-
ве бирвуляртност, Чийто Опит по определен начин се 
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адаптира към особеностите на нашата Схема на Син-
тез (по време на клексуването придобива ВВУ-Фактор) 
и накрая става структурна съставляваща на Опита на 
Самата ЛЛУУ-ВВУ-Форма.

3.0010. Кой или какво обезпечава самия процес на 
адаптация на разнопротоформния Опит, обилно реа-
лизиращ се чрез Фокусните Динамики на хората, към 
тези Цели и Задачи, които в бъдеще кардинално от-
личават интелектуално-алтруистичната психология 
на „бъдещия“ Човек от егоцентричната и примитив-
на психология на съвременните животни? Командата 
(импулс-сигнал) за осъществяването от тях във всеки 
миг на синтетична взаимовръзка на един или друг 
тип генерират в ДНК – чрез посредническите белтъч-
ни Форми – свилгсонните Творци-регулатори, чиито 
специфични Форми на Самосъзнание структурират 
цялото диверсивно или „междугенно“ пространство 
на ДНК (това, което учените подразбират под нейна-
та „боклучава“ част). Самите те пряко не са заети в 
процеса на кодирането на белтъците (напомням, че 
един ген често кодира няколко различни белтъка), но, 
наред със синтезиращите генни Формо-Творци, ак-
тивно участват в образуването (с помощта на същите 
генни Формо-Творци!) Формите на Самосъзнание на 
„собствените“ типове РНК, които не носят в себе си 
сведенията, необходими за самия процес на синтез на 
клетъчен протеин, а обезпечават само координация-
та и регулацията на синтезиращите функции на все-
ки генен Формо-Творец (усилвайки или отслабвайки 
свойствените му качества).

3.0011. Тоест трябва да разбираме, че всички генни 
Формо-Творци, както и изобщо всякакви синтезира-
щи Формо-Творци, се явяват Форми на изражение 
на хвасслонната етерна динамика на Инфо-Творците. 
Именно хвасслоните в нашия диапазон на измерност 
представлват регулатори и модификатори на всяка 
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Фокусна Динамика, тоест всякакви синтезиращи Фор-
мо-Творци. Всяка координираща дейност на свилгсон-
ните Творци-регулатори в условията на Формо-систе-
мата на Световете на дадения диапазон на ексгибера-
ция винаги функционално се обезпечава само от Фор-
мо-Творците, доколкото по никакъв друг начин, освен 
чрез свойствените им (на Формо-Творците) фокусни 
Конфигурации, Инфо-Творците да проявят „себе си“ 
нямат възможност. Затова да разделяте техните функ-
ции (например, на генни Формо-Творци и свилгсонни 
Инфо-Творци), а още повече да се опитвате да разбе-
рете „кой от тях е по-главен“ в този процес, би било 
от ваша страна крайно глупаво и необмислено – нито 
едните, нито другите просто не могат никак един без 
друг да проявяват себе си. Аз прибягвам към такова 
условно функционално „деление“ само, за да ви стане 
по-понятен самия принцип на организация и реализа-
ция на генните синтезиращи Формо-Творци.

3.0012. Защо именно свилгсонните Творци-регулатори 
на диверсивното пространство генерират в ДНК коман-
ди за изпълнението им от Формо-Творците на гени-
те? Защото благодарение на особените универсални 
свойства на техните етерни Конфигурации в принад-
лежащата им функционална динамика още изначал-
но е заложена цялата безкрайна сллоогрентност на 
причинно-следствените взаимовръзки, характерни за 
голохронната мултиполяризация на Фокусната Дина-
мика на всички Форми на Самосъзнания, симултанно 
проявени както в множество разнокачествени вари-
анти на „сега“, така и във всеки от времевите етапи 
на „бъдещето“. По-просто казано, на всеки от Творци-
те-регулатори още предварително са му известни ре-
зултатите от реализацията на абсолютно всички ва-
рианти на дадената Фокусна Динамика, и за всяка 
НУУ-ВВУ-Конфигурация („личностна“ Интерпретация) 
сегрексно се„избира“ именно този вариант, който в 
най-голяма степен резонира със специфични особе-
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ности на някой от сценариите на развитие. Генните 
(синтезиращи) Формо-Творци подобна Информация не 
притежават – тяхната главна функция се заключава в 
обезпечаването на самия Механизъм на ексгиберация, 
и тях не ги е грижа какво ще се получи в резултат от 
реализацията на един или друг избор. Тоест свилгсон-
ните Творци-регулатори обезпечават изпълнението на 
амплификационния Принцип на безусловното форми-
ране на Всичко, Което ВЕЧЕ Съществува, а синтезира-
щите Формо-Творци от всички категории обезпечават 
Това Съществуване с наличието на цялото безкрайно 
множество от съответстващи Форми на Самосъзнание.

3.0013. Всяка генна Форма на Самосъзнание е струк-
турирана от множество Формо-Творци – преносители 
на Аспектите на различните ЧКК, обединени в своята 
дейност по определени гейлитургентни признаци (един 
ген може инвадерентно да бъде структуриран, напри-
мер, от преносители на ЧКК ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост 
и ВСЕ-Цялостност; друг – от ВСЕ-Същност–ВСЕ-Прони-
цаемост и ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост; трети – от 
ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуумност и ВСЕ-Единство; четвър-
ти – от ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум и ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изна-
чалност; пети – от ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-Присъственост 
и ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност; шести – от ВСЕ-Ус-
тременост и ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност и т. н). 
И доколкото в хората гените са структурирани от раз-
нопротоформни Аспекти на Качествата, а междугенно-
то пространство – от Аспекти на Качествата на доми-
нантните Формо-Творци, то става понятно защо имен-
но Формо-Творците на диверсивното (некодиращо) 
пространство на ДНК (а не Формо-Творците на самите 
гени) се явяват главните „сценаристи“ и „режисьори“ 
на ФД на всяка „личност“ – в нашия ллууввумиче-
ски тип бирвуляртност именно инвадерентните Фор-
мо-Творци определят егллеролифтивната ФД и се явя-
ват Форми на хвасслонното изражение на Фокусната 
Динамика на Самата ЛЛУУ-ВВУ-Форма.
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3.0014. Затова в зависимост от това каква именно им-
пулс-команда ще постъпи към дадения ген чрез РНК 
от неговите Творци-регулатори, по съответстващ на-
чин ще се изменя и неговата функционалност (оттук 
– възможността за мултиполяризация на Фокусната 
Динамика на едни и същи генни Формо-Творци едно-
временно чрез ф-Конфигурациите на цялото множе-
ство „личностни“ Интерпретации), която ще зададе 
на Фокусната Динамика на кармо-клофтите, активи-
зирана в дадения акт на „квантово изместване“, оп-
ределено Направление на развитие.

3.0015. На свой ред импулс към осъществяване на син-
тез на определения тип на всяка РНК в матрицата на 
ДНК свилгсонните Творци-регулатори получават не в 
резултат от непосредственото взаимодействие със син-
тезиращите Формо-Творци, а чрез Формата на Само-
съзнание на съвършено особените по своите функции 
мултимодусни белтъци, чиито ф-Конфигурации са 
структурирани от Фокусните Динамики на свилгсон-
ните интерпретационни Формо-Творци. Специфичните 
„проекции“ на тези Формо-Творци съвършено не за-
дължително трябва пространствено да се намират ре-
дом с гена, а могат да структурират всяка част от ДНК 
(даже друга хромозома!) и по вълнов или РНК-начин 
да инициират нужната импулс-команда в съответст-
ващия участък от нашата триизмерна матрица. Аз ги 
обозначих като „интерпретатори“ защото именно от 
тях зависи степента на субективизма, проявяван при 
интерпретацията, от синтезиращите Формо-Творци, на 
цялата Информация, която се „разопакова“ от тях от 
ВЕН или ПЕС – тоест цялата конкретика на мигнове-
ните реакции на Формо-Творците на всеки ген спрямо 
една или друга ситуация възникваща във Фокусната 
Динамика. Да допуснем, че в отговор на един и същи 
фактор, едно и също събитие, отношение към нещо или 
някого (например, възприемане на ярка светлина или 
тъмнина, дъжд или сняг, силен вик или шепот, цвят, 
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движение, нечия реакция и т. н.) един и същи ген, в за-
висимост от жизнените обстоятелства на „личността“ 
и общите състояния на останалите гени, реагира (ко-
дира белтъците) различно, във всеки от тези случаи 
малко по-иначе заставяйки ендокринната система да 
насища организма със съответстващия му хормон.

3.0016. Всеки Творец-интерпретатор едновременно е 
свързан наведнъж  с много гени, функциите на кои-
то той непосредствено ръководи. В молекулите на 
ДНК на клетките на различните тъкани и органи тези 
Формо-Творци се държат съвършено различно и ак-
тивно са свързани с различни спектрални фрагмен-
ти на нейната матрица. Например, в ДНК клетките 
на панкреаса, сърцето, черния дроб и бъбреците един 
и същи белтък е функционално свързан с различни 
участъци. На всяка генна Форма на Самосъзнание (а 
те са само около 25 хиляди) в човешката ДНК се падат 
приблизително 150-200 (!) разновидности на Форми-
те на Самосъзнание на Творците-регулатори, които 
предават в ДНК информация както от интерпретато-
рите на най-амплиативните (за дадения диапазон на 
измерност!) Нива на Самосъзнание (а-интерпретато-
ри), така и от средните (б-интерпретатори) и низшите 
(в-интерпретатори, които формират РНК  основно на 
базите от СФУУРММ-Форми на СВУУЛЛ-ВВУ-конгломе-
ратите). При това субтеррансивните набори на свилг-
сонните Творци-регулатори и Творците-интерпрета-
тори в специфичния състав на ДНК на всяка „лич-
ност“ постоянно се изменят не само в зависимост от 
типа клетки, но също и с течение на времето – до-
колкото може и в строга зависимост от характера на 
осъществяването на последователен Синтез в нейната 
субтеррансивна Фокусна Динамика.

3.0017. Реших да ви запозная с тази Информация само 
защото всички тези процеси по най-непосредствен на-
чин влияят на способността на всяка „личност“ за 
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субективно осъзнаване на характерните признаци на 
„самата себе си“ и окръжаващата я действителност. 
Може да се каже, че осъзнатостта е степен на осъзна-
ване на нещо (качествени състояния – започвайки с 
елементарните частици, атоми, молекули и завърш-
вайки с някакви проявления на Живота на Планетар-
ната, Звездна или Вселенска Същности; чувственото 
възприемане на външни или вътрешни – на нивото 
на физиологията – събития, ситуации, психически 
и физически реакции, ментални установки и много 
друго) или някого (хора, животни, микроорганизми), 
което се явява неотменима част от процеса на Синтез 
и натрупването на персоналистическия Опит на всяка 
„личност“. Именно на основата на такъв Опит Фор-
мо-Творците на дадената Форма на Самосъзнание 
резонационно формират (клексуват) чрез субтерран-
сивната ОДС информационната взаимовръзка на аб-
солютно всички субективни Представи на дадената 
„личност“ както за „самата себе си“, така и за окръ-
жаващата я действителност.

3.0018. Осъзнатостта е относително, субективно понятие, 
подразбиращо способност и възможност на системата 
на Възприемане на една или друга Форма на Самосъз-
нание по субтеррансивен начин (визуално, тактилно, 
на слух или по миризмата, аналитично, асоциативно 
или интуитивно) да познава Реалността и да интер-
претира ставащите в нея събития, забелязвайки особе-
ностите на обектите на окръжаващата действителност 
и изпълнявайки необходимите чувствени установки. 
Следствието на устойчивото развитие на процеса на 
осъзнатост се явява някакво усилване на специфич-
ността (в противовес на хаотичността) на ф-Конфигу-
рацията на Формата на Самосъзнание, поява в нейна-
та Фокусна Динамика на множество субтеррансивни 
признаци на свойственото за нея ментално-чувствено 
възприемане – различна степен на осъзнаване от нея 
на специфичните характеристики и условия на своето 
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„личностно“ Съществуване, проявата на Което се ин-
терпретира от нас като Самосъзнание. При това висока 
степен на осъзнатост в субтеррансивната система на 
Възприемане може да се изработва само при активно 
и тясно взаимодействие между Фокусните Динамики 
на множеството Форми на Самосъзнания принадлежа-
щи на различни типове бирвуляртност.

3.0019. Например, на неврологичното ниво на Възпри-
емане феноменът, когато Формо-Творците на нерв-
ните клетки на главния мозък са „интуитивно“ (като 
че ли „изначално запрограмирани“, предварително 
предвиждат) осъзнати за свойствените им функции, 
създава на свой ред определени възможности за про-
явлението на ефекта на „собственото осъзнаване“ 
за био-Творците на други, функционално свързани 
с тях, нервни клетки. И обратно, повишаването на 
Нивото на Самосъзнание в био-Творците стимулира 
разкриването на още по-големи възможности за про-
явление и творческа активизация на осъзнатост във 
Фокусната Динамика на Формо-Творците на нервни-
те клетки на главния мозък. А колкото е по-висока 
тази степен, толкова по-малко тя се потиска от дей-
ността на а-интерпретаторите на най-качествените 
Нива на Самосъзнание.

3.0020. Така във функциите на Формо-Творците на цен-
тралната нервна система, които регулират нивото на 
внимание във Формите на Самосъзнание на високо-
развитите животни (и човека), влиза не само неговото 
нарастване и усилване, но също и изпълнението на 
задачите по неговото отслабване в тези случаи, ко-
гато Формо-Творците на централната и периферната 
нервни системи започват да продуцират в отговаря-
щия за познавателните способности участък от мозъка 
значително повече различни  сведения, отколкото са 
способни да обработят неговите Формо-Творци. Тоест 
при отсъствие на подобна функция на потискане на 
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интензивността на ВЕН-разопаковките на Формо-Тво-
рците на нашите „днешни“ – засега все още крайно 
примитивни – микстумни аналози на НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типите, неизбежно би станало претоварване на 
системата на Възприемане, следствие от което би било 
повишаването на състоянието на тензорност между ФД 
на Формо-Творците и ФД на био-Творците. Но в по-ам-
плиативните системи на Възприемане (във ФД на ви-
сокоразвитите „личности“ и димидиомиттенсните ана-
лози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите) подобна система на 
потискане на осъзнатостта от страна на свилгсонните 
Творци е значително ослабена или въобще отсъства, 
вследствие на което био-Творците на мозъка за едини-
ца време са способни да възприемат и адаптират към 
дадената Схема на Синтез значително повече Инфор-
мация от своето окръжение. Подобен процес се наблю-
дава също в така наричаните състояния на „измене-
но“ или „разширено“ Самосъзнание (тоест по време 
на хипноза, в дълбока Медитация, когато се извърш-
ва някаква локално-амплиативна активизация на ко-
варллертните взаимовръзки между Формо-Творците и 
био-Творците на мозъка).

3.0021. Функциите на осъзнаването на процесите, ста-
ващи както в нашето „вътрешно“ Самосъзнание, така 
и във „външния“ Свят – като създаването на възмож-
ности по различни начини да се интерпретират свои-
те и чуждите усещания и преживявания в съответ-
ствие с най-близките цели и аффектативни Стремежи 
(аффектация – мощна тенденция към бързо постига-
не на желаното), се обезпечават от био-Творците на 
ствола на главния мозък управляващи нашите реак-
ции, а също от био-Творците на този участък от пре-
сичането на нервните стволове, който се намира под 
него и контролира динамиката на очните ябълки, а 
заедно с това и самия процес на вземането от нас на 
всяко от „текущите“ решения. За по-високите форми 
на проявяваната от нас осъзнатост (по-качествена-
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та Фокусна Динамика на Самосъзнанието) отговарят 
свилгсонните и а-интерпретационните Формо-Творци 
на ДНК и генните Творци, обезпечаващи функциите 
на кората на главния мозък. Това те осъществяват 
във Фокусната Динамика на цялата дейност по осъз-
наването на нечие присъствие в нашето окръжение и 
инициират всички наши психоемоционални способ-
ности. Именно те продуцират в нашата Фокусна Ди-
намика осъзнаване на тези чувства и преживявания, 
които ние просто не сме в състояние нито да назо-
вем, нито някак да интерпретираме (определим), нито 
поне някак да опишем.

3.0022. Аз отнасям такива специфични състояния на 
психиката към „нереализираната интуитивна осъз-
натост“, тоест към фактическото знание на нещо без 
конкретно разбиране на неговия смисъл и при отсъст-
вие на способност ясно да го обясниш. Например, ог-
ромното количество ииссиидиологическо Знание инту-
итивно осъзнавано от мен, не може да бъде сега реали-
зирано чрез текстове посредством думи поради отсъст-
вие в хората на даже най-елементарни Представи, а в 
Колективното Съзнание на човечеството – на понятия 
и термини, способни поне някак да отразят истински-
ят смисъл на това Знание. С появата и натрупването 
на подобна информационна база (в частност, чрез про-
цеса на написването, превода на множество езици на 
света и издаването в различни страни на книгите по 
ИИССИИДИОЛОГИЯ) съответстващите „порции“ от тази 
Информация ще могат да бъдат също представени за 
реализация в дадените условия на ексгиберация, ос-
таналата част от нея ще може да стане достояние на 
обществеността по-късно — едва с развитието в хората 
на телепатични способности.

3.0023. Наличието в много хора на подобни състояния 
свидетелства за това, че ние с вас (като Формо-Тво-
рци на ДНК и на мозъка) винаги потенциално прите-
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жаваме някои кохерентни знания, които симултанно 
се „проецират“ във Фокусната Динамика на нашето 
„личностно“ Самосъзнание от Формо-Творците на ко-
лективното безсъзнателно и колективното Подсъзнание 
чрез взаимовръзки алтернативни с това, че формират 
нашите съзнателни преживявания и намерения (осъз-
натост). В структурите на мозъка, свойствени на по-ам-
плиативните от нашите „личностни“ Интерпретации, 
тези взаимовръзки вече са могли да формират неврон-
ни връзки между качествено съответстващите им учас-
тъци на двете полукълба, докато мозъкът на повече-
то съвременни хора буквално е „заперден“ с активни 
последователности от невронни взаимовръзки между 
био-Творците и слабонутационните (тоест нискочес-
тотни, дълговълнови) области на мозъка, обезпечаващи 
изпълнението на най-примитивните функции. Една от 
задачите на ИИССИИДИОЛОГИЯТА се заключава в това 
примариусивно (тоест непреодолимо, насилствено) да 
формира и активира в мозъка последователности от 
амплиативни невронни взаимовръзки. Това е необходи-
мо, за да може ф-Конфигурациите на био-Творците на 
нас с вас „днешните“ колкото може по-бързо да се „сле-
ят“ с ф-Конфигурациите на системите на Възприемане 
на нашите амплиативни НУУ-ВВУ-Формо-Типи, които 
симултанно структурират по-благоприятните варианти 
на нашите сценарии на развитие.

3.0024. Изключително разнообразните звуци, миризми, 
изображения и непредаваеми усещания непрекъснато 
се възприемат – на свойствените им Нива – от био-Тво-
рците на нашия мозък, без да са „разопаковани“ във 
Фокусната Динамика чрез конкретиката на субектив-
но осъзнавани от нас образи и преживявания. В мозъ-
ка на хората се е формирала много сложна система от 
анализатори (зрителни, слухови, тактилно-кинестети-
чески), био-Творците на която функционално обезпе-
чават постъпване от окръжаващата действителност в 
системата на Възприемане на „личността“ на тази Ин-
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формация, която е необходима на нея за нормалната 
жизнена дейност. Например, само за един ден количе-
ството зрителни осъзнати усещания в човека превиша-
ва сто хиляди, докато неосъзнатите информационни 
фиксации, които изпълняват био-Творците на зрител-
ната система, се осъществяват значително по-често.

3.0025. При сериозно нарушаване на зрителните функ-
ции силно се усложнява или става съвсем невъзможно 
образуването на нервни взаимовръзки между мозъчни-
те центрове на зрителния и останалите анализатори и 
тогава от био-Творците се формират нови невронни по-
следователности, чрез които се осъществява частично 
заместване на недостигащите или изгубени зрителни 
функции. Появата на огромно множество подобни за-
мествания се явява резултат от много тесните взаимо-
връзки между Формо-Творците на мозъка на различ-
ните наши „личностни“ Интерпретации, структурира-
щи дувуйллерртните сценарии на развитие. Именно те 
транслират на био-Творците на другите анализатори, 
например, на слепия човек, недостигащата им Инфор-
мация за особеностите на окръжаващата го действи-
телност. С наличието и активността (чрез общата за 
тях ОДС) на тези заместващи взаимовръзки се обясня-
ва този факт, че много от незрящите хора са способ-
ни в различна степен да преживяват (не да виждат, а 
именно по определен начин – алтернативно – да пре-
живяват!) не само като че ли „вътрешна“ светлина и 
даже цветови гами, но също и различни Формо-образи 
и Представи, наблюдавани от „техните“ зрящи „лич-
ностни“ Интерпретации в другите сценарии.

3.0026. Осъзнатостта е състоянието, благодарение на 
което вие добре разбирате и ясно си представяте как-
во става с вас и около вас в настоящето, тоест в „те-
кущия“ субективен момент на вашето Съществуване. 
Това е контролираното от вас отражение на вашата 
Фокусна Динамика в постоянно изменящия се момент 
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„тук и сега“, а не в спомените за „миналото“, което 
е станало ефемерно, или в мечтите за „бъдещето“, 
със свойствената му непознатост и неконкретност. От 
една страна, състоянието на най-голямата – за наша-
та днешна система на Възприемане, степен на осъзна-
тост, може да се прояви във Фокусната Динамика при 
едновременното целенасочено взаимодействие меж-
ду Формо-Творците на колективното Подсъзнание и 
био-Творците на всички основни центрове на мозъка: 
зрителен, слухов, обонятелен, осезателен, а също на 
емоционалните центрове участващи в създаването на 
интуитивните усещания.

3.0027. От друга страна, още по-дълбоко състояние на 
осъзнатост започва да се проявява във Фокусната Ди-
намика по време на дълбинните Медитации, когато 
вие, като субективен Наблюдател, излизате със свое-
то самовъзприемане отвъд всички условно съществу-
ващи предели на окръжаващата ви действителност и 
временно „ставате“ осъзнат съ-участник на Фокусни-
те Динамики на другите (както по-висококачествени, 
така и по-нискокачествени) варианти на „личностни-
те“ Интерпретации или партикулярните Формо-Типи, 
които едновременно структурират синтетичните Нива 
на вашето Самосъзнание. В това време „текущата“ ди-
намика на ВЕН-„разопаковките“ на окръжаващата ви 
субективна Реалност напълно се потиска във Фокус-
ната Динамика и се заменя от СФУУРММ-Формите на 
значително по-информационно наситената динамика 
на ПЕС-„разопаковките“.

3.0028. Фокусната Динамика на Формо-Творците на вся-
ка ф-Конфигурация в хода на последователните кон-
вергентни префокусировки (егллеролифтивен Синтез 
от тях на амплиативните коварллертни взаимовръз-
ки по свойствената им Схема) ежемигово претърпява 
качествени преобразувания в резонационно съответ-
стващите на нея (ФД) участъци на скррууллерртната 
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система – главната Универсална Формо-структура на 
Мирозданието за симултанно-голохронно осъществя-
ване от всички Форми на Самосъзнание на мултиполя-
ризационно-сллоогрентните избори във всяка от Фор-
мо-системите на Световете. Благодарение на това във 
Фокусните Динамики на всички Форми на Самосъзна-
ние се извършва симултанна реализация на разно-Ка-
чествената Творческа Активност на Формо-Творците 
на Третичната Енерго-Плазма на всички известни на 
нас функционални типове: синтезиращи, кармо-клоф-
ти и свилгсони (последните представляват своеобразни 
„посредници“ между ирркогликтивната и егллеролиф-
тивната „части“ на сллоогрентната ФД на Мироздание-
то, между Формо-Творците и Инфо-Творците).

3.0029. Когато става дума за други – нечовешки, раз-
нопротоформни – биологични Формо-системи (живот-
ни, микроорганизми, растения), то ние, така или иначе, 
също можем да си представим този процес на вътрес-
кррууллерртни префокусировки на Формо-Творците 
на Самосъзнанието, защото инерционните свойства на 
Пространство-Времето, чрез които те се осъществяват, 
а също реализационните СФУУРММ-Форми характерни 
за нашия и техните типове Съществуване, при цялата 
им огромна разлика, в много свои проявления имат 
сходни признаци. Ако започнем да анализираме Фо-
кусните Динамики на Формо-Творците на Самосъзна-
нията на някои от абиотичните (тоест неорганични и 
„неодушевени“ в общоприетото разбиране) Прото-Фор-
ми, структуриращи заедно с нашите Форми на Само-
съзнания цялото множество Формо-системи на Свето-
вете, човешките субективни Реалности и групи ПВК, то 
поне някак образно да осъзнаем и да си представим с 
помощта на нашите системи на Възприемане принци-
пите и смисъла на тяхното Съществуване на нас не ни 
се получава: твърде имперсептни по отношение една 
на друга са взаимовръзките между Формо-Творците на 
нашите и техните Схеми на Синтез.
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3.0030. „Проецирайки“ резултатите от нашите продължи-
телни наблюдения на тяхното поведение и свойства на 
физическите Формо-системи на присъщия на нас самите 
Опит, ние сме склонни да мислим, че в техните състояния 
(в съответствие с нашите собствени субективни Представи) 
няма и не може да има никаква поредица избори – та нали 
както ние самите изменим параметрите на Формо-система-
та, така и самата тя ще се измени. Тоест на нас ни се стру-
ва, че в техните методи за Съществуване скррууллерртната 
система на ежемиговите субтеррансивни избори, с всички 
нейни потенциални възможности за качествена трансфор-
мация (преобразуване) на Фокусните Динамики, като че 
ли отсъства. Това измамно впечатление се появява в нас 
по силата на това, че типовете коварллертни енергоинфор-
мационни взаимовръзки, структуриращи Фокусните Дина-
мики на Формо-Творците на различните абиотични Форми 
на Самосъзнания или промискуусни (смесени, в по-голяма 
степен абиотични, но имащи също и някои биологически 
признаци) материални Форми на Самосъзнания – от ми-
крообекти до макрообекти с космически мащаби, принцип-
но се отличават от тези типове коварллертни взаимовръз-
ки, които са характерни за биологичните същества като 
цяло. Между другото, всички биологически Прото-Форми 
(човек, животни и растения) също се отнасят към смесени-
те типове, но само към микстумните Форми на Самосъзна-
ния, доколкото те в различна степен са структурирани и от 
абиотични Прото-Форми (минерали).

3.0031. Не само това, всички тях, също както и цялото мно-
жество микстумни Форми на Самосъзнания, субективно 
може да отнесем – по наличието в тях на по-големи или 
по-малки възможности за между-Качествена съвмести-
мост на базовите за тях признаци и по субтеррансивната 
принадлежност, към един или друг тип бирвуляртност. 
Съгласете се, че ние с вас, хората, понякога абсолютно 
не разбирайки субтеррансивните предпоставки и мотива-
ции, които служат аргумент за изборите на другите хора, 
в още по-малка степен сме способни на възприемане и 
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разбиране на Причините, лежащи в основата на пове-
дението на животните, растенията и микроорганизмите. 
Какво да говорим за съвършено другата Природа на фи-
зическите обекти и явления, обуславящи реакциите на 
Формо-Творците на абиотичните и промискуусните Фор-
ми на Самосъзнания на едни или други, от субтерран-
сивно съответстващите на тяхната Природа, външни и 
вътрешни дразнители.

3.0032. Тук много уместно ще бъде да си спомним за 
това, че разно-Качествените Фокусни Динамики на 
всички разнотипни групи субтеррансивни Контину-
уми (както абиотичните и промискуусните, така и 
микстумните Форми на Самосъзнания) съставляват 
единна основа за сллоогрентността на Фокусната Ди-
намика на промискуусната Планетарна Същност на 
ГРЭИЙСЛИИСС. Това означава, че всички типове бирву-
ляртност, представени във ФД на дадената Планетарна 
Същност чрез Формо-Творците на тези Форми на Са-
мосъзнания, се явяват – по някакви особени призна-
ци, най-коварллертни (гейлитургентни) помежду си и 
определят със своите характеристики тези общи пара-
метри и особености, които – пребивавайки в съвмес-
тен режим на реализация, субтеррансивно отличават 
ФД (а значи, и значително по-сложен, отколкото при 
нас, тип бирвуляртност) именно на ГРЭИЙСЛИИСС от ФД 
(и типовете бирвуляртност) на останалите Планетар-
ни Същности. Това говори, че имперсептността между 
всички Прото-Форми е само привидна, което при опре-
делен, по-правилен и ренитивен подход към разглеж-
дането на въпроса за комуникационните възможности 
между всички абиотични, промискуусни и микстумни 
Форми на Самосъзнания на нашата Планета, едновре-
менно проявени в едни групи ПВК, винаги могат да се 
намерят коварллертни признаци, обединяващи техни-
те взаимовръзки и благодарение на това, значително 
по-дълбоко да се проникне в самата Същност на обра-
зуващите ги процеси.
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3.0033. Така свойството и степента на осъзнатост на всяка 
Форма на Самосъзнание може да се разглежда не иначе, 
а от позицията на характерния само за нея тип бирву-
ляртност, доколкото отвъд пределите на СФУУРММ-Фор-
мите, свойствени за дадения тип отношения и взаимо-
връзки, субтеррансивната способност на системите на 
Възприемане към осъзнаването на обективните Причини 
за трансформацията на Фокусните Динамики на всякак-
ви обекти на окръжаващата действителност много рязко 
се понижава, изчезвайки по отношение на проявленията 
на определени – несъвместими, крувурсорртни, Схеми 
на Синтез (особено при разглеждането на тези типове 
енергоинформационни взаимовръзки, които не са свой-
ствени на специфичния бирвуляртен набор, структури-
ращ Фокусната Динамика на ГРЭИЙСЛИИСС в дадения 
диапазон измерност). По колкото по-голямо количество 
признаци взаимодействат помежду си Формо-Творците 
на различните типове бирвуляртност, като че ли час-
тично „пресичайки се“ (диффузгентно „проецирайки се“ 
във ФД един на друг) чрез многобройните склоонгми на 
бирвуляртните множества, толкова по-голяма степен на 
осъзнатост във взаимоотношенията проявяват реализи-
ращите се чрез тези Формо-Творци разнопротоформни 
Форми на Самосъзнания.

Глава 2. Принципът на осъществяване на Ме-
ханизма на ексгиберация на вълновите анало-
зи на НУУ-ВВУ-Формо-Типите от ф-Конфигура-
циите на дооллсовите и флаксовите Форми на 
Самосъзнания

3.0034. Определените съвкупности от вътрепротоформ-
ните и междупротоформните Фокусни Динамики на 
разно-Качествените Форми на Самосъзнания се об-
разуват, в съответстващите им резонационни зони на 
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Пространство-Времето, по степента на коварллертност 
на взаимовръзките между Формо-Творците структури-
ращи тези Форми. Най-голяма степен на коварллерт-
ност е възможна само между дувуйллерртните „учас-
тъци“ на сллоогрентните фокусни Конфигурации на 
Формо-Творците, структуриращи със свойствените им 
взаимовръзки едно и също диффузгентно (протоформ-
но) Направление на развитие, реализирано чрез една 
и съща Схема на Синтез.

3.0035. В процеса на мултиполяризацията на слло-
огрентната Фокусна Динамика на Формо-Творците на 
Вашата ЛЛУУ-ВВУ-Форма (Стерео-Форма), едновремен-
но и субективно фиксирана от персоналистическите 
ФСВ в безкрайно множество ф-Конфигурации, конге-
ниалните (от лат. con – заедно и genius – дух, тоест 
сходство по дух, мисли, маниери и т. н.), или дувуйл-
лерртно сродните (сходни по множеството параметри 
на изменящата се в тях качественост) групи на екс-
гиберация в Пространство-Времето на субтеррансив-
ните Фокусни Динамики на тези НУУ-ВВУ-Конфигура-
ции, се интерпретират от нас като разно-Качествени 
„личностни“ Интерпретации (една и съща „личност“, 
проявена в различни сценарии), а недувуйллерртните 
– партикулярнитe, тоест възприеманитe чрез различ-
ните мултиполяризирани състояния на Фокусната Ди-
намика като субтеррансивно обособени, се интерпре-
тират като отделни Формо-Типи, които по външни и 
други признаци субективно се възприемат от нас като 
„други личности“.

3.0036. Иначе казано, тези ф-Конфигурации на една 
Стерео-Форма, които притежават достатъчен брой 
качествено обединяващи ги признаци (това, което от 
гледна точка на медицинската и биологическата науки 
на дадените с-Реалност генетически се привързва към 
„идентификацията на личността по нейния ДНК-със-
тав“, а субективно – към външността, гласа, свойства-
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та и чертите на характера, наклонностите, способно-
стите, вкусовете и т. н.), представляват в различните 
варианти на сценариите на развитие на цялото множе-
ство Нейни конгениални „личностни“ Интерпретации 
със свойствените им набори от коварллертни енерго-
информационни взаимовръзки (при по-амплиативен 
подход към изучаването на ДНК неизбежен ще бъде 
извода за по-нататъшната конкатенация и конфлюен-
сия, или качественото „сливане“ на ф-Конфигурации-
те на конгениалните и партикулярни Интерпретации). 
Ако тези взаимовръзки не притежават достатъчно 
количество обединяващи признаци, то те стават все 
по-имперсептни по отношение една към друга и „вътре 
в“ сллоогрентността на Фокусната Динамика на да-
дената Стерео-Форма (ЛЛУУ-ВВУ-Форма) се формират 
в цяло безкрайно разнообразие на ф-Конфигурациите 
на „личностни“ Интерпретации, които изглеждат като 
че ли са други хора, тоест в цялото множество пар-
тикулярни Формо-Типи на дадената ЛЛУУ-ВВУ-Форма, 
които – в зависимост от степента на коварллертност, 
имперсептност или даже крувурсорртност помежду 
си, мултиполяризационно трансгрессират/интегрират 
своите Фокусни Динамики в цялото множество раз-
но-Качествени групи човешки (както инвадерентни, 
така и вексативни, или рецессивни) Континууми.

3.0037. Колкото повече качествено се отличават една 
от друга ф-Конфигурациите на взаимодействащите 
Формо-Творци на една ЛЛУУ-ВВУ-Форма (тоест като 
колкото по-малко дувуйллерртни помежду си се въз-
приемат от Фокусната Динамика на Формо-Творците 
на конкретно разглеждащата ги „личност“), толкова 
по-малка е вероятността за наличие в техните Фокус-
ни Динамики, организирани от тях в дадената „точка“ 
на ексгиберация, на висока степен на коварллертност 
в различните съчетания на признаците. А това оз-
начава, че Формо-Творците на тези разнокачествени 
ф-Конфигурации нямат възможност за съвместното 
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формиране в дадената резонационна точка на ф-Кон-
фигурациите на същата „личност“. Затова разнока-
чествените Формо-Типи на една Стерео-Форма (раз-
нообразните „личности“, чиито ф-Конфигурации са 
структурирани от партикулярни – тоест качествено 
обособени, групи от дувуйллерртни Стерео-Типи) мо-
гат да структурират със своите Фокусни Динамики 
едни и същи сценарии на развитие.

3.0038. Следователно, оттук произтича логическото за-
ключение, че една и съща ЛЛУУ-ВВУ-Същност може 
разнокачествено да прояви цялото множество свои 
реализационни Интереси, конкретно свързани с даде-
ния диапазон на ексгиберация, чрез неограничен брой 
разнокачествени Формо-Типи, съвместно формиращи 
със своите ФД едни и същи сценарии на развитие и 
групи индивидуални ПВК. При по-ренитивно изучаване 
на ИИССИИДИОЛОГИЯТА вие неизбежно ще стигнете до 
Разбирането, че по Същността си цялото множество 
човешки Формо-Типи, симултанно структуриращи Ко-
лективното Съзнание на човечеството, са генерирани и 
ексгиберирани (проявени) в различните условия на да-
дения диапазон на измерност чрез сллоогрентната Фо-
кусна Динамика на Формо-Творците на една и съща 
ЛЛУУ-ВВУ-ТОО-УУ-Същност .

3.0039. Фокусните Конфигурации на всички Формо-Ти-
пи на Стерео-Формата, едновременно ексгиберирани в 
различни условия на дадения диапазон на измерност, 
представляват в общата фокусна Конфигурация на 
ЛЛУУ-ВВУ-Същността само определен качествен спек-
тър на сллоогрентната Фокусна Динамика на всички 
Нейни Формо-Творци, който (спектър) е условно като 
че ли ограничен (каптивусален) в своята творческа 
реализация на мултиполяризационните особености и 
възможности на Фокусните Динамики на Формо-Тво-
рците на цялото множество НУУ-ВВУ-Формо-Типи (от 
2,5 до 6,0 измерност). В действителност нито една Сте-
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рео-Форма не е каптивусална в процеса на едновремен-
ната ексгиберация на своята ФД във всяка от Сферите 
на Творчеството на ЛЛУУ-ВВУ-Същността, доколкото 
Тя, на свой ред, е структурирана от Фокусните Дина-
мики не само на всевъзможните качествени Интерпре-
тации на една „личност“, но също и на безбройното 
множество на всички останали НУУ-ВВУ-Интерпрета-
ции, специфично клексувани от нейните Формо-Тво-
рци в различни Времеви Потоци на голохронната 
ексгиберация на сллоогрентната ФД на Колективния 
Космически Разум на Човечеството (трилиарди години 
„назад“ и трилиарди години „напред“).

3.0040. Ако разглеждаме този въпрос от позицията на 
конвергентните префокусировки на Формо-Творци-
те на определени партикулярни Формо-Типи именно 
в ллууввумическия тип бирвуляртност, то може да се 
каже, че наличието в тяхната съвместна Фокусна Ди-
намика на безбройното множество общи съчетания на 
признаците (СФУУРММ-Форми, формиращи общи твор-
чески Стремежи и крайни Цели) води до последовател-
на конкатенация и конфлюенсия на множеството пар-
тикули (участъци, части) на техните фокусни Конфи-
гурации в една ЛЛУУ-ВВУ-Форма. Така, мултиполяри-
зационната Фокусна Динамика на Стерео-Формата – в 
условията до 6,0 измерност, може да се разглежда като 
ФД на ККР на Човечеството, а в 9,0 измерност – като 
Творчество на ККР на Единната ЛЛУУ-ВВУ-Същност 
(тук трябва да разберете, че в обективната Реалност 
общата мултиполяризация на ФД на Стерео-Формата, 
както и ЛЛУУ-ВВУ, никак не е ограничена от условията 
на каквато и да било измерност, а дувуйллерртно-сл-
лоогрентно се трансформира със своите етерно-фокус-
ни взаимовръзки във ф-Конфигурацията на Висшия 
ККР на Мирозданието).

3.0041. От материала на 10-ти раздел ще узнаете, че във 
всяко от Нивата на измерност структурата на мулти-
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поляризационната Фокусна Динамика на ЛЛУУ-ВВУ-

ТОО-УУ-Същността (пореди въздействието над нея на 
Принципа на Диффузгентност) е формирана от резо-
национните „проекции“ на Фокусните Динамики на 
множество не само човешки, но също и човекоподобни 
Формо-Типи, които в Нивата до 6,0 измерност обезпе-
чават всички реализационни възможности на биоло-
гичните (микстумни), „биоплазмени“ (димидиоми-
ттенсни), „плазмени“ (транслюценсни), „плазмен-
но-лъчеви“ (димидиокларусни) и „лъчеви“ (люми-
носни) аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите.

3.0042. Поради наличието на такова огромно многообра-
зие на всевъзможни разно-Качествени НУУ-ВВУ-Конфи-
гурации, ние с вас още сега, за да можем поне да се оп-
итаме да избегнем грубата двусмисленост в разглежда-
ните от нас въпроси, трябва да се договорим за това, 
че под термините „НУУ-ВВУ-Форма“, „Стерео-Форма“ 
и „ЛЛУУ-ВВУ-Форма“ по-нататък, в нашето субективно 
изследване, ще подразбираме само сравнително тес-
ния спектър на тези синтетични взаимовръзки, които 
в най-голяма степен съответстват именно на ллуувву-
мическия тип бирвуляртност (тоест последователния 
преход от 4-измерностното Състояние на „ТК Потен-
циалност“ в 9-измерностното Състояние „ТК Завърше-
ност“ през следните етапи: ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + 
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Единство + ВСЕ-Цялостност 
+ ВСЕ-Устременост + ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост + 
ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност).

3.0043. Изхождайки от именно такива качествени пред-
поставки, ние с вас – разбира се, с определен дял ус-
ловност!, можем да говорим за високата степен на 
идентичност на такива понятия като „Стерео-Форма“ 
и „ЛЛУУ-ВВУ-Форма“. Ако разглеждаме дадения кон-
текст само по линията на развитие и усъвършенства-
не на изключително Човешките съчетания на призна-
ците, то ние с вас неизбежно ще стигнем до извода, 
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че в сллоогрентната обективност на Мирозданието в 
дадения мегадиапазон (до 9-та измерност) на ексги-
берацията на разглежданите от нас признаци (висо-
кочувствен Интелект и високоинтелектуален Алтруи-
зъм), не съществува никакво множество Стерео-Форми 
или ЛЛУУ-ВВУ-Форми, а има само една универсална 
ЛЛУУ-ВВУ-Форма на Съществуването на ТОО-УУ-Същ-
ността – Колективния Космически Разум на Човечест-
вото, Чиито разно-Качествени Формо-Творци, за ре-
шаването и осъществяването на своята стратегическа 
егллеролифтивна Задача, активно и специфично из-
ползват (под формата на Опит вече синтезиран в други 
типове бирвуляртност) съчетания на признаци, които 
също са характерни и за другите Схеми на Синтез. 
Това обстоятелство вие още сега трябва да отчитате 
в тези случаи, когато аз, поради наличието на мно-
жество фактори все още мощно ограничаващи моите 
възможности в излагането на ииссиидиологическата 
Информация, съм принуден условно да диференцирам 
и диверсифицирам едно универсално понятие на мно-
жество съставляващи го части, всяка от които, извън 
своята цялостна ексгиберация, просто не е в състояние 
да отрази цялата Същност на фрагментарно предста-
вяната от нея Форма на Самосъзнание или ККР.

3.0044. Защо за нас с вас няма смисъл да разглеждаме 
всички останали възможни варианти за реализацията 
на Фокусните Динамики на НУУ-ВВУ и ЛЛУУ-ВВУ? За-
щото съществуващите между тях диффузгентно-про-
тоформни взаимовръзки (които – като катализацио-
нен фон, са крайно необходими за осъществяването на 
между-Качествения Синтез на съчетанията на ллуувву-
мическите признаци по Схемата: „ТК Потенциалност“ 

 „ТК Завършеност“) окончателно ви объркат, не поз-
волявайки ви да формирате по-обективни Представи 
за „вас самите“ и окръжаващата ви действителност. 
Под Човешко Направление аз подразбирам процеса на 
последователните префокусировки от нашите „днеш-
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ни“, фактически протоформни и засега още НЕ Чо-
вешки по своята реализационна Същност микстумни 
Формо-Типи (от които засега само УЙККУЙЮКСТР-ВВУ-, 
ОСТРОККОЛФ-ВВУ- и УПДУХВАССЛ-ВВУ-Формо-Типите са 
способни най-малко субективно да отразяват съчета-
нията на двата ллууввумически признака – високо-
чувствен интелект и високоинтелектуален алтруизъм), 
в „биоплазмените“ (димидиомиттенсните) човешки 
НУУ-ЛЛ-ВВУ-Формо-Типи и след това – в „плазмени-
те“ (транслюценсни) Човешки НУУ-ЛТТВУЛЛ-ВВУ-РС-

Формо-Типи. Фокусната Динамика на всички други 
Формо-Типи в мултиполяризационната сллоогрентна 
ФД на НУУ-ВВУ-Формата (както и чрез протоформните 
Направления на нашите с вас „днешни“ биоаналози) 
неизбежно се „препроецира“ във всевъзможните раз-
нопротоформни (неллууввумически) подвидове, видо-
ве и подтипове различни диффузгентни типове бирву-
ляртност, които комплексно структурират фокусната 
Конфигурация на ГООЛГАМАА-А-Ингредиента.

3.0045. Самата структура на „разопаковъчно-префоку-
сировъчния“ Механизъм на етерната напълваща (ВЕН) 
и съставляващата (ПЕС) на всяка от едновременно фо-
кусираните от Вас Форми на Самосъзнания (не само 
НУУ-ВВУ, но също и всички останали!) е устроена така, 
че, резонационно отзовавайки се на една или друга 
конкретна (от безкрайното множество на генерираните 
и моделираните от Вас) СФУУРММ-Форми, е способна 
мигновено да отразява (чрез всевъзможните Формо-об-
рази на ОДС и ФЛУУ-ВВУ-дубли на ФЛК, структурира-
щи субективната Фокусна Динамика на „личността“) 
всякакви обективни изменения, осъществявани в из-
ползваната от Вас фокусна Конфигурация, по съответ-
стващ начин „препроецирайки“ дадения Ваш Интерес 
(ФСВ) именно в тази „част“ на Пространства-Времето, 
която качествено повече от всичко резонира с тези из-
менения. В един и същи миг Вашият общ Интерес (на-
пример, Познаване на Себе си в някакво конкретно 
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преживяване) е разно-Качествено диверсифициран на 
безбройно множество реализационни варианти, зася-
гащи цялата палитра на тези тясноспецифични особе-
ности, които са характерни за системите на Възпри-
емане на всички диффузгентни НУУ-ВВУ Прото-Форми, 
също способни на подобно преживяване.

3.0046. От цялото разнообразие на тези особености, „на-
пълващи“ ВЕН и ПЕС, в структурите на Самосъзнанието 
на фокусираната от Вас НУУ-ВВУ-Форма се синтезира 
свой „усреднен“ вариант на Представите за възможна-
та реализация на този Интерес, отразяващ в дадената 
„точка“ на Пространство-Времето спецификата само 
на ллууввумическата Схема на Синтез. Цялото изоби-
лие от такива еднотипни реализации на разнообраз-
ните Интереси, резонационно обединявайки се в енер-
гоинформационни съчетания, свойствени на някаква 
определена Схема на Синтез, едновременно образува в 
множеството дувуйллерртни групи ПВК Фокусните Ди-
намики на разно-Качествените субективни Реалности 
и персоналистическите Светове.

3.0047. Трябва да отбележим, че между Фокусните Дина-
мики на „личностните“ Интерпретации дисонационни-
те разстояния – по цялото множество обединяващи ги 
съчетания на признаците (качествено отразяващи се в 
структурата на взаимовръзките между Формо-Творци-
те на ДНК), са значително по-ниско, отколкото между 
тях и Фокусните Динамики на Формо-Типите. Отчасти 
именно затова партикулярните части на вашите ЛЛУУ-

ВВУ-Форми се възприемат от мнозина от вас като ваши 
„минали въплъщения“. Но ако те по множество някак-
ви признаци проявяват конгениалност, а по множе-
ство други признаци – партикулярност, то те напълно 
могат да се проявяват в един с вас Времеви Поток, в 
една група ПВК и даже в един с вас сценарий на раз-
витие, организирайки при това „свои собствени“ пер-
соналистически Светове, които могат съществено да се 
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отличават от вашите субективни Представи за „самите 
себе си“ и окръжаващата действителност.

3.0048. В подобни случаи множество Формо-Типи на 
една и съща ЛЛУУ-ВВУ-Форма, отличаващи се един от 
друг не само външно, но и по способности, наклоннос-
ти, подбуждани при това от много приличащи си по 
качество аффектативни Стремежи, Цели и Желания 
да се движат в едно и също направление на творче-
ска самореализация (увличайки се от един Интерес, 
например: от естествознание, литература, култура), 
могат за известен промеждутък от време със своите 
ФСВ да се съберат на едно място, да се запознаят и да 
започнат да се срещат съвършено не подозирайки и не 
предполагайки, че са по-близки един на друг, откол-
кото техните кръвни роднини (макар че родствените 
отношения най-често представляват именно партику-
лярни трансформи на Формо-Типите структуриращи 
ЛЛУУ-ВВУ-Формата).

3.0049. Подобни групови трансформации на една и 
съща ЛЛУУ-ВВУ, при ексгиберация на тяхната съв-
местна Фокусна Динамика във всяка от групите ПВК, 
никак не ограничени количествено, могат да се със-
тоят от хора от различни възрастови категории и 
нямат никакви устойчиви закономерности относно 
тяхното формиране по полови признаци: те могат да 
бъдат колкото щете и това могат да бъдат или само 
мъжки, или само женски, или смесени разновъз-
растови колективи. Законът за притеглянето на по-
добното от подобно формира обстоятелствата на Жи-
вота на всеки от вашите партикулярни Формо-Типи 
така, че всички тези разно-Качествени варианти на 
„вас“, обединени от едни Идеи и убеждения, обстоя-
телства и избори, в своите субтеррансивни ротацион-
ни Цикли някога непременно се срещат, образувай-
ки някакъв „творчески колектив“ за реализация на 
общия за всички тях Интерес.
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3.0050. Искам да отбележа, че много творчески колек-
тиви и даже цели формации хора обединени от сходни 
творчески цели, духовни Идеи и активно решаващи 
едни и същи реализационни задачи, често се явяват 
различни физически трансформации на една и съща 
ЛЛУУ-ВВУ-Форма, проявени в даденото конкретно мяс-
то и в даденото време за активната реализация на 
някаква важна творческа или религиозна Идея, ду-
ховна или интелектуална Цел, внедряване на прогре-
сивни обществено-политически принципи или просто 
за осъществяването на някаква обществено-социал-
на Инициатива. Ако подобна духовна, чувствена или 
творческа идентичност активно и позитивно се проя-
вява на нивото на взаимовъзприемането на два инди-
вида, то в тези случаи е напълно възможно да се осъ-
ществяват именно такива „вътрешни“ взаимовръзки 
в пределите на Фокусната Динамика на една и съща 
ЛЛУУ-ВВУ-Форма. В резултат от подобно резонационно 
„сближаване“ често се образуват много здрави друже-
ски и семейни съюзи, за които единодушието, духов-
ната сплотеност и общата целеустременост се явяват 
най-устойчивите характерни признаци.

3.0051. В действителност, в окръжаващата ви действи-
телност може да не присъстват каквото и да е и кого-
то и да е от представителите на всевъзможните Про-
то-Форми, НО СЪС СИГУРНОСТ ИМА различни интерпре-
тационни варианти на „личностите“, генерирани към 
ексгиберацията на Вашата обща Стерео-Форма, които 
(„личности“) във всяка група ПВК в различна степен 
творчески взаимодействат както с вас „лично“, така и 
с представителите на множество други Схеми на Син-
тез. Специфичните СФУУРММ-Форми на Фокусните Ди-
намики на тези „родствени“ Формо-Типи по съчетани-
ята на едни признаци могат да бъдат имперсептни или 
даже крувурсорртни – по отношение на ФД на Фор-
мо-Творците на „текущата“ ф-Конфигурация на ва-
шата „личност“, а по съчетанията на другите призна-
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ци – коварллертни. Именно Вие, в цялото безкрайно 
многообразие от варианти на всевъзможните Форми 
на Самосъзнания на Вашите гомологични „личностни“ 
Интерпретации и партикулярни Формо-Типи, съста-
влявате цялата качествена енергоинформационна ос-
нова на Съществуването на тази субективна Реалност, 
в която вие себе си „сега“ персонално осъзнавате и 
която без вас и вашата съвместна (с всички тях!) Фо-
кусна Динамика просто не би могла да се прояви имен-
но такава, каквато вие я възприемате. Всяка от тези 
Форми на Самосъзнания на Вас Самите съ-съществува 
редом с вас, за да може в даден диапазон на измерност 
активно и ефективно (макар и неосъзнато!) да ви по-
мага колкото може по-бързо да започнете да осъзнава-
те себе си като Човек.

3.0052. Тези човешки Формо-Типи териториално могат 
да се намират както в непосредствена близост, така 
и много далеч от вас, но всеки от тях задължително, 
в една или друга степен, влияе – конструктивно или 
деструктивно, на процеса на формирането на ФД на ва-
шето Самосъзнание по различни  начини потенциално 
обезпечавайки „лично“ вас с всички необходими въз-
можности за последователното преформиране на де-
плиативните егоистични СФУУРММ-Форми в по-ампли-
ативни. Запомнете: в „своя“ персоналистически Свят 
вие винаги се явявате именно такива, каквито вие 
самите себе си създавате във вашите субтеррансивни 
отношения с „всички останали“ ваши „персоналии“ 
(именно в това се крие истинската причина за извест-
ното на всички твърдение, че трябва да се „отнасяте 
към другите хора както към самия себе си“). Всички 
ваши „междуличностни“ взаимоотношения с „други-
те“ – това е най-важния момент в целия творчески 
процес на непрекъснатото разкриване и активизация 
в „текущата“ Фокусна Динамика на все по-дълбоки-
те и по-качествените СФУУРММ-Форми, структуриращи 
по-амплиативните Нива на вашето Самосъзнание.
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3.0053. Вашите така наричани „междуличностни“ отно-
шения, по своята Същност, отразяват не вашите от-
ношения с другите хора, а отношенията на „лично“ 
вас – със „самите себе си“, доколкото вие – сте „тях“, 
а те – са „вие“, но малко по-иначе интерпретирани от 
вашата система на Възприемане. Главното и единстве-
ното, което има за вас смисъл във всяко от вашите 
външни и психически проявления, е това, кой „лич-
но“ вие се явявате, какво точно именно вие правите и 
като кого вие имате възможността да проявите себе си 
във всеки определящ момент по отношение на всяко 
от тези „межличностни“ взаимодействия. Не в преду-
бедените оценки на постъпките на всеки от „другите 
вас“ в затворения кръг на „междуличностните“ взаи-
моотношения отново и отново придобивате вие Самите 
Себе си, а в своите собствени ответни реакции на всяко 
от техните въздействия. Проблемът на отношенията 
на повечето от вас се заключава в това, че вие самите 
все още не сте в състояние да възприемате тяхната ис-
крена Помощ като реална Възможност да разпознаете 
в себе си този Единен, сллоогрентно образуващ Вас, 
Хармоничен Поток на Самосъзнание и само затова – 
в състояние на принудителна формална отделеност с 
вашите „останали части“, вие непрестанно страдате, 
конфликтувате, осъждате, ненавиждате, разпъвате и 
убивате, но винаги и навсякъде – само самите себе си.

3.0054. Тук „вината“ лежи във вашата засега все още 
принудителна привързаност към собствената си 
„личност“, която много силно пречи на всеки от вас 
истински да прочувства пълно разотъждествяване от 
привичните за вас субтеррансивни външни признаци 
на „самите себе си“, за да осъзнаете колко неустой-
чива, нестабилна и временна е тази его-симпатическа 
връзка, не позволяваща ви даже мислено да допусне-
те възможността, че някой друг едновременно може 
да се явява и „вас“ (особено, ако той или тя по ня-
какви причини са ви несимпатични). В голяма степен 
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за култивирането на такова „всеразделящо“ възпри-
емане на окръжаващата ви действителност спомага 
все още присъщата на вашата Фокусна Динамика 
устойчива фиксация на всевъзможните его-тенден-
ции, изработени от вашите нестихващи желания да 
получавате нискокачествени удоволствия: ако искате 
секс, то „за себе си, похотливия“, ако ви преизпълва 
радост, то е „за себе си, любимия“, ако с нещо се гор-
деете, то в това преживяване задължително трябва да 
присъствате и вие – такъв добър, гениален, късмет-
лия, необикновен и т. н.

3.0055. Вашето привично „его-възприемане“ все още е 
твърде занижено, за да ви даде възможност открове-
но да се радвате на това, което лично вас никак не 
ви засяга, за да получавате искрено удоволствие само 
от осъзнаването, че на някого другиго, нямащ към 
вас никакво отношение, може да му бъде много добре 
и радостно, че някой друг, непознат на вас, е много 
щастлив. Вашето изострено „личностно“ его постоян-
но „премерва“ нечии позитивни състояния с вашите 
собствени и – не намирайки вътрешен идентичен от-
звук, веднага активизира във вашето Самосъзнание 
тези СФУУРММ-Форми, които се реализират в такива 
нискокачествени преживявания като завист, осъжда-
не, раздразнение и желание поне някак да понижи, 
умали в другия това позитивно състояние, което на 
вас самия в дадения момент, по някакви причини, е 
просто недостъпно.

3.0056. Слабата способност за самоосъзнато саморазот-
ъждествяване и затихване на егоистичните привърза-
ности към фокусираната от Вас „личност“ се появява 
едва с дълбокото усвояване на ииссиидиологическото 
Знание, когато вашия Фокус на Съсредоточеното Вни-
мание започва да се стабилизира в „низшите“ Нива 
на Фокусната Динамика на ААИИГЛА-МАА- и КЛО-

ОРТМ-Творците (това сте отново „вие“, реализиращи 
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се чрез 1-3-ти кармични Канали на АИГЛЛИЛЛИАА- и 
ОРЛААКТОР-Ииссииди), и вече не престава да се пови-
шава вследствие на това, че вашето Самосъзнание се 
активизира в още по-амплиативните Нива на втора-
та двойка ИИССИИДИ-Центрове. Тази Самофиксация на 
интелектуално-алтруистичните тенденции на вашето 
жизнетворчество много силно отслабва „его-конфликт-
ността“ на всички психоментални процеси, позволя-
вайки ви да възприемате окръжаващия Свят без из-
кривяващото пречупване на „личностното“ самолюбие 
и болезненото честолюбие. Активизацията на „между-
личностните“ взаимовръзки в указаните Нива вече в 
значително по-малка степен фиксира вашия ФСВ на 
всевъзможните формо-признаци и това позволява без 
лъжлива предубеденост и измислен критицизъм да се 
отнасяте към всякакви форми (в това число и към дру-
гите хора), ренитивно разбирайки истинските причини 
за много неадекватни поведенчески реакции.

3.0057. В Представите, свойствени на тези Нива на Само-
съзнание, фокусираната от Вас НУУ-ВВУ-Форма („физи-
ческо тяло“) губи това изключително за вас значение, 
което му придавате сега, и вие в значително по-малка 
степен отъждествявате своите избори с вашето „чисто 
физическо“ съществуване, доколкото за вас значител-
но по-голямо значение започва да придобива осъзна-
ването на истинския Смисъл на поддържането на ви-
соко качество на вашите „вътрешни“ състояния – като 
най-надеждния и ефективен метод за вашите префоку-
сировки в още по-универсални Форми и Континууми. 
Ето тогава, освободили се от подстрекателската актив-
ност на СФУУРММ-Формите на двата низши Центъра, 
вие и ставате способни за тъждествено възприемане 
на всякакви други Форми (хора, животни, растения, 
минерали, явления на природата), проецирайки на тях 
собствените си позитивни преживявания и започвайки 
да се отнасяте към цялото свое окръжение като към 
естествена част на Вас Самите.
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3.0058. Тогава ще започнете ренитивно да разбирате, че 
всяка негативна реакция на всеки човек към вас се 
явява само резултат от това, че вие самите – в даде-
ната реализационна Форма, просто вече не желаете 
да проявявате нещо по подобен примитивен начин и 
това създава тензор в нечии отношения към вас. Заед-
но с това вие осъзнавате, че Общата Хармония на ва-
шия жизнен Поток предполага задължително наличие 
във вашето „физическо“ Съществуване на качествено 
дуални взаимовръзки, обезпечаващи непрекъснатия 
процес на уравновесеното балансиране, във вашата 
Фокусна Динамика, на цялото множество кармични 
взаимовръзки, включвайки и най-примитивните, към 
които във вас вече няма Интерес. Именно реализация-
та на тези, вече ненужни ви, нискокачествени прежи-
вявания, са „взели на себе си“ другите ваши партику-
лярни Формо-Типи, които сега точно така старателно 
изпълняват по отношение на вас (и на другите!) възло-
жените на тях задължения, както вие изпълнявате ва-
шите собствени позитивни и алтруистични тенденции 
по отношение на тях (и на другите!).

3.0059. Постоянно опитвайки се да видите в негативните 
реакции на другите хора нереализираните проявления 
на нискокачествените подбуди свойствени за вас са-
мите, вие непрекъснато повишавате и стабилизирате 
вашата Фокусна Динамика в интелектуално-алтруис-
тичните Нива на Самосъзнанието, неизбежно прибли-
жавайки се към това хармонично състояние, където 
вашето „личностно“ Възприемане неразривно се слива 
с всички проявления на окръжаващия ви Свят, колко-
то и „неблаговидни“, „неприятни“ или „непристойни“ 
те на вас сега да ви се струват. Когато самите вие сте 
крайно разделени в своето Самосъзнание с целия оста-
нал свят и можете да интерпретирате всяка от своите 
психоментални връзки само в категориите „мое“ и „не 
мое“, „лично“ и „останало“, „изгодно за мен“ и „уг-
одно на другите“, то всички ваши взаимоотношения 
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с „другите“ така се объркват, че вие ставате просто 
неспособни да правите правилните избори.

3.0060. Не забравяйте, че с всеки свой избор вие мен-
тално създавате и чувствено укрепвате в собственото 
си Самовъзприемане Образа на този, който се явя-
вате и когото представлявате в дадения момент от 
своето „физическо“ Съществуване в Общия Поток на 
Живота. Не умеейки да възприемате всички „оста-
нали“ качествени Потоци на вашия собствен Живот 
като „самите себе си“, вие в най-добрия случай се 
концентрирате не на това, което във всеки даден мо-
мент от Съществуването искате именно Вие (в осъз-
наваното от вас многообразие на всички ваши ре-
ализационни Форми), а на това, което иска другия 
човек или другите хора, със задължителен анализ на 
възможностите за извличане от дадената ситуация 
на ваша собствена (егоистична) изгода.

3.0061. Колкото по-малко и по-рядко успеете да видите 
в нещо или в някого нещо неприятно или враждебно 
по отношение към вас, толкова по-бързо и по-дълбоко 
вашето Възприемане ще се самоорганизира в посока 
позитивно приемане на всеки проблем като благопри-
ятна възможност за вашия духовен растеж, за пови-
шаване на активността на СФУУРММ-Формите на по-ка-
чествените Нива на вашето Самосъзнание. В състоя-
нието на ренитивно Разбиране на вашата кармична 
неразделимост и творческа общност с всеки „поотдел-
но“ и с „всички останали“, всеки от вашите избори във 
взаимоотношенията с хората и окръжаващия ви Свят 
ще се свежда само към това да определите КАКВО ви 
е необходимо, за да можете колкото може по-бързо да 
реализирате в себе си Този, Който вие искате да ста-
нете. Защото всяка ваша крачка в направление собст-
веното ви духовно усъвършенстване просто НЕ може 
да бъде неполезна на целия останал Поток на Живо-
та, колкото и критично или негативно то да се въз-



46
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

приема от другите, по-малко самосъзнателните Ваши 
Формо-Типи. За много от вас най-бързият и ефективен 
метод за стабилно повишаване на качествеността на 
Творческата Активност на Самосъзнанието е Пътя на 
ренитивното Познаване и Разбиране на Самите Себе си 
чрез тези от Своите несъвършени Форми, които вие, в 
собственото си самовъзприемане (в твърдото си убеж-
дение в това „КОЙ ВИЕ СТЕ“), вече „не се явявате“.

3.0062. Аз вече описвах (с примера за принципа на 
ексгиберация на квазикристалите в субективните 
Реалности) ротационния механизъм на формирането 
в нашите системи на Възприемане от множеството 
дувуйллерртни по тяхната качественост Стерео-Типи 
на не само отделни „личности“ (човешки Формо-Ти-
пи), но също и на всякакви други Форми на Самосъз-
нания. В специфичните условия на вълновата екс-
гиберация в деплиативните Нива на 3-4-измерния 
диапазон на Пространство-Времето фокусните Кон-
фигурации на всяка от тези Форми са структурирани 
от множество дооллсови СВУУЛЛ-ВВУ-конгломерати, 
които представляват цялата енергоинформационна 
база на вълновите Формо-Творци, необходима за по-
следователния между-Качествен и вътре-Качествен 
Синтез на Фокусните Динамики на формираните от 
тях квантови „личности“.

3.0063. Например, процесът на визуална биологична 
ексгиберация на вълновите ф-Конфигурации на всеки 
от НУУ-ВВУ-Стерео-Типите на съвременните човешки 
„личности“ се обезпечава от едновременната коварл-
лертна фокусна Активност, в дадената резонационна 
точка на Пространство-Времето, на от 500 до 300 (сред-
но за дадения тип субективна Реалност – 386) пълно-
ценни дооллсово-квантови (ирккуллигренно-усстукку-
лярни) СВУУЛЛ-ВВУ-„личности“, чиито съвместни Фо-
кусни Динамики образуват тази качествена тенден-
ция, която е характерна за някои от реализационните 
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Нива на само един човешки Стерео-Тип. Спомнете си, 
че визуално-биологичната стабилност на ексгибераци-
ята на вълновите системи на Възприемане на всяка 
НУУ-ВВУ-Форма в условията на 3-4-измерния диапазон 
е обезпечена от последователната фиксация в Прос-
транство-Времето за една секунда на от 250 до 400 
НУУ-ВВУ-Стерео-Типа, чиито ф-Конфигурации са симу-
лтанно структурирани не само от дооллсови, но също 
и от квантови, а (при най-амплиативната ФД), даже и 
от флаксови Формо-Творци.

3.0064. Тоест 386 дувуйллерртно групирани Форми на 
Самосъзнания (в нашите Представи – ФД на самосъз-
нателни „личности“ в дълговълновия диапазон, кои-
то по осъществяваната от тях Схема на Синтез засега 
още не можем да отнесем към НУУ-ВВУ-Формо-Типи-
те, тъй като те са заети само във вътре-Качествения 
Синтез между Аспектите на едно ЧКК) от съвместните 
Фокусни Динамики на които всеки миг се комплекту-
ва слабонутационната, деплиативна част на общата 
Фокусна Динамика на човешката „личност“ – това е 
някаква съвместима помежду си, в дадения режим на 
ексгиберация, съвкупност от Фокусните Динамики на 
ирккуллигренно-усстуккулярните СВУУЛЛ-ВВУ-Същ-
ности, чиито ф-Конфигурации се явяват най-коварл-
лертни по отношение на това Направление на разви-
тие, което в дадения миг е свойствено на реализацион-
ните тенденции на Фокусната Динамика на някоя от 
човешките „личности“ (симултанно, по степента на 
резонационност, те могат да структурират множество 
НУУ-ВВУ-Формо-Типи).

3.0065. Тези дооллсово-квантови СВУУЛЛ-ВВУ-Същности 
всеки миг са представени в нашата Фокусна Динами-
ка чрез Формо-Творците на множеството разнопро-
тоформни Форми на Самосъзнания, чиито качестве-
ни признаци са способни в най-голяма степен да от-
разят нашите ежемигови реализационни Стремежи: 
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Мисли, Желания, Представи, намерения. Именно те, 
ротационно сменяйки се една друга на принципа на 
най-голямата коварллертност с всеки от нашите избо-
ри, енергоинформационно обезпечават във всеобщата 
мултиполяризация на нашата Фокусна Динамика вся-
ко последващо „квантово изместване“, тоест мигнове-
ната качествена разлика между „предишното“ наше 
био-психо-ментално състояние и някакви от възмож-
ните варианти на „последващите“ стъпки на нашия 
био-психо-ментален процес.

3.0066. Структурата на енергоинформационните взаи-
мовръзки – при преход от условията на Фокусните 
Динамики, свойствени за Формо-Творците на висши-
те Нива на 2-3-измерния диапазон, във Фокусни-
те Динамики на Формо-Творците на деплиативните 
Нива на 3-4-измерния диапазон, се изменя за смет-
ка на постоянното повишаване в тези взаимовръзки 
на потенциално възможната за тях степен на ковар-
ллертност, а това означава, че енергоинформацион-
ната вместимост на всеки следващ набор от ф-Кон-
фигурации на дооллсовите Същности, структуриращи 
всеки НУУ-ВВУ-Стерео-Тип, във Фокусната Динамика 
на „личността“ също постоянно се увеличава, универ-
сализира се. Когато ф-Конфигураците на дооллсови-
те Форми на Самосъзнания се съединят в по-коварл-
лертни съчетания, то – при достигането посредством 
техните Фокусни Динамики на определени енерго-
информационни параметри, те получават реалната 
възможност частично да се материализират в ир-
ккулл-диапазона под формата на нашите с вас психи-
чески и визуално възприемани, „личности“.

3.0067. Аз подчертах тук думата „частично“ не защо-
то биологията на по-малко развитите хора донякъ-
де се отличава от организацията на биосистемата на 
по-развитите представители на човечеството (макар 
че и това също „го има“: нервната и другите системи 
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на последните по много функции притежават по-ка-
чествени – високочестотни, характеристики). Работа-
та е и в това, че Фокусните Динамики на дооллсовите 
СВУУЛЛ-ВВУ-Същности представляват само тази част 
от нашата Фокусна Динамика, която е структурирана 
от слабонутационните, деплиативни (ирккуллигрен-
ни – от 2,5 до 3,0 измерност) Нива на свойствена-
та на хората дейност. Останалата част от човешки-
те Фокусни Динамики на съвременното човечество 
съставляват Формо-Творците на среднонутационното 
(усстуккулярното – от 3,0 до 3,5 измерност) и ви-
соконутационното (ахсуввроллентното – от 3,5 до 
4,0 измерност) Нива на ексгиберация. Кои са те – 
Формо-Творците на тези Нива? Това са по по-добро 
качество групираните (по признаците на най-голя-
мата коварллертност или гейлитургентност) дувуйл-
лерртни съчетания на ф-Конфигураците на „бивши-
те“ ирккуллигренни Форми на Самосъзнания, които 
– за сметка на повишаването на качествеността на 
структуриращите ги взаимовръзки – вече са се тран-
смутирали от дооллсовите режими на ексгиберация в 
квантови и сега се разглеждат от нас като основа за 
реализацията на СФУУРММ-Формите на средно- и ви-
соконутационните вълнови Нива на Самосъзнанието.

3.0068. Обобщавайки може да се каже, че Стерео-Ти-
пите на човешките „личности“ от ирккуллигренния 
диапазон, последователно синтезирайки се от Фор-
мо-Творците на дадената Схема на Синтез в по-ковар-
ллертни ф-Конфигурации, с времето се трансмутират 
в НУУ-ВВУ-Стерео-Типите на усстуккулярния диапазон, 
които (НУУ-ВВУ-Стерео-Типи), на свой ред, продължа-
вайки да се синтезират в още по-устойчиви (съвмести-
ми) НУУ-ВВУ-Конфигурации, обезпечават възможнос-
ти за проявление на Фокусните Динамики на нашите 
Форми на Самосъзнания в ахсуввроллентния диапа-
зон на ексгиберация. Доколкото режимът на ексгибе-
рация в днес фокусираните от нас групи ПВК обезпе-
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чава нашите НУУ-ВВУ-Форми с по-широкия спектър на 
тяхната пространствена визуализация (от 2,5 до 3,75 
измерност), то и получава се, че в организацията на 
нашите Фокусни Динамики поред вземат участие как-
то по-малко коварллертните помежду си фокусни съ-
четания на ирккуллигренните Формо-Творци, така и 
Стерео-Типите на по-синтезираните Нива (усстукку-
лярното и ахсуввроллентното).

3.0069. Тоест свойствените на дооллсовите Същности 
функции по обезпечаването на Фокусната Динамика 
на хората (а също на всички останали Прото-Форми 
на 3-4-измерния диапазон) свилгс-сферационни про-
цеси на вътре-Качествения Синтез се осъществяват 
от тях само в ирккуллигренните Нива, които се явя-
ват  сферата на нискокачествените реализации (както 
психически, така и физически) на хората, в резултат 
от което в нашите Фокусни Динамики се проявяват 
вече най-качествените (по-коварллертните) от ф-Кон-
фигураците на субективно „бившите“ (по отношение 
на нашата ФД!) дооллси, които последователно са се 
трансмутирали в нашите „днешни“ вълнови (усстукку-
лярно-ахсуввроллентни) НУУ-ВВУ-Форми на Самосъз-
нания. Така, чрез нашите с вас Фокусни Динамики, 
както и чрез ФД на другите вълнови Прото-Форми, се 
осъществява свилгс-сферационно обединяване на ця-
лото множество дооллсови Същности в по-стабилните 
(коварллертно-устойчиви) съчетания на ф-Конфигура-
ците на нашите с вас квантови НУУ-ВВУ-Форми, които 
повече съответстват една на друга по някакви опреде-
лени вътре-Качествени признаци, изначално струк-
туриращи нашата Схема на между-Качествен Синтез.

3.0070. Фокусните СВУУЛЛ-ВВУ-Конфигурации са значи-
телно по-„масивни“, отколкото вълновите, само че не 
по степента на своята информационна наситеност, а по 
степента на инерционност на структуриращите ги фо-
кусно-етерни взаимовръзки (тоест по степента на тяхна-
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та диссонационност/имперсептност по отношение една 
към друга), именно което, всъщност, определя факта на 
тяхната ексгиберация в условията именно на дооллсо-
вия, а не на вълновия режим на Съществуване. Когато 
ние –  посредством своята между-Качествена 3-4-измер-
на Фокусна Динамика, започваме да клексуваме и орга-
низираме в по-амплиативните ЛУУД-ВВУ-конгломерати 
най-коварллертните (от въвличаните във ВЕН-„разопа-
ковката“) дооллсови ф-Конфигурации, то в нашата ФД 
попадат именно тези от тях, които в даденото направле-
ние на нашето мислене и чувстване проявяват най-го-
ляма степен на адаптивност и активност.

3.0071. Така ние помигово осъществяваме Синтез на 
300-500 дооллсови Форми на Самосъзнания, веднага 
„проецирайки“ сумарната ф-Конфигурация на най-ко-
варллертните от свойствените им взаимовръзки във 
ф-Конфигурацията на един наш Стерео-Тип, тоест в 
акта на един миг ексгиберация на нашата вълнова 
НУУ-ВВУ-Форма, която отразява „нашите“ субективни 
Представи за „нашата личност“. За по-продължителен 
период в дадения режим на физическото Простран-
ство-Време те просто не са способни конгломератно да 
се проявят. Повтарям: в нашата Фокусна Динамика 
конгломератите на СВУУЛЛ-ВВУ-Същностите предста-
вят само слабонутационните тенденции на нашата 
Творческа Активност (инерционната физическа дей-
ност, грубите, едва ли не материално усещани психи-
зми – гняв, агресия, ревност, мъст, завист и т. н.), до-
като в средно- и високонутационните (за дадения тип 
измерност) Нива – за сметка на повишаването на ко-
личеството на коварллертните взаимовръзки – те по-
следователно се трансмутират във ФД на Формо-Тво-
рците на квантовите (микстумни и димидиомиттенсни) 
Форми на Самосъзнания.

3.0072. Тоест ние с вас ежемигово манипулираме в своя-
та ФД количеството 300-500 дооллсови ф-Конфигура-
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ции само като основна база на наличния в нас Опит, 
като информационен потенциал на разнопротоформ-
ните диффузгентни взаимовръзки реално достъпни 
на нашата система на Възприемане, благодарение на 
който се обезпечава нашето биологично (микстумно) 
съществуване на примитивните Нива на „личностно-
то“ Самосъзнание (главно на колективното безсъзна-
телно): физиологическо оцеляване, физически вза-
имодействия и инстинктивни психически реакции. 
Напомням, че при повишаване на степента на ковар-
ллертност в използваните от нас взаимовръзки коли-
чеството (инерционната част на нашата ФД) дооллсо-
ви ф-Конфигурации намалява, тяхната качественост 
(информационният потенциал на ФД) се повишава, а 
самите те от разряд СВУУЛЛ-ВВУ- се трансформират в 
разряд ЛУУД-ВВУ-Същности и така (субективно само за 
нас!) като че ли преминават от състава на дооллсовите 
Същности в структурата на вълновите Форми на Само-
съзнания. При това във всяко „квантово изместване“ 
това могат да бъдат съвършено различните Форми на 
Самосъзнания на дооллсовите СВУУЛЛ-ВВУ-Същности, 
ф-Конфигурациите на които (с характерните за тях 
свойства, признаци и творчески потребности) резона-
ционно инициират, организират и консолидират Фо-
кусните Динамики на Формо-Творците на нашата с 
вас „личност“ за определен, присъщ за нас в дадения 
момент, тип реализация.

3.0073. От цялото безкрайно множество дооллсови Фор-
ми на Самосъзнания, заедно с Формо-Творците на на-
шите НУУ-ВВУ-Форми дувуйллерртно структуриращи 
скррууллерртната система, ние със своята Фокусна 
Динамика (ежемигово преживявани Желания, Чув-
ства, Представи) резонационно избираме само тези 
участъци от своята сллоогрентна ф-Конфигурация, 
които (от всички мултиполяризационни възможнос-
ти) обезпечават реализацията в нужното именно на 
нас Направление. И ако в нашата Фокусна Динами-
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ка се извършва активизация на някакви амплиатив-
ни, високонутационни СФУУРММ-Форми, то трябва да 
разбирате, че в нея Фокусните Динамики на дооллсо-
вите Форми на Самосъзнания фактически отсъстват. 
Какво се е случило с тях? Те какво, изчезнали ли 
са от ф-Конфигурацията на нашата НУУ-ВВУ-Форма? 
Не, техните ф-Конфигурации, както и преди, продъл-
жават да структурират Формата на Самосъзнание на 
осъзнаваната от нас „личност“, но взаимодействат 
помежду си вече по по-коварллертни взаимовръзки. 
Те са станали сега качествено различни, тоест – 
трансмутирали са се, синтезирайки се на основа-
та на множеството дооллсови ф-Конфигурации в 
комбинациите на Формо-Творците на по-високока-
чествените Нива на Самосъзнание!

3.0074. За сметка на какво е станала тази трансмута-
ция? За сметка на това, че ние от дълговълновата със-
тавляваща на диапазона на ексгиберация на бившите 
дооллсови Форми на Самосъзнания резонационно въ-
вличаме в своята Фокусна Динамика отначало най-де-
плиативните групи дувуйллерртни Стерео-Типи (СВУ-

УЛЛ-ВВУ-конгломерати), а след това, когато те повече 
или по-малко се адаптират към най-качествените (от 
вече наличните в нас) Представи, започваме последо-
вателно да стабилизираме най-коварллертната с на-
шата Схема на Синтез част от свойствените ни взаимо-
връзки отначало в средночестотните, а след това и във 
високочестотните Нива на нашата Фокусна Динамика.

3.0075. Ние не просто привнасяме в своята ФД свойстве-
ните им взаимовръзки, Информация, признаци – ние 
вземаме техния Опит от Съществуването, вече въ-
тре-Качествено синтезиран в техните ф-Конфигурации 
по всяко от характерните за тях типове протоформни 
проявления. Този опит е много многостранен, той се 
отнася и за „животинските“, и за „растителните“, и за 
„минералните“ – в нашата субективна Представа! 
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– типове проявления на дооллсовите Форми на Само-
съзнания. Тези, вече в някаква степен коварллертни 
помежду си взаимовръзки, ние „проецираме“ в спе-
цифичните особености на нашата Схема на Синтез и 
последователно ги довеждаме до още по-коварллерт-
но състояние, но (!) – само по отношение на нашия 
човешки тип бирвуляртност, който е  диффузгентно 
структуриран от множеството взаимовръзки на око-
лоллууввумическите Направления на развитие.

3.0076. Така дооллсовите Форми на Самосъзнания, ду-
вуйллерртно и последователно, за сметка на нашата 
Фокусна Динамика, придобиват в по-високите Нива на 
ексгиберация свойството лийллусцивност помежду си, 
ставайки вече неотменими съставни части (Стерео-Ти-
пи) на цялото многообразие квантови Форми на Са-
мосъзнания и организираните от тях вълнови типове 
субективни ИРККУЛЛ-Реалности (2,5-3,0 измерност), в 
енергоинформационната основа на които е заложена 
тенденцията на различните Форми на Самосъзнания 
към оцеляване именно във физическите (психически, 
биологически, минерални) условия на ексгиберация. 
Тази тенденция обезпечават Формо-Творците на по-
граничните (длугллеммни) резопазони на дооллсо-
во-вълновите Нива на 2,75-3,25 измерност.

Глава 3. Принципите на ексгиберация на раз-
но-Качествените СФУУРММ-Форми в услови-
ята на 3-4-измерностните Формо-системи на 
Световете

3.0077. Всички 3-4-измерностни Форми на Самосъзна-
ния, включително и нас с вас, са симултанно прояве-
ни в цялото безкрайно множество на квантовите Фор-
мо-системи на Световете, в основата на Фокусните Ди-
намики на които лежат енергоинформационните син-
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тетични взаимодействия между разно-Качествените 
Формо-Творци (тоест Формо-Творците, които се явяват 
преносители на признаците – на Инфо-Творците – на 
различните ОО-УУ-Същности). Но в тези вълнови Фор-
мо-системи реално не са проявени (материализирани, 
визуализирани в нашите системи на Възприемане) 
както най-слабонутационните, така и най-високонута-
ционните от нашите СФУУРММ-Форми. Защото специ-
фичните СФААЙЙФФ- и ССФУ-УНГСС-фактори характер-
ни както за дооллсовия, така и за флаксовия режими 
на Съществуването, във Фокусната Динамика на Фор-
мо-Творците на нашите квантови Форми на Самосъз-
нания – в първия случай вече, а във втория случай 
засега все още – са изразени много слабо.

3.0078. В по-примитивните (по-деплиативни, слабонута-
ционни) типове човешки субективни Реалности количе-
ството Форми на Самосъзнания на дооллсовото Ниво, 
структуриращи всеки миг на Фокусната Динамика на 
неразвитите човешки „личности“, се оказва значи-
телно по-малко, отколкото днешния условен усреднен 
показател (386 СВУУЛЛ-ВВУ-Същности във всеки НУУ-

ВВУ-Стерео-Тип), защото техните ф-Конфигурации са 
формирани от все още много неустойчиви имперсепт-
ни (под-Аспектни) разнопротоформни взаимовръзки, 
което не позволява на ФД на такова количество раз-
нокачествени СВУУЛЛ-ВВУ-Форми повече-или-по-малко 
да се стабилизират във ФД на един дооллсов конгло-
мерат (ф-Конфигурации на един НУУ-ВВУ-Стерео-Тип) 
по множество сходни за тях признаци. Тоест ФФЛУ-

АРРС-фактора и показателя за скррууллерртност имат 
противоположни тенденции. Този въпрос е значител-
но по-сложен, отколкото може да ви се стори: от една 
страна беше казано, че с повишаването на амплиатив-
ността на ФД на „личността“ количеството НУУ-ВВУ-

Стерео-Типи, синтезирани за една ВЕН-„разопаковка“ 
се понижава; от друга страна се казва, че колкото 
по-деплиативна е ФД, от толкова по-малко количество 
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дооллсови „личности“ е структурирана. Ще се опитаме 
още веднъж да разберем този въпрос.

3.0079. Принципът на изменение на степента на ка-
чествеността на Фокусната Динамика на „личността“ 
в зависимост от количеството ротационни Измества-
ния, осъществявани в нейната ф-Конфигурация за 
единица време, гласи: от колкото по-малко количество 
Стерео-Типи е структурирана ФД, толкова по-висока е 
нейната качественост, докато принципът на формира-
не на качествеността на един Стерео-Тип утвърждава: 
от колкото по-голямо количество дооллсови Форми на 
Самосъзнания той е структуриран, толкова по-висока 
е неговата качественост (създават се възможности за 
„сливане“ на множество гейлитургентни взаимовръз-
ки, в резултат от което количеството ф-Конфигурации 
като че ли намалява, а тяхната качественост се по-
вишава). По-деплиативните типове на Фокусната Ди-
намика на хората се базират на Опита на по-голямо-
то количество НУУ-ВВУ-Стерео-Типи, всеки от които е 
структуриран от по-малко количество по-имперсепт-
ни (по отношение на двуинвадерентната ллууввумиче-
ска Схема на Синтез) дооллсови Форми на Самосъз-
нания. Това е обусловено от факта, че Фокусната Ди-
намика на Формо-Творците на всяка СВУУЛЛ-ВВУ-Фор-
ма на 2-3-измерностните – „октаедрални“ – типове 
субективни Реалности се базира на вътре-Качествен 
Синтез, докато 3-4-измерностните – „хексаедралните“ 
– типове субективни Реалности са структурирани за 
сметка на осъществяване във Фокусните Динамики на 
всевъзможните Форми на Самосъзнанията на процеси 
на между-Качествен Синтез.

3.0080. Това означава, че вътре в характерните Аспекти 
на някоя една ОО-УУ-Същност между ФД Формо-Тво-
рците, представляващи Я в нашите Формо-системи на 
Световете, вече е достигната достатъчно висока степен 
на коварллертност (тоест осъществила се е реализа-
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ция на актуалния за дадения момент Интерес) и зато-
ва тяхната Творческа Активност по отношение един 
към друг отслабва, докато към Аспектите на другите 
ОО-УУ-Същности – се повишава. По силата на това, че в 
деплиативните Нива на 3-4-измерностната ексгибера-
ция на Формите на Самосъзнания количеството меж-
ду-Качествени коварллертни взаимовръзки все още 
е много ограничено, за Фокусните Динамики на Фор-
мо-Творците представляващи различни ОО-УУ-Същ-
ности, е характерна повишена имперсептност (а зна-
чи, и инерционност). Независимо от това, че нашите 
с вас „днешни“ НУУ-ВВУ-Форми реално (физически) 
са ексгиберирани в условията на 3-4-измерностния 
диапазон, Фокусните Динамики на преобладаващото 
мнозинство днес живеещи хора (по качествеността на 
СФУУРММ-Формите използвани от тях в психическите 
им реализации) все още активно и устойчиво се проя-
вяват в условията на ИРККУЛЛ-Нивата на дооллсовия 
диапазон (2,5-3,0 измерност). Следователно, и тяхното 
жизнено творчество е съсредоточено основно на проце-
сите на структуризация на дооллсовата (деплиативна, 
разнопротоформна) съставляваща на нашата „теку-
ща“ човешка с-Реалност.

3.0081. Затова и типът на субективната Реалност, кой-
то ние с вас съвместно моделираме със своите (засега 
все още крайно ограничени) Представи за самите себе 
си и окръжаващата ни действителност, аз субективно 
обозначих като ИРККУЛЛ-Реалност. Разбира се, качест-
вените параметри на Фокусните Динамики на Фор-
мо-Творците на нашите с вас „днешни“ НУУ-ВВУ-Форми 
не се ограничават само с ирккуллигренния подобертон 
(2,5-3,0 измерност), а се проявяват чрез Колективно-
то Съзнание на човечеството в значително по-обширен 
диапазон – от 2,5 до 4,5 измерност. За какво говори 
това? Говори, че наред с реалната физическа (корпо-
рална, плътноматериална) ексгиберация на нашите 
микстумни Форми на Самосъзнания, която се осъщест-
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вява в разноизмерностните групи ПВК на 3-4-измерния 
диапазон, преобладаващото мнозинство хора, заедно 
с това, продължават достатъчно активно и устойчиво 
да се фиксират със своите деплиативни Представи и 
все още свойствените си деструктивни психизми в до-
оллсово-вълновите режими на ексгиберация (от 2,5 до 
3,25 измерност). При това най-прогресивната част от 
Колективното Съзнание на човечеството, посредством 
свойствената за нея Фокусна Динамика, паралелно 
развива и активизира взаимовръзките на по-амплиа-
тивните участъци от сллоогрентните ф-Конфигурации 
на нашите НУУ-ВВУ-Формо-Типи (от 3,25 до 4,0 измер-
ност). Доколкото всички ние – чрез някакви общи за 
нас Нива продължаваме да бъдем тясно взаимосвър-
зани един с друг, то съвместно формираната от нас 
с-Реалност притежава именно такъв (малко „раздут“ 
по степента на своята качественост) диапазон на фи-
зическа ексгиберация – от 2,5 до 4,0 измерност.

3.0082. Нашият тип субективна ИРККУЛЛ-Реалност се 
възприема като „физическа реалност“ поради при-
съствието в нея на този концентриран Опита и тази 
синтезирана ВВУ-Информация, които ежемигово „про-
ецират“ във Фокусната Динамика на всеки човек при-
близително 300-500 дооллсови „личности“: по-мал-
ко развитите от хората в своето жизнено творчество 
използват Опита на 300-350 СВУУЛЛ-ВВУ-Същности, а 
по-развитите използват интегрирания Опит на 350-500 
коварллертни по отношение една към друга дооллсо-
ви Форми на Самосъзнания. Квантуваните (ВВУ-клек-
суваните) по определената Схема на между-Качествен 
Синтез дооллсови Форми на Самосъзнания обезпеча-
ват само корпорално (микстумно) проявление, дока-
то висшите способности и духовните наклонности на 
всяка вълнова „личност“ зависят от наличието в ней-
ната Фокусна Динамика на устойчиви взаимовръзки 
с експиативните каузални УЙККУЙЮКСТР- (до 3,0 из-
мерност), ОСТРОККОЛФ- (до 3,5 измерност) и УПДУХ-
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ВАССЛ-Творците (до 4,0 измерност), които изпълняват 
ролята на обсервативни Куратори над ФД на всички 
ллууввумически Формо-Творци на дадения диапазон 
на ексгиберация.

3.0083. Тоест Формо-Творците на нашите „текущи“ 
микстумни НУУ-ВВУ-Формо-Типи за организация на 
своята обща Фокусна Динамика използват Енерго-Ин-
формация не само на устойчивия вълнов диапазон, но 
също и ф-Конфигурациите свойствени на Формо-Тво-
рците на различните дооллсови и флаксови (по отно-
шение на нашата Схема на Синтез!) режими на ексги-
берация. Тук аз бих искал да ви напомня за това, че 
към несвойствените за нас типове „материализация“ 
на Формите на Самосъзнания ние с вас субективно 
отнасяме не само Фокусната Динамика, в която явно 
отсъства доминирането на Формо-Творците на тази 
двойка ЧКК, която определя нашата Схема на Син-
тез (ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум), 
но също и крайните (отвъдпределни) за възможност-
ите на нашите обичайни системи на Възприемане (и 
за разработените от нас устройства) режими на екс-
гиберация, структурирани от качествено различна от 
нашата протоформна Фокусна Динамика, която се ин-
терпретира от нас като радио- (дълговълнов, дооллсов) 
или рентгенов (късовълнов, флаксов) диапазони. Сле-
дователно, може погрешно да се предположи, че ако 
ние такива режими не сме в състояние да възприемем, 
то Форми на Самосъзнания с такива характеристики в 
окръжаващия ни Свят не существуват изобщо. Разби-
ра се, това съвсем не е така: нашите избори ние осъ-
ществяваме с помощта на СФУУРММ-Форми, съставни-
те Елементи на които (Мисли и Чувства, „еманации“ и 
„психонации“) в различна степен са свойствени или на 
един, или на друг от тези диапазони на ексгиберация 
(деплиативните избори – в дълговълновия, амплиа-
тивните – в късовълновия).
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3.0084. И тук веднага можем да отговорим на въпроса 
за това свойствена ли е използваната от нас структу-
ра на дувуйллерртната ротационност на Стерео-Типи-
те за Фокусните Динамики на другите Прото-Форми: 
разбира се, че е свойствена. Собствено казано, ние с 
вас – субективно за самите себе си! – сме определи-
ли дадения тип диффузгентни енергоинформационни 
взаимовръзки между разно-Качествените Формо-Тво-
рци като някаква „Стерео-Типност“ (с цел получаване 
на възможности по-конкретно да си представяме тези 
инерционни процеси и да анализираме, логически да 
манипулираме съставляващите ги Елементи), в дейст-
вителност този процес се явява характерна особеност на 
Фокусната Динамика на всички Формо-Творци. Всеки 
миг качественото Съдържание на субективния Интерес, 
представляващ в дадения конкретен миг енергоинфор-
мационната Същност на нашата Фокусна Динамика, ед-
новременно се моделира и „разопакова“ от съответства-
щите Формо-Творци от този Опит (или емпиричен, или 
интуитивен), който, от една страна, вече структурира 
субтеррансивната ОДС на дадената „личност“, а от дру-
га страна – отразява качественото състояние на някоя 
от резонационните зони на тези Сфери на Творчество 
на ОДС, СФУУРММ-Формите, които се явяват общоприе-
ти за дадената Формо-система на Световете (като със-
тавна част на някой от вече съществуващите сценарии 
на развитие на нашата Стерео-Форма). Субтеррансивно 
„проецирайки“ в Пространство-Времето вибрациите на 
своя ежемигов Интерес, ние едновременно моделираме 
в своето Самосъзнание някакъв субективен Формо-об-
раз на резонационното проявление на нашата Фокусна 
Динамика, който веднага използваме за собствената си 
„текуща“ реализация, тоест за инерционно формиране 
на окръжаващата ни с-Реалност и цялата конкретика 
на „своя“ персоналистически Свят.

3.0085. В зависимост от степента на качественост на 
психическите реакции и мислене, нашата ежемигова 
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Фокусна Динамика не се ограничава с енергоинформа-
ционното съдържание на ф-Конфигурациите на 300-
500 „личности“ на дооллсовия режим на ексгиберация 
– това е минималната, общохарактерна за хората на 
дадената субективна ИРККУЛЛ-Реалност енергоинфор-
мационна база, с която започва да се реализира Фо-
кусната Динамика на нашите вълнови НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типи за формиране – в дадените групи ПВК, на ко-
лективните субективни Реалности. Когато насъщната 
потребност в слабонутационните взаимовръзки стане 
за нас неактуална и можем да структурираме своите 
избори със синтезирани, на тяхната основа, амплиа-
тивни СФУУРММ-Форми (които вече никак не можем да 
назовем дооллсови, доколкото те структурират вълнов 
диапазон), това ще бъдат вече други субективни Реал-
ности, с други свойства и реализационни възможнос-
ти, проявявайки се в които, ние с вас ще можем да 
се фокусираме в по-съвършените микстумни и дими-
диомиттенсни аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите и да 
придобиваме нови физиологически особености, а също 
– и творчески способности.

3.0086. Например, в скоро време броят на известните днес 
20 аминокиселини ще се увеличи до 30, 40 и даже до 
60 за сметка на целенасочената амплиатизация от Фор-
мо-Творците и био-Творците на нашите НУУ-ВВУ-Формо-
Типи на Схемата на двуинвадерентния Синтез на фона 
на качественото преструктуриране на СФУУРММ-Формите 
на нашата Фокусна Динамика. Голяма роля в процеса 
на определянето и активизацията на целта на ФД на Ко-
лективното Съзнание на човечеството в ллууввумическо 
Направление трябва да изиграе ИИССИИДИОЛОГИЯТА. 
Благодарение на ренитивното усвояване на това Знание, 
хората на „бъдещето“ ще могат по-интензивно и ефек-
тивно да оперират със значително по-големи, отколкото 
„сега“, обеми по-сложна Информация, което амплифи-
кационно ще се отрази не само на външния облик на 
човека (мозъкът ще стане по-обемен, част от системите 



62
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

и органите ще се модифицира и ще смени своите „днеш-
ни“ функции с по-универсални), но също и на неговите 
способности (ще се появят възможности за телепорта-
ция, телепатия, телекинеза, ясновидство, ясночуване, 
левитация и т.н.). Всички тези качествени изменения се 
явяват естествено следствие от увеличаването на „ко-
личеството“ коварллертни взаимовръзки (относно ллу-
уввумическата Схема на Синтез) в Конфигурациите на 
СФУУРММ-Формите, които ние „бъдещите“ ще започнем 
активно да прилагаме в своето жизнено творчество.

3.0087. В повечето хора негативните Формо-образи на 
всевъзможните фобии, тежки психоментални състоя-
ния и всичко това, което става причина за депресия, 
възникват на базата на наличния в тях (в субтерран-
сивната ОДС) Опит, който изцяло зависи от степента на 
вътре-Качествения Синтез осъществен от дооллсовите 
Формо-Творци във всяка от двете ллууввумически До-
минанти. Напомням ви, че вълновите Форми на Са-
мосъзнания се отличават от дооллсовите по това, че в 
тяхната Фокусна Динамика започват да се появяват 
СФУУРММ-Форми с явни признаци на вече осъществе-
ния между-Качествен Синтез на най-коварллертните – 
за дадените условия на ексгиберация! – взаимовръзки 
(на фона на засега все още незавършените вътре-Ка-
чествени взаимовръзки): колкото е по-висока степента 
на между-Качествения Синтез по двете Доминанти, от 
толкова по-качествен Опит е структурирана субтерран-
сивната ОДС на дадената „личност“ и толкова по-устой-
чиво дадената Форма на Самосъзнание се проявява в 
квантовия режим на Съществуването.

3.0088. Депресиите са резултат от активното „проеци-
ране“ във вълновата Фокусна Динамика на вътре-Ка-
чествено недосинтезираните признаци на дооллсовите 
режими на Съществуването. В депресивните състоя-
ния „личността“ психоментално като че ли „изпада“, 
със своята ФД, за продължително време, в дооллсовите 
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свилгс-сферационни процеси, последователно синтези-
райки тези от коварллертните признаци, които са  необ-
ходими на Формо-Творците за завършване на вътре-Ка-
чествените преобразувания в някои от слабонутацион-
ните резопазони на ексгиберация на ФД и получаване 
на възможност да започнат да осъществяват между-Ка-
чествения Синтез в по-амплиативни резопазони. Докол-
кото Фокусната Динамика на повечето представители 
на Колективното Съзнание на „днешното“ човечество 
остава все още много активна в 2,5-3,25-измерностния 
диапазон, то и мощните, продължителни депресивни 
състояния, отразяващи процеса на последователния 
преход на ФД на Формо-Творците от вътре-Качествени-
те тенденции на между-Качествените взаимовръзки, се 
явяват характерен признак на тези от „хората“, които 
продължително се зациклят на деплиативните СФУУР-

ММ-Форми. Алтруистично и оптимистично настроеният 
човек, активно реализиращ се в интелектуално и ду-
ховно самоусъвършенстване, просто не познава таки-
ва състояния, доколкото неговата Фокусна Динамика 
е лишена от СФУУРММ-Формите на слабонутационните 
Нива на Самосъзнание (такива като страх, ненавист, 
неприемане, затвореност, завист, ревност и т.н.).

3.0089. В сллоогрентната Фокусна Динамика на Фор-
мо-Творците на дадения тип Колективно Съзнание на 
човечеството все още преобладават СФУУРММ-Формите 
на нискокачествения (тоест недосинтезиран по множе-
ството Аспекти на всяко от ЧКК) Опит, който именно се 
явява главната причина за тази повишена психомен-
тална имперсептност и даже крувурсорртност (нрав-
ствена, културна, политическа, религиозна, национал-
на и т.н.), наблюдавана от нас в съвременното човешко 
общество. Затова ф-Конфигурациите на повечето хора 
засега продължават да се структурират от ф-Конфигу-
рациите на само 386 (средно!) дооллсови „личности“. 
Но при този, който активно се занимава с интелекту-
ално и духовно самоусъвършенстване, този показател 
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непрекъснато се повишава и всевъзможните признаци 
на слабонутационния дооллсов режим на Съществува-
не постепенно се губят в повишената коварллертност 
на между-Качествените взаимовръзки. Затова в по-ам-
плиативните от нашите Форми на Самосъзнания ко-
личеството ф-Конфигурации, структуриращи всеки от 
нашите едномоментни вълнови Стерео-Типи, постоян-
но се увеличава. При префокусиране във флаксовите 
режими на Съществуването, количеството Стерео-Ти-
пи, структуриращи ф-Конфигурацията на проявление 
на всяка флаксова „личност“, ще представлява инте-
грал на гейлитургентните помежду си ф-Конфигура-
ции на абсолютно всички микстумни и димидиоми-
ттенсни Формо-Типи на дадената ЛЛУУ-ВВУ-Същност.

Глава 4. Конкретизацията на окръжаващата 
ни субективна Реалност се осъществява бла-
годарение на генерациите на Формите на Са-
мосъзнания на елементарните частици

3.0090. Аз вече неведнъж съм отбелязвал, че Фокусната 
Динамика на всеки от нас едновременно е структури-
рана не само от СФУУРММ-Формите на Формо-Творци-
те, но също и от СФУУРММ-Формите на био-Творците на 
различните микстумни системи, програмирани за хар-
монично изпълнение от тях на едни или други свой-
ствени на тях функции в организацията на биологич-
ното съществуване на всяка Форма на Самосъзнание 
(при разглеждане от нас на свойствата на небиологич-
ните – абиотични, Форми на Съществуване, аналози 
на био-Творците са бозонните и фермионните Поле-
та-Съзнания, образуващи със своите ФД всякакви мо-
лекулярни Форми, в това число и микстумни).

3.0091. Тук е възможен въпроса: „Хармонично по отно-
шение на какви състояния?“. Отговарям: по отношение 
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на специфичната двуинвадерентна Схема на Синтез на 
дадената микстумна Форма на Самосъзнание. Затова 
аз още веднъж подчертавам: принципна разлика между 
Формо-Творците и био-Творците не съществува – това 
много условно и крайно субективно разделение се явя-
ва само резултат от дискретния начин на възприемане 
от нас на процесите, осъществяващи се в нашата Фо-
кусна Динамика. Някои от тях ние смятаме за главни 
и основополагащи, а някои – за второстепенни, тоест 
несъществени за егллеролифтивния Процес на нашето 
общо амплификационно развитие. Затова – изключи-
телно за условията на дадения режим на ексгибера-
ция! – „проекциите“ на Формо-Творците на ФД на Ко-
лективните Съзнания на всяка от клетъчните структури 
ние наричаме био-Творци (включвайки тук био-Творци-
те на основните центрове на мозъка и самата ДНК), а 
по-амплиативните „проекции“ (димидиомиттенсните, 
включително Творците-Куратори на 2,5-4,0-измерност-
ния диапазон, и „плазмените“ разнопротоформни, или 
транспарентивни), които обезпечават в дадения ди-
апазон на Фокусната Динамика на всеки тип бирву-
ляртност – Формо-Творци (в ллууввумическия тип тази 
роля изпълняват транслюценсните Формо-Творци).

3.0092. Доколкото био-Творците също имат възможност 
по-своему да реагират на енергоинформационния Сми-
съл (СФУУРММ-Форми) на непрекъснато продуцирана-
та от нас Фокусна Динамика, то може да се каже, че 
този Смисъл в процеса на нашата жизнедейност едно-
временно се отразява както в психоменталните, така 
и в корпоралните (включително и биологичните) ас-
пекти на нашето с вас непрекъснато Съществуване. 
Следователно, помигово моделираните и реализирани 
от нас СФУУРММ-Форми (Мисли и Чувства, Желания и 
аффектативни Стремежи, „проецирани“ както че ли 
„извън“ Самосъзнанието) постоянно предизвикват съ-
ответстващите ответни реакции не само от страна на 
нас самите и микстумните Форми на Самосъзнания 
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на окръжаващата ни субективна Реалност, но също и 
от страна на всякакви други квантови преносители на 
Информация – бозонните, фермионни и молекулярни 
Форми на Самосъзнания, които ние с вас интерпрети-
раме като „елементарни частици“, „атоми“, „молеку-
ли“, „физически обекти“.

3.0093. Такава универсална синтетична взаимовръзка 
между всички СФУУРММ-Форми едновременно генери-
рани в различни „точки“ на Пространство-Времето от 
множеството разно-Качествени (по Схемите на Син-
тез) Прото-Форми, се проявява не само на психомен-
талното Ниво на нашето осъзнато и неосъзнато Въз-
приемане, но също и чрез всевъзможните във всеки 
конкретен случай физически реакции (биохимични, 
неврофизиологични, химични, термични), специфично 
оструктурирайки по такъв начин със свойствената за 
нея Енергия и Информация всеки обективен аспект 
на окръжаващата ни „материалност“, започвайки с 
процесите, определящи съдържанието на нашите с вас 
сънища и халюциногенни състояния и завършвайки с 
всякакви научни експерименти, а също с наблюдения-
та на поведението на обекти с космически мащаби.

3.0094. Нагледните примери за ренитивната взаимовръз-
ка между нашата психоментална активност и функцио-
налността на различните обекти на окръжаващата ни 
действителност добре се демонстрират както чрез ин-
тернет като цяло, така и чрез строежа на компютъра 
в частност. Например, всеки компютърен чип е струк-
туриран от коварллертните СФУУРММ-Форми на свои-
те непосредствени създатели (програмисти, инженери), 
които изцяло определят режима на реализацията на 
електрическите токове чрез принципната схема на даде-
ния компютър. Същото може да се каже и за функцио-
налната част на всяко устройство, прибор, материална 
вещ и даже (а може би – най-вече!) за реализацията 
и материализацията на различните СФУУРММ-Форми в 
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„междуличностните“ отношения, когато нашите устой-
чиви субективни Представи стават, в края на краища-
та, причина за появата в нашия Живот на едни или 
други хора, животни, вещи, а също и за възникването 
на едни или други ситуации и обстоятелства.

3.0095. Например, много често окръжаващата ни дейст-
вителност започва да се реализира или чрез събитията, 
които упорито сме очаквали (радост от настъпило при-
мирие, успех, сполука, добро здравословно състояние и 
физическа форма, а също други различни състояния), 
или чрез явления, от които много сме се страхували  
(болест, травма, караница, война, наводнение, студ, за-
сушаване, ураган, изригване на вулкан, земетресение и 
т.н.) и детайлно сме моделирали, неосъзнато „проеци-
райки“ при това в своя Живот възможните последствия 
от възникването на подобни обстоятелства. Същото се 
отнася и до и природата на целенасочената „материа-
лизация“ (ексгиберация) чрез нашата Фокусна Дина-
мика на такива уникални засега за хората способности 
като телепатия (предаване на СФУУРММ-Форми на раз-
стояние от един човек или група хора на друг човек или 
на група хора), ясновиждане (предвиждане на бъдещи 
състояния на материалните явления без умозаключе-
ния на основата на известни факти), телекинеза (прос-
транствени манипулации с материални обекти с помо-
щта на чисто умствено усилие).

3.0096. Например, механизмът на реализацията на та-
кова явление като психокинезата, се базира на спо-
собностите на един човек или определена група хора 
(обединени от една обща цел или Идея) психически 
устойчиво и целенасочено да се концентрират опре-
делено време на СФУУРММ-Формите, еднакво отразя-
ващи Смисъла на някакви конкретни състояния на 
наблюдаваната (или детайлно въображаемата) от тях 
материална Формо-система (от взаимоположенията на 
физическите обекти и до характеристиките на нужния 
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им сценарий на развитие). Дадената способност има 
възможност да се реализира по силата на принципна-
та тъждественост на генерираните от нас „нематери-
ални“ Мисли и Чувства с „материалните“ структури 
на мозъка и обектите на окръжаващия Свят.

3.0097. Какво означава това? Както самите използвани 
от нас СФУУРММ-Форми, така и последователно форми-
раните (синтезирани) от нас (с тяхна помощ) физиче-
ски обекти на нашата субективна Реалност имат една 
и съща обща природа – вълнова. Представите за стру-
ващата се на нас дуалностност на окръжаващия Свят 
се образуват само по силата на мощната ограниченост 
на нашите системи на Възприемане – на по-„финия“ 
План на 3-4-измерното Съществуване на Мироздание-
то ние с вас, в своите Фокусни Динамики, имаме рабо-
та само с вълновия тип резонационни взаимодействия 
между преносителите на Енергия и носителите на съ-
ответстващата на Нея Информация (Формо-Творците 
на Формо-системите на Мирозданието и Инфо-Творци-
те на Самосъзнанието на ССС-Същността).

3.0098. Оттук и възможността за ексгиберация в Прос-
транство-Времето на всевъзможните дистанцион-
ни ефекти свойствени на вълновите взаимодействия 
(включително и разнообразните методи за колектив-
ната реализация на Формо-Творците на различните 
Форми на Самосъзнания чрез фоторедуксивния Етер 
– телепатия, телекинеза, ясновиждане и т.н.). Но тук 
има определена комуникациона сложност: една и съща 
Информация може съвършено различно да се „раз-
опакова“ от Формо-Творците на различните системи 
на Възприемане. Много важно е да се разбере, че, по 
същността си, това явление (както и всяко друго) от-
разява само главния Принцип на „материализация“ в 
нашата субективна система на Възприемане на всяко 
от наблюдаваните от нас явления – дувуйллерртната 
префокусировка на „личността“ или група хора в тази 
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част от сллоогрентната фокусна Конфигурация на Ми-
розданието, която в най-голяма степен съответства на 
генерираните от тях Стремежи и резонира с техните 
„текущи“ Представи за самите себе си и за окръжава-
щата ги действителност.

3.0099. Така може да се каже, че непрекъснато проду-
цираните от нас СФУУРММ-Форми представляват без-
бройни енергоинформационни звена/връзки  на Ми-
розданието, свързващи в едно катиолептичната и ани-
олептичната – аспектабилната (тоест видима за нас) 
и инвизусната (невидима за нас), страни на единната 
субективна Реалност, която ние с вас едновременно 
формираме с нашата обща Фокусна Динамика, струк-
турирана от безкрайно множество разно-Качествени 
субтеррансивни Представи характерни не само за хо-
рата от дадената група човешки ПВК, но също и за 
персоналистическите ФД на всички Прото-Форми, ок-
ръжаващи ни (аспектабилно и инвизусно!) във форми-
раните от нас типове субективни Реалности.

3.0100. Самосъзнанието и така наричаната „Материя“ 
– това са само две страни на проявление на единната 
енергоинформационна база на Мирозданието. „Мате-
рията“, с която на нас с вас ни се налага да имаме 
работа, представлява резултат от продължителното и 
устойчиво въздействие на структуриращите я Елемен-
ти (Формо-Творците на Формите на Самосъзнанията 
на фотоните, елементарните частици и атомите) на ця-
лото безкрайно множество свойствени на нас субектив-
ни Представи както за „нас самите“, така и за други-
те съставни части на окръжаващия ни Свят. Колкото 
по-универсални стават използваните от нас Предста-
ви, толкова по-податлива и пластична (за влиянието 
на нашата Фокусна Динамика!) става материалната 
канава на формираната от нас субективна Реалност.

3.0101. Фокусната Динамика на Самосъзнанието на вся-
ка „личност“, в субтеррансивно-колективен порядък 
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интерферирайки (усилвайки или отслабвайки), подоб-
но на лазерна установка, в свойствените за нея Нива 
на ексгиберация на вълновите съчетания на собстве-
ните си СФУУРММ-Форми с тясноспецифичните Пред-
стави на окръжаващите я Форми на Самосъзнания, 
активно участва – по такъв начин, в детайлизацията, 
модификацията и последователната материализация 
на общата картина на „своята“ субективна Реалност. 
Колкото по-амплиативна, по-съвършена и по-универ-
сална е Фокусната Динамика, толкова по-радикално, 
по-активно и по-интензивно генериращата я Форма на 
Самосъзнание може осъзнато и целенасочено да вли-
яе на динамиката на изменението на качествеността 
както на самата себе си, така и на окръжаващите я 
Формо-системи, доколкото започва интуитивно и це-
ленасочено да използва в този субтеррансивен перефо-
кусировъчен процес по-универсалните Закони и Прин-
ципи, Които от по-високите Нива на Самосъзнанието 
организират цялата енергоинформационна „матрица“ 
(напълващият Смисъл, Съдържание) на „материал-
ността“ от дадения тип.

3.0102. Ииссиидиологическото Знание позволява на свои-
те неуморни последователи по най-радикален начин и 
ефективно да се избавят от остарелите догми, прими-
тивните Представи, дълголетните привички, а също 
от другите резултати от най-мощното въздействие над 
Самосъзнанието на всяка „личност“ на процесите на 
инерционността. То логически ни убеждава в това, че 
законите на физиката не са вечни догми и окончателни 
критерии за Истината, а представляват Универсален 
Поток от енергоинформационни взаимовръзки, вечно 
изменящи се под устойчивото влияние на Фокусната 
Динамика на нашето Самосъзнание. Активно и осъзна-
то сменяйки старите Представи с нови, по-съвършени 
и универсални, с това ние автоматически нагаждаме по 
тях не само собствената си Фокусна Динамика, но също 
и тези „фундаментални основи“ и закони, които, както 
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ни се струва, ръководят не само нашето Съществуване, 
но и всичко, което ни окръжава.

3.0103. Всъщност, ние със своите субективни и крайно 
ограничени Представи за Вселената на протежение 
много хилядолетия упорито сме „създавали“ („матери-
ализирали“ със своите логически изводи и субективен 
анализ) всички тези фундаментални основи на нашето 
физическо Съществуване, благодарение на което те, в 
края на краищата, са се оказали такива взаимосвърза-
ни и „безупречни“ (тоест с точност отговарящи на на-
шите собствени Представи за тях!). Но, преминавайки 
през множество поколения, ние с вас съвършено сме 
забравили за това, че свойствата и характеристиките 
на всички физически закони зависят на първо място 
от нас с вас, от качествеността на Фокусните Динами-
ки на нашите с вас Форми на Самосъзнания: колкото 
те са по-амплиативни, толкова по-универсални и съ-
вършени стават законите на окръжаващия ни Свят, 
в толкова по-пластични и по-благоприятни за нашето 
жизнено творчество се преобразяват (под въздействи-
ето на нашите Мисли и Чувства) съществуващите ви-
дове „материалност“. Тоест колкото и странно и шоки-
ращо това изявление на някого от вас да му се стори, 
всички физически закони изцяло и напълно зависят 
от Нивото на Самосъзнание на повечето хора: където 
ние сами избираме да бъдем, в тези условия се и про-
явяваме. Всички Форми на Самосъзнания, независи-
мо от техните привидни различия – това са Същества 
без граници, обективно обединени по резонационния 
Принцип в единна Формо-система във всеки от режи-
мите на ексгиберация.

3.0104. С помощта на ИИССИИДИОЛОГИЯТА вие започвате 
по-ренитивно да разбирате и явно да си представяте, 
че всички Закони и Принципи се намират не някъде 
навън, а „вътре“ в нас самите, в сллоогрентната кон-
кретика на вашето синтезирано чрез множество Форми 
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енергоинформационно напълване на Самосъзнанието, 
което последователно и инерционно възсъздава всички 
детайли на окръжаващата ви действителност строго в 
съответствие с вашите собствени наклонности, убеж-
дения и стремежи. Вие самите, както и всичко, което 
ви окръжава, продължавате да си оставате именно та-
кива дотогава, докато във вашата Фокусна Динамика 
днес съществуващите Представи за „вас самите“ на-
пълно не се сменят с нови, по-дълбоки и съвършени, 
в по-голяма степен отговарящи на СФУУРММ-Формите 
на амплиативните Нива на Самосъзнанието. Вашите 
конкретни Мисли и Чувства – ето истинската основа 
на този тип „материалност“, в който вие самите себе 
си субтеррансивно осъзнавате. Субективно формира-
ната от вас Реалност не е единствено възможната и 
стабилна реалност, а във всеки момент от вашето суб-
террансивно Възприемане нея я представя само кон-
структивната „проекция“ на повечето СФУУРММ-Фор-
ми моделиращи вашето Въображение.

3.0105. Съдбата – като съдържание на субтеррансивния 
ротационен Цикъл на „личността“, не е „сляпа“, пре-
допределена, детерминирана или натрапвана ви от „ня-
кого“ извън, а активно се реализира в нашия Живот 
чрез свойствените на всеки от нас субективни очаква-
ния, намерения и предпочитания. Чрез непрекъснато 
„разопакованите“ от нас Нива на колективното Подсъз-
нание ние имаме възможност не само да притежаваме 
Представи за потенциалните моменти на очакващите 
ни събития, но също и осъзнато да избираме, тоест да 
ръководим нейната качествена динамика в устройва-
щото ни направление. В процеса на субтеррансивните 
ВЕН-„разопаковки“ многобройните Представи за въз-
можните варианти на нашето „бъдеще“ резонационно 
се „проецират“ от Подсъзнанието в нашата Фокусна 
Динамика, за да може ние или интуитивно да се от-
клоняваме от тях (при отсъстствие на реализационен 
Интерес), или неосъзнато да се префокусираме към тях, 
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с цел да осъществим някакви от нашите безсъзнателни 
реализации или подсъзнателни проекти, колкото и без-
смислени и случайни те след това да са ни се сторили.

3.0106. Именно самите ние, а не някой друг вместо нас, 
избираме тези сценарии, където с нас стават или жела-
ни, или нежелани от нас събития. Всяко от „благопри-
ятните“ или „неблагоприятните“ жизнени обстоятел-
ства винаги е възможност радикално – чрез ФД-мул-
типоляризацията, да повиши качествеността на фоку-
сираната от нас НУУ-ВВУ-Конфигурация. Но в повечето 
случаи ние, изцяло заети от по-прости и примитивни 
варианти на творчески реализации, не осъзнаваме в 
себе си този потенциал (за осъществяването на кой-
то задължително е нужно нещо по-нискокачествено да 
преодолеем в себе си) и продължаваме да пропуска-
ме ефективните възможности за собственото си бързо 
самоусъвършенстване. Съдбата не е синоним на неиз-
бежност, участ и някаква твърда предопределеност, а 
само неголяма съставна част от нашето потенциално 
„бъдеще“, смисълът на което е определен и конструк-
тивно очертан само в най-общи черти (благодарение 
на нашите неустойчиви Представи за него!) и подвлас-
тен на структурна модификация, на постоянно усъвър-
шенстване и всевъзможна допълнителна конкретиза-
ция от страна на нашата Фокусна Динамика.

3.0107. Нашите Мисли и Чувства („еманации“ и „пси-
хонации“) – в генерираната от нас по резонационния 
Принцип Фокусна Динамика, се трансмутират в съот-
ветстващите им Желания (СФУУРММ-Форми или „кар-
монации“ – субективните Представи за това, което 
искаме), които именно и определят локализацията на 
Вектора на нашия текущ (в дадения момент) Интерес 
в конкретния вариант на общата мултиполяризация 
на ФД (субтеррансивния сценарий на развитие). Тъж-
дествените (гейлитургентни) по определени признаци 
СФУУРММ-Форми резонационно се формират от Фор-
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мо-Творците във ф-Конфигурациите на Формите на 
Самосъзнания на елементарните частици, които по 
още по-големия спектър на свойствените им призна-
ци се комбинират във ф-Конфигурациите на атомите 
и молекулите, структуриращи ф-Конфигурациите на 
други, по-„мащабни“ Форми на Самосъзнания – ми-
кроорганизми, хора, животни, растения, минерали, а 
също всевъзможни космически Същности.

3.0108. Всеки молекулярен или атомарен обект – по един 
или друг начин, се проявява в Мирозданието като ре-
зултат от Синтеза на определени Мисли и Чувства, да-
ващи енергоинформационната основа на цялото множе-
ство варианти на конкретните Представи за това как, 
кога и посредством какво всевъзможните съчетания на 
тези Мисли и Чувства могат реално да се проявят във 
вълнов режим. Когато техния резонационен Синтез се 
осъществява на нивото на Формите на Самосъзнания 
на елементарните частици, тогава именно и става тях-
ната ексгиберация като вълнови структури – на нивото 
на атомите, молекулите и цялото множество от техни-
те разно-Качествени агрегатни състояния (цялата съв-
купност на които ние с вас субективно интерпретираме 
като „окръжаваща действителност“).

3.0109. Собствено казано, Нивото на Творческата Актив-
ност на Формо-Творците на Формите на Самосъзнания 
на елементарните частици може да се смята за начал-
ната (за дадения диапазон на измерност) вълнова ма-
трица за реализацията на всякакви мислечувствени 
проявления. Но не трябва да забравяме за това, че 
ф-Конфигурацията на тази матрица (в различните ре-
жими на ексгиберация – в различна степен!), е струк-
турирана не само от средноскоростните фотони, но 
също от висшите дооллс-Творци (2,75-3,25 измерност 
– дооллсите се синтезират в ернилгманентни фотони) 
и низшите ФЛАКС-Творци (3,75-4,25 измерност – фра-
зулертните фотони се синтезират във флакси).
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3.0110. В момента на Синтеза във всеки от 3-4-измер-
ностните резопазони помежду си се „сливат“ не самите 
ф-Конфигурации, а структуриращите ги гейлитургент-
ни (тоест тъждествени по един или няколко разнородни 
признаци) вълнови взаимовръзки. В резултат от това от 
едно клексуване веднага се получават огромно множе-
ство разно-Качествени фокусни „проекции“ на неговата 
ексгиберация чрез различните ф-Конфигурации – прили-
чащи си по своята енергоинформационна Същност еле-
ментарни, атомарни и молекулярни структури, които, по 
нищо не отличавайки се помежду си по Форма в общия 
процес на мултиполяризация на Фокусната Динамика, 
субективно се отнасят от нас към различни „личностни“ 
Интерпретации, към различни Форми на Самосъзнания. 
Това става, защото в другите Форми на Самосъзнания 
едно и също клексуване (едно „квантово изместване“) 
служи като причина за образуването и ексгиберацията 
на малко по-различна (или напълно различна!) картина 
на току-що изменените взаимовръзки.

3.0111. Диффузгентните групи био-Творци, организи-
ращи дейността на органите и подсистемите на орга-
низма, чиито субтеррансивни Схеми на Синтез са в 
по-голяма степен коварллертни по отношение на на-
шия тип бирвуляртност, съставляват главните органи 
и главните системи за управление на нашия биоло-
гичен организъм. Тоест те са по-близо до Формо-Тво-
рците на човешкия геном и се реализират в него чрез 
по-универсалните функции на кората на големите 
полукълба и таламуса, хипоталамуса и хипофизата, 
епифизата и хипокампуса. Диффузгентните групи на 
био-Творците, структуриращи нашия биологичн ор-
ганизъм, чиито Схеми на Синтез в по-голяма степен 
имперсептни по отношение на ллууввумическия тип 
бирвуляртност, притежават не толкова универсални 
(макар и много важни за жизнедейността на органи-
зма) функции, характерни не само за човека, но също 
и за множеството видове животни.
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3.0112. Функционалността на нашия организъм, като фи-
зическата Форма за реализацията на СФУУРММ-Формите 
на нашето Самосъзнание, на дълбоките Нива на енерго-
информационните взаимовръзки се определя от дейност-
та на Формо-Творците на различните органи и системи, 
част от които има жизнено важно значение за нас, до-
като дисфункцията или повреждането на други органи и 
системи не е съпроводено със загуба на Формата. И това 
обстоятелство е много тясно свързано с характерните 
процеси на вътре-Качествения (по Всяка от Доминанти-
те) и между-Качествения Синтез: първите (под-Аспектни 
и между-Аспектни на едно Качество) в по-малка степен 
определят динамиката на жизнено важните системи и ор-
гани, докато процесите на между-Качествения Синтез се 
отразяват на функциите на мозъка и централната нервна 
система, сериозното нарушение на които влече след себе 
си „посмъртни“ префокусировки. Всеки тип реакция на 
нашия биологичен организъм (както и психическа дей-
ност) се явява следствие от акта на клексуването на Фо-
кусната Динамика с определени енергоинформационни 
взаимовръзки: или коварллертни по отношение към на-
шата Схема на Синтез, или имперсептни.

3.0113. Всяка получена рана, травма, болест – това е 
резултат от устойчивия и продължителен процес на 
клексуване на Фокусната Динамика на дадената „лич-
ност“ от Представите имперсептни към вече синте-
зираните взаимовръзки на ллууввумическата двойка 
Доминанти, това е следствие от повишаване на тен-
зорността към СФУУРММ-Формите на ллууввумическо-
то Направление на развитие. В коя именно част на 
тялото е нанесено увреждане, каква именно болест се 
е развила – всичко това също не е случайно, а отра-
зява спецификата на отклонението на Фокусната Ди-
намика в едно или друго от протоформните Направ-
ления на развитие. Защото различните био-Творци 
на вътрешните органи и системи се явяват носители 
на енергоинформационните взаимовръзки, които или 
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са по-синтезирани по ллууввумическия тип (създават 
най-благоприятни условия за съществуването и раз-
витието на „личността“), или представляват някакви 
типове други, по-протоформни реализации.

3.0114. Ротационният Цикъл (тоест Цикълът от опреде-
лени ротационни Измествания, осъществени във Фо-
кусната Динамика на „личността“) – това е някаква 
съвкупност от клексувания, качествено и последова-
телно „изместващи“ („препроециращи“) Фокусната 
Динамика на „личността“ в някое от множеството 
възможни Направленя на развитие, които структури-
рат общия спектър на фокусната мултиполяризация. 
В конкретиката на едновременните „локални“ ексги-
берации на Фокусната Динамика на привидно „една 
и съща личност“ в разно-Качествените пространстве-
но-времеви условия (групи ПВК), качествената струк-
тура (субективното енергоинформационно съдържа-
ние) на всеки ротационен Цикъл обективно се отразя-
ва чрез множеството сценарии на развитие, свързани 
в единно логическо цяло от свойствените само на тях 
причинно-следствени взаимовръзки.

3.0115. Като условни „звена“, като че ли съединява-
щи тези взаимовръзки в единно и безкрайно Цяло 
(„предишната“ част от ротационния Цикъл на даде-
ната Форма на Самосъзнание чрез ФД резонационно 
се съвместява с ФД на по-амплиативния вариант на 
тази Форма, формираща „последващата“ част от да-
дения ротационен Цикъл), служат такива състояния 
на Самосъзнанието, които се моделират в резултат от 
едновременното осъществяване на актовете на меж-
ду-Качествен Синтез от Формо-Творците на двете 
Доминанти в определено количество резопазони 
(достатъчно, за да обезпечат с „критичен обем“ ново-
образуваните коварллертни взаимовръзки на „препро-
ециране“ в нова, качествено съществено отличаваща 
се от предишната, Форма на Самосъзнание).
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3.0116. Тези критични (за „текущата“ ФД) състояния на 
„личността“ ние интерпретираме като „посмъртни“ 
префокусировки (межвъзрастови и междупротоформ-
ни). Всяка такава префокусировка, която във всеки от 
сценариите субективно се възприема от окръжаващите 
като „Смърт на личността“, винаги се предшества от 
безбройно количество последователно осъществяващи 
се актове на междупротоформни (свилгс-сферацион-
ни) „измествания“ по възможните в дадените условия 
на ексгиберация сценарии на инвадерентно-фоновия 
Синтез (между-под-Аспектен и между-Аспектен), кои-
то служат на Формо-Творците на Доминантите като 
главен източник за достигането от тях състояние на 
най-голямо равновесие (гейлитургентност между свой-
ствените за тях съчетания на признаците) в някакви 
конкретни резопазони, структуриращи дадения диапа-
зон на ексгиберация на „личността“.

3.0117. Фактически носители и организатори на всич-
ки типове клексувания, осъществявани от нас чрез 
Фокусната Динамика, се явяват Формо-Творците на 
Формите на Самосъзнания на елементарните частици. 
Клексуванията, извършвани от нас в процеса на ми-
сленето, чувстването и физическата дейност, веднага 
по определен начин (чрез тясноспецифичните биохи-
мични и невронни реакции) са отразени чрез Фокусни-
те Динамики на различните Формо-Творци на нашия 
организъм, на първо място, разбира се, посредством 
Формо-Творците на ДНК, които управляват централ-
ната нервна и ендокринна системи, коригирайки (по-
средством изработката на различните ферменти и хор-
мони) Фокусните Динамики на всички био-Творци.

3.0118. Вашата най-дълбока заблуда се заключава в 
това, че вие разотъждествявате механизма на екс-
гиберация на вашите Мисли, Чувства и Желания от 
най-универсалните (за дадения диапазон на измерност) 
носители на разнородна Енерго-Информация – Фор-
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мо-Творците на фотоните и елементарните частици. 
Както вече беше отбелязано в предишните томове „Ос-
нови на ИИССИИДИОЛОГИЯТА“, ф-Конфигурациите на 
Формите на Самосъзнания на фотоните, структурира-
щи целия спектър на вълнова ексгиберация в дадения 
тип човешки с-Реалности (УПДУЙКК-Полето-Съзнание 
на 3-4-та измерност) са формирани, от една страна, от 
Фокусните Динамики на резонационните по определе-
ни параметри (диффузгентни) разнопротоформни Фор-
мо-Творци, които ние с вас субективно отнасяме към 
дооллсовия диапазон на измерност (ДЛУГЛЛЕММ-Поле-
то-Съзнание на 2-3-та измерност), а от друга страна 
– от ФД на разнопротоформните флаксови Формо-Тво-
рци, структуриращи по-амплиативните Нива на 4-5-из-
мерния диапазон (ФЛАКГЛААЙК-Полето-Съзнание). На 
базата на симултанното осъществяване на всевъзмож-
ните варианти на техните разно-Качествено-диффуз-
гентни фокусни взаимодействия помежду им, в достъп-
ния за нашите системи на Възприемане диапазон на 
Пространство-Времето се формира цялото множество 
на Формите на Самосъзнания на ернилгманентните 
(нискоскоростни), перманентните (средни, адекватни) 
и фразулертните (високоскоростни) фотони.

3.0119. Този процес схематично може да се проследи с 
примера на качествената трансгресия на ФД на флак-
совите аналози на фотоните (фалхати и малсони, кля-
риони и кластирони, билурини и круолони, дуври-
ти и кливрити, искони и тилумури) структуриращи 
„пограничните“ Сфери на творческото взаимодействие 
между ФД на Формо-Творците на ФЛАКГЛААЙК- и УП-

ДУЙКК-Полетата-Съзнания (същата нагледност може да 
даде и Синтеза на ернилгманентните фотони с леките 
кармо-клофти). Със задълбочаването на реализацията 
на тяхната Фокусна Динамика чрез свилгс-сферацион-
ната активност на разнопротоформните кармо-клофти 
на УПДУЙКК-Полето-Съзнание, квантите на тази Енер-
го-Информация започват последователно да се синте-
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зират един с друг по най-коварллертните или гейлитур-
гентни признаци: клексуването на фразулертните фо-
тони с участието на кармо-клофтите създава повишена 
тензорност в съвместно образуваните от тях съчетания 
на признаците и за сметка на това „перепроецира“ тях-
ната Фокусна Динамика в ротационните Измествания 
свойствени на ФД на Формо-Творците на Формите на 
Самосъзнания на елементарните частици, което на свой 
ред лонгира, тоест още повече задълбочава процеса на 
повишаване на тензорността между тях и „препроеци-
ра“ техните ФД в атомарни и молекулярните състоя-
ния на веществата структуриращи цялата окръжаваща 
„материалност“. Молекулярните  състояния съставля-
ват основата на Фокусните Динамики на био-Творци-
те на всички живи организми и на Формо-Творците на 
всички останали материални обекти.

Глава 5. Обединяването на ротационните Ци-
кли и образуването на общата Формо-система 
на Световете

3.0120. Ротационният Цикъл на всеки фотон субтерран-
сивно се формира от качествено мултиполяризирана-
та Фокусна Динамика на последователните очевидни 
„поглъщания“ (качествените „препроецирания“) на 
неговата ф-Конфигурация в един тесен резопазон и от 
също толкова последователната поредност на „излъч-
ванията“ („препроециранията“) в другите тесни резо-
пазони на ексгиберация. Доколкото нашите системи на 
Възприемане едновременно се реализират в достатъчно 
широк спектър, то, отчитайки колосалните скорости на 
тези „препроецирания“, съвършено несъизмерими с ФД 
на био-Творците на нашите с вас биосистеми, излиза, че 
ние (за всеки „наш“ субективен миг) наблюдаваме едно-
временното проявление – в различните резопазони на 
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измерност, на зилионите разно-Качествени варианти на 
ексгиберация на ФД на Формо-Творците на сллоогрент-
ната Форма на Самосъзнание на един и същи фотон!

3.0121. Между другото, това обяснява известния във 
физиката, но до сега никак не обясняван от учените, 
ефект на „квантовата телепортация“ или „квантовото 
заплитане“ (entanglement), при което изменението на 
квантовото състояние на единият от два отдалечени на 
колкото щете голямо разстояние един от друг фотона, 
веднага се отразява на квантовото състояние на другия 
фотон. Това става, защото ние с вас наблюдаваме илю-
зията на съществуването не на един, а на два (по-точно, 
както ни се струва, на множество различни!) фотони, 
чиито фокусни Конфигурации в действителност пред-
ставляват междинни състояния на последователната 
качествена смяна на Фокусните Динамики на една и 
съща „личност“ (Форма на Самосъзнание) на фотона в 
общата структура на неговия субтеррансивен ротацио-
нен Цикъл, който нашата система на Възприемане е ди-
ференцирала на множество очевидни дискретни части.

3.0122. Поради колосалната инерционност на Фокусна-
та Динамика на нашите био-Творци ние с вас имаме 
възможност едновременно да наблюдаваме и „мина-
лото“, и „настоящето“, и даже „бъдещото“ състояние 
на мултиполяризационната трансформация на негова-
та Фокусна Динамика в множеството разно-Качестве-
ни резопазони на окръжаващата ни действителност. 
Тоест между тези като че ли отделни (за страничния 
Наблюдател!) части съществува устойчива причин-
но-следствена конкатенация (поредица взаимовръз-
ки), което именно създава във Възприемането на този 
Наблюдател възможност за проявяване на ефекта 
„телепортация“. Така може да се каже, че в общ вид 
дадения ефект е обусловен от наличието на обектив-
ната разлика в степента на развитие на системите на 
Възприемане на две и повече Форми на Самосъзнания 
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по силата на съществуващите съществени различия в 
параметрите на свойствените им ротационни Цикли.

3.0123. С всяко поредно „препроециране“ (под влияние-
то на кармо-клофтите) в нова Форма на Самосъзнание 
качествените параметри на различните „участъци“ на 
ф-Конфигураците на Формо-Творците на високоско-
ростните фотони се изменят различно, при това не само 
понижавайки се (при префокусировка в ф-Конфигура-
циите на елементарните частици на УПДУЙКК-Полето), 
но и повишавайки се до ФЛАКС-Формите на границата 
на неустойчивите флаксово-вълнови енергоинформа-
ционни взаимодействия между „пограничните“ Фокус-
ни Динамики на УПДУЙКК-Полето и ФЛАКГЛААЙК-По-
лето (4-5-та измерност). Тук аз вероятно трябва още 
веднъж да подчертая, че използваните от нас, хората, 
субективни признаци на някакво „понижаване“ или 
„повишаване“ на качествеността на ф-Конфигураци-
те на Формо-Творците на чиито и да било Форми на 
Самосъзнания (включително фотоните), представля-
ват много-много условни критерии за сравнение, тъй 
както ние с вас можем нещо субективно да оценяваме 
и сравняваме само относно качествеността на СФУУР-

ММ-Формите на нашата „собствена“ с-Реалност, от нас 
формирани на базата на специфичните измерностни 
особености на тези пространствено-времеви условия, в 
които осъзнато се проявяваме самите ние.

3.0124. „Поглъщането“ на фотона от Фокусната Дина-
мика на кармо-клофтите на всяка от протоформните 
с-Реалности, които (паралелно с нашите „човешки“ 
с-Реалности) структурират ФД на Формо-Творците на 
УПДУЙКК-Полето, от нас може да се интерпретира като 
„понижаване“ на качествеността на неговото послед-
ващо излъчване, а в действителност може да се окаже 
нейно повишаване (по отношение на тясноспецифични-
те параметри на измерността на нашия тип) от състоя-
нието на относителната ернилгманентност в състояние 
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на относителна фразулертност. И обратно, струващо-
то ни се „повишаване“ на параметрите на Фокусната 
Динамика на фотоните може и да не означава това, 
което ние с вас „лично“ наблюдаваме, а, реализира-
но чрез ФД на друга Прото-Форма, да представлява 
(по отношение критериите за качественост на нашата 
с-Реалност) определено „понижаване“ на предишните 
енергоинформационни показатели. Затова повтарям: 
абсолютно никаква еднозначност и определеност (как-
то и въобще осъзнаваните от нас признаци на обек-
тивност!) в субективната оценка на наблюдаваните от 
нас изменения на ФД на обектите на окръжаващата ни 
действителност няма и не може да има. Всяко измене-
ние на качествеността е възможно само по отношение 
на нещо вече известно на нас. Как можем да съдим за 
това, което за нас самите е неизвестно и недостъпно за 
детайлно изследване, преживяване и сравняване?

3.0125. Абсолютно цялото множество ротационни Из-
мествания едновременно осъществявани в целия орга-
низъм от разно-Качествените Формо-Творци на елемен-
тарните частици (за сметка на резонационното взаимо-
действие помежду си чрез Фокусните Динамики на Фор-
мо-Творците на атомарните, молекулярните и клетъчните 
структури), автоматически се конвергира и конгломерира 
от различни типове физични и химични процеси, обра-
зувайки с това определен „потенциал на действие“ (или 
нервен импулс, разпространяващ се по мембраната на 
нервното влакно с определена честота) – особено състоя-
ние на енергоинформационното обезпечаване, което е суб-
террансивно свойствено за всеки биологичен организъм.

3.0126. Така, например, честотата на нервните импулси 
трансгрессирани в нашия организъм чрез различните 
фибри, съставлява средно 50-500 клексувания в секун-
да (макар фибрите на слуховия нерв да могат да пре-
дават до 1000 импулса в секунда, а някои от клетките 
са способни да се разреждат с честота до 1500 импулса 
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в секунда). Като цяло, средната честота на нервните 
импулси на човешкия организъм, в зависимост от ка-
чествеността на ФД на „личността“ и мощността на 
въздействиее на нея от външни дразнители, е равна на 
250-400 импулса в секунда (колкото е по-висока тен-
зорността на ФД, толкова по-често възникват нервните 
импулси, доколкото концентрацията на Информация 
в тях е по-малка). Следва също така да се има пред-
вид, че нервните импулси се разреждат не по един, 
а на конгломерати, тоест на цели пакети (подобно на 
дувуйллерртните Стерео-Типи), между които няма ни-
какви резки промеждутъци. Затова струващото ни се 
„деление“ на импулси се явява условно, тъй като раз-
личните био-Творци на главния мозък „разопаковат“ 
постъпващата към него Информация изключително 
изборно, тоест резонационно по отношение на струк-
туриращите я УУ-ВВУ-конгломерати, фокусирайки се 
само на съответстващите на техните функции „учас-
тъци“ на сллоогрентните „пакети“ на всеки импулс.

3.0127. При това универсалността и ефективността на 
Фокусните Динамики на Формо-Творците на фотони-
те, структуриращи наблюдавания от нас тип с-Реал-
ност, непрекъснато качествено се изменя. Но даже су-
бективно да оценяваме подобни изменения, ние с вас 
не можем -поради отсъствие в нас на по-пълна Ин-
формация и Представи за „предишния“ етап (история) 
на ексгиберацията на тези Форми на Самосъзнания, 
както извън условията на вълновия диапазон (в доол-
лсово-флаксовия режим), така и извън спецификата 
на взаимовръзките характерни за човешките с-Реал-
ности. Например, по отношение на ФД на фотонните 
Формо-Творци на някакви други протоформни с-Реал-
ности (също на вълновия диапазон) тези изменения 
може да се характеризират като „повишаване на“ 
качествеността, а по отношение на ФД на фотонните 
Формо-Творци на други протоформни типове – като 
качествено „понижаване“.
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3.0128. При това в двата случая никак не се нарушава 
Принципа на съхраняване на устойчивата Егллеро-
лифтивност на Фокусната Динамика: във всяка осъ-
ществена от тях префокусировка винаги се извършва 
само въвличане във Фокусната Динамика и натруп-
ване на все по-коварллертни енергоинформационни 
взаимовръзки между разно-Качествените Формо-Тво-
рци, които – при нашето субективно съпоставяне на 
дадения процес с достъпните ни признаци на различ-
ните Схеми на Синтез, може да се възприема от нас 
или като по-интензивно, или като по-малко интензив-
но. Тоест струващото ни се „понижаване“ на качест-
веността на ФД в действителност се явява само необ-
ходимо условие, някакъв междинен етап за по-ната-
тъшното повишаване на качествеността относно свое-
то „предишно“ и „текущо“ състояние.

3.0129. При това, при подобни сравнения и анализ на 
наблюдаваните от нас Фокусни Динамики на разно-Ка-
чествените Формо-Творци, ние се ръководим от много 
ограничен набор от достъпни за нашето Възприемане 
признаци, които, отново, ние можем да интерпретира-
ме само в съответствие със СФУУРММ-Формите харак-
терни за нашата собствена Схема на Синтез: скоростта 
и ускорението, относителната плътност, налягането и 
температурата на веществото; масата, импулса, енер-
гията, спина, честотата, дължината на вълната и па-
ритета на фотона или елементарната частица. Що се 
отнася до това какви именно качествени преобразува-
ния стават – при всяко изменение на наблюдаваните 
от нас параметри, във Фокусната Динамика на Фор-
мо-Творците на Самосъзнанието на самата наблюда-
вана Форма, то това засега все още остава недостъп-
но нито за нашето Възприемане, нито за създаваните 
от нас най-фини измервателни устройства. Аз вече не 
говоря за това, че 100% от учените ще се смеят над 
повдиганата от мен концепция за наличието във всяка 
елементарна частица на специфичен аналог на Само-
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съзнание, което ми позволява засега аксиоматично да 
твърдя: фермион от фермиона е различен.

3.0130. Както вече подчертавах, ние с вас (както и всич-
ки останали същества) мислим с кванти, тоест после-
дователно и субективно квантуваме (клексуваме) окръ-
жаващата ни субективна Реалност с всички наши Ми-
сли, Чувства и Желания. Но био-Творците на нашите 
микстумни НУУ-ВВУ-Формо-Типи отговарят на тези из-
менения с определени корпорални реакции, които, за 
сметка на свойствената им инерционност, много мощ-
но деформират информационната Същност, кодираща 
всяка наша психическа реализация с тясноспецифич-
ни СФУУРММ-Форми.

3.0131. Фокусните Динамики и субективните Реалности 
на различните Форми на Самосъзнания са структури-
рани от различни типове диффузгентни (потенциално 
проникващи една друга) взаимовръзки. Всеки от тези 
типове е формиран не само от субтеррансивната Схема 
на Синтез, но и от свойствената само на него често-
та на ротационните Измествания. Квантувайки своята 
„собствена“ субективна Реалност, заедно с всички ос-
танали хора и Прото-Форми, ние всеки миг като че ли 
се „вклиняваме“ с пълноценната ф-Конфигурация на 
някой един от своите мултиполяризирани Стерео-Типи 
в тази обща Фокусна Динамика (а в действителност 
просто последователно се „препроецираме“ чрез своя-
та ФД във вече „изначално“ формирана „конструкция“ 
– в направление реализацията на този Интерес, който 
е най-актуален за нас в дадения миг), клексувайки я с 
някоя от свойствените за нас Представи.

3.0132. В същия този миг в същата Формо-система на 
Световете  точно така се „вклиняват“ (префокусират 
се) със своите Стерео-Типи и всички останали Про-
то-Форми от окръжаващата ни действителност: хора 
и животни, растения и минерали – всеки със своите, 
присъщи за него в дадения момент, взаимовръзки. Зи-
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лиони (106xn) разно-Качествени и различно синтезира-
ни помежду си взаимовръзки, свойствени за всички 
тези Стерео-Типи, трябва по съответстващ начин да 
влязат в многостранни коварллертни отношения, за да 
сформират единен условен миг от ФД на дадената Пла-
нетарна Същност. Във връзка с това, че при това Век-
торите на всички ФД се сумират, образувалият се ин-
теграл представлява това диссонационно разстояние, 
което е необходимо за анихилииране на всички тен-
зори на общата Фокусна Динамика – този параметър 
именно ще бъде качественото изражение на субектив-
ната продължителност на един условен „миг“ на ФД 
на Планетарната Същност проявена в дадения тесен 
диапазон. Така посредством Фокусната Динамика на 
всички Форми на Самосъзнания, едновременно проя-
вени в дадения условен миг, се е образувала Плане-
тарната част на дадената Формо-система на Световете, 
която със своята субтеррансивна Фокусна Динамика 
(заедно с ФД на останалите Планетарни Същности) се 
„вклинява“ в Звездната и Галактическата части на да-
дената Формо-система на Световете, и т.н.

3.0133. Тези зилиони информационни взаимовръзки, 
които са потенциално представени в дадения миг в це-
лия спектър на мултиполяризация на нашата Фокус-
на Динамика (чрез квантовия потенциал на фотонните 
Формо-Творци), от Формо-Творците и био-Творците на 
нашата „текуща“ Форма на Самосъзнание мигновено 
са били „намалени“ и стеснени до нивото на реални-
те възможности на нашата система на Възприемане. 
Тоест в дадения миг ние бихме могли субективно да 
„разопаковаме“ само една зилионна част от окръжа-
ващата ни Енерго-Информация! Цялата тази диссипа-
тивна Енерго-Информация, паралелно „разопакована“ 
в даденото „квантово изместване“ от всички останали 
„личностни“ Интерпретации на нашата Стерео-Фор-
ма, е останала за нас недостъпна – само една зили-
онна част от нашите потенциални възможности (под 
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формата на някак отличавани от нас признаци) се е 
трансформирала в декохерентната Енергия на нашата 
„личностна“ Фокусна Динамика. Всичко останало за 
нас като че ли не съществува.

3.0134. Всяка от останалите наши „личностни“ Интер-
претации точно така „разопакова“ своята една зили-
онна част от сллоогрентната Енерго-Информация, но 
осъществява това по някакви други, най-интересни (в 
дадения момент) именно на нея, признаци. С повиша-
ването на качествеността на избираните от нас Инте-
реси, системата на Възприемане на нашата Форма на 
Самосъзнание постепенно се универсализира, позволя-
вайки ни да „проецираме“ своята „текуща“ Фокусна 
Динамика във все по-хармонични „участъци“ на слло-
огрентната ф-Конфигурация на нашата Стерео-Форма. 
А това означава, че – за сметка на повишаването на 
коварллертността, във Фокусната Динамика се събират 
множество дисонационни разстояния и ние (персона-
листически последователно) се префокусираме във все 
по-развити сценарии и ПВК, които структурират Колек-
тивното Съзнание на нашата цивилизация. Инерцион-
ната динамика в това Направление се осъществява зна-
чително по-бързо в тези случаи, когато „посмъртните“ 
префокусировки – поради Синтеза в амплиативните ре-
зопазони, се извършват в нашето Съществуване значи-
телно по-рядко, отколкото нашите „Смърти“ – поради 
Синтеза в деплиативните Нива на Самосъзнанието.

3.0135. Защо „посмъртните“ префокусировки при осъ-
ществяване на по-амплиативни ФД се извършват 
по-рядко, отколкото в деплиативните? Защото всяка 
система и орган на микстумните аналози на грубосин-
тезираните НУУ-ВВУ-Формо-Типи са структурирани от 
ФД на био-Творците на различни тясноспецифични на-
бори от диффузгентни по отношение една към друга 
Прото-Форми. И когато в някой от резопазоните на ло-
калната ексгиберация на общата ФД на био-Творците 
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се осъществява поредния акт на между-Качествения 
Синтез, то отново образуваното при това съчетание на 
признаци започва да проявява по отношение на ФД 
на някоя конкретна група био-Творци, отговарящи за 
функционирането на определен орган или система, 
мощни признаци на несъвместимост и прочие крувур-
сорртни тенденции, провоцирайки по такъв начин в 
биологичния организъм реакции, които се явяват не-
съвместими с възможностите за по-нататъшно продъл-
жаване на жизнената дейност на Формо-Творците чрез 
ФД на дадения НУУ-ВВУ-Формо-Тип.

3.0136. Колкото е по-висока степента на амплиативност 
на НУУ-ВВУ-Конфигурациите, с толкова по-голямо ко-
личество разнопротоформни взаимовръзки между раз-
но-Качествените био-Творци се обезпечава функцио-
нирането на всяка биологична система или орган (осо-
бено в димидиомиттенсните аналози на НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типите). Тоест значително се снижава обособеност-
та между ФД на био-Творците на различните органи и 
системи и се повишава степента на универсализация 
в Механизма на управление на работата на организма 
като цяло. Затова далеч не всеки акт на осъществя-
ване на между-Качествен Синтез в някой от тяснос-
пецифичните резопазони на ексгиберация на общата 
ФД води до възникване на състояния на качествена 
несъвместимост между нея (ФД) и фокусираната в този 
момент ф-Конфигурация. За образуването на подобна 
ситуация, в СФУУРММ-Формите, структуриращи ФД на 
„личността“, трябва да се извършат наистина ради-
кални амплификационни пертурбации, които са спо-
собни по съществен начин да изменят не само ф-Кон-
фигурацията, но и самата Парадигма на творческата 
реализация на дадената Форма на Самосъзнание. От 
това произтича, че честотата на повторение на т.нар. 
„посмъртни“ префокусировки в по-амплиативните 
Форми на Самосъзнание има явната тенденция към 
субективно понижаване.
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3.0137. Но вие също трябва да разбирате, че да форми-
рате в условията на високонутационните резопазони 
устойчива ФД е значително по-сложно и по-трудно, 
отколкото при слабо- и среднонутационните типове 
ексгиберация. Защо? Защото те са структурирани от 
значително по-голямо количество коварллертни вза-
имовръзки, които в слабонутационните Нива се явя-
ват по отношение едни към други имперсептни или 
даже крувурсорртни. И тях ние трябва да приведем 
в пълно съответствие с тези специфични признаци, 
които са характерни за ллууввумическата Схема на 
Синтез. Тоест за да се осъществи Синтез в някой от 
високонутационните резопазони на ексгиберация на 
ФД на нашето Самосъзнание, предварително трябва 
да се активизират и осъществят помежду си множе-
ство разнотипни и разно-Качествени взаимовръзки, 
които, последователно ставайки все по-коварллертни 
по отношение една към друга, в определен момент 
като че ли се „сливат“ по свойствените им гейлитур-
гентни признаци, с това създавайки енергоинформа-
ционна база (синтезиран Опит) за проявление на Фо-
кусната Динамика в някои от по-амплиативните (за 
дадената Схема на Синтез) резопазони.

Глава 6. Квант Енерго-Информация. Принципи 
на взаимодействието на персоналистическите 
Светове чрез Фокусните Динамики на различ-
ните „личности“

3.0138. Всичко, за което досега ви разказвах, има не-
посредствено отношение към ренитивното разкриване 
и разбиране на такъв, много важен за нашето „лич-
ностно“ Съществуване, въпрос, като принципите на 
взаимодействие на безбройното множество персона-
листически Светове (хора, животни, други Форми на 
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Самосъзнания) в условията на една група Континууми 
(в дадения случай – човешкия). Сега ние с вас говорим 
само за „плътноплазмените“ Нива на Мирозданието, 
за така наричаните 3-4-измерни (корпорални) Конти-
нууми. Всичко, което нас с вас ни окръжава, се явя-
ва резултат от синтетичната динамика на „квантите“ 
Енерго-Информация (Енерго-Плазма), съвместно реа-
лизирана по определен начин чрез Фокусните Дина-
мики не само на хора, но също и на множество други 
Форми на Самосъзнания.

3.0139. Ще ви напомня, че Енерго-Плазмата – това са 
активните взаимовръзки между Формо-Творците и 
Инфо-Творците на „кармонациите“, които предста-
вляват синтетичната Форма на „еманациите“ и „пси-
хонациите“ (МЕНТО- и АСТРО-разновидности на Енер-
го-Плазмата). Но, Тя не се явява само това – във 
всеки от диапазоните на Своята ексгиберация Енер-
го-Плазмата е структурирана от непредставимо по-об-
шири и разнообразни Форми на съществуване на Ко-
лективните Космически Разуми, отколкото тези, чрез 
които днес се реализират свойствените за нас Мисли, 
Чувства и резултатите от техните взаимодействия – 
Желанията. Съответно, нас самите и всичко едновре-
менно отразяващо се чрез нашата Фокусна Динамика 
като че ли „извън“ нас, енергоинформационно може 
да се сведе към единен „квант“ Енергия, сллоогрен-
тен във всички Направления на мултиполяризация 
на Фокусната Динамика.

3.0140. Съгласно ииссиидиологическите Представи, 
„квантът“ – като минималната за всеки от „текущи-
те“ Светове порция Енерго-Информация, в атомно-мо-
лекулярната част на УПДИ (Универсалното Плазме-
но-Диференциационно Излъчване) е структуриран от 
безкрайно множество като че ли отделни съчетания 
(порции) на Енергия и качествено съответстващата 
на Нея Информация. Субтеррансивните параметри на 
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всеки „отделен“ квант зависят от общата качестве-
ност на свойствените му енергоинформационни взаи-
мовръзки. Ние с вас, като преносители на Фокусната 
Динамика, също се явяваме инициатори за проявява-
нето на определени съчетания на признаците харак-
терни за диссонационната част на Информацията: фо-
кусирайки се в някаква Форма на Самосъзнание, ние 
временно като че ли самоотъждествявайки се с нея, 
при това изобщо не се явяваме нея, а само субектив-
но наблюдаваме какво става в дадените условия на 
нашето безкрайно Съществуване (между неуравнове-
сената и уравновесена части на Информацията), и, 
правейки във всеки от наблюдаваните от нас случаи 
своите изводи, ставаме притежатели на определен ем-
пирично-интуитивен Опит.

3.0141. Изразявайки се с езика на квантовата механи-
ка, последователно (и едновременно във всички Фор-
мо-системи!) фокусирайки се на някакви усещания и 
преживявания на конкретни Мисли и Чувства, ние 
„съединяваме“ краищата на съответстващите „стру-
ни“ (на Фокусната Динамика) на Мироздането на 
себе си, на субтеррансивната Творческа Активност на 
нашето Самосъзнание, като че ли локално „оконтур-
вайки“ по такъв начин (тоест качествено проявили в 
определени условия на Пространство-Времето) този 
„квант“ Енерго-Информация чрез Фокусната Дина-
мика на една от множеството едновременно фокуси-
рани от нас „личности“.

3.0142. Ще ви напомня, че теорията на струните е ос-
нована на хипотезата за това, че всички елементарни 
частици и формираните от тях образувания възник-
ват в резултат от взаимодействията на ултрамикро-
скопичните квантови „струни“ (в мащаби от порядъка 
на 10-33-10-35 м). Подобни компактифицирани квантови 
„струни“ се явяват структурни елементи на нашето Са-
мосъзнание и до самия момент на своята активизация 
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във Фокусната Динамика представляват някакъв „по-
тенциал за действие“ – като информационна база за 
всевъзможните наши преживявания и нашата потен-
циална физическа активност. Щом го инициираме в 
субтеррансивната ОДС със своя непосредствен Интерес 
(Желание), в същия този миг се извършва неговата су-
бективна модификация (конструктивната структуриза-
ция на съответстващата Информация) и фиксация на 
него на нашия Фокус на Съсредоточеното Внимание. 
Всичко това става в един и същи миг: от „разопако-
вания“ от нас „потенциал за действие“ в системата на 
Възприемане като че ли се е „образувала“ определена 
Представва за това какво искаме или не искаме, въз 
основа на което в инерцията на Фокусната Динамика 
на Формо-Творците нашата НУУ-ВВУ-Форма локално се 
е проявил субективен вариант на нашия персоналис-
тически Свят – под формата на нашето „текущо“ от-
ношение към самия себе си и към обстоятелствата на 
окръжаващата ни действителност.

3.0143. Но системата на Възприемане на нашите „днеш-
ни“ НУУ-ВВУ-Формо-Типи са лишени от възможността 
да се фиксират във Фокусната Динамика на всеки миг 
и субективно да разпознават някои от свойствените му 
качествени признаци: доколкото за ф-Конфигурациите 
на всички Форми на Самосъзнания на фокусираните 
от нас Формо-системи на Световете е характерно та-
кова свойство като Инерция на проявление, то реално 
излиза, че ние субтеррансивните параметри на всяко 
локално-мигновено преживяване автоматически като 
че ли лонгираме („проецираме“, „налагаме“) на дувуй-
ллерртните параметри на нашето неосъзнато преживя-
ване от следващия миг, което по своята енергоинфор-
мационна Същност вече не може да бъде точно същото 
– то е малко по-различно, доколкото тази „мигновена“ 
част от всеобщата сллоогрентна Фокусна Динамика 
на Формите на Самосъзнание на Формо-системите на 
Световете е формирана вече от безбройното множество 
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на качествено други типове клексувания. А това озна-
чава, че тя е структурирана вече съвсем другояче, от 
различно синтезиран „квант“ Енерго-Информация.

3.0144. Така, чрез качествената разлика между „пред-
шестващите“ и „последващите“ мигове, инерционно 
образували се в субективната Фокусна Динамика на 
Формо-Творците на всяка Форма на Самосъзнание, в 
Пространство-Времето са се създали условия за про-
явлението на субективния ефект от субтеррансивното 
„клупиране (създаване на затворена верига)“ на услов-
ните „краища на“ въображаемата струна („кванта“ на 
Енерго-Плазмата), структурираща „предишния“ миг, 
и като че ли (в субективното Възприемане на Наблю-
дателя!) образуване „редом“ с него (а по същността си 
– в сллоогрентността на ф-Конфигурацията на самия 
себе си!) на следващия „клуп“, затворен на Фокусната 
Динамика на Формо-Творците на дадената Форма на 
Самосъзнание (и т.н. – до безкрайност). Между тези 
две условни, енергоинформационно клупирани във Фо-
кусната Динамика струни, се образува някакъв пара-
метър на диссонационно разстояние или инерционно 
„разстояние“ (качествена разлика). При това параме-
трите на първата струна се отличават от параметрите 
на втората с някаква степен на субтеррансивна „кван-
това активност“, която именно определя качествена-
та разлика в състоянията на тези „квантови“ системи 
(между първия и втория мигове от нашето инерционно 
преживяване). Не може да се каже, че една отделна 
клупирана струна вече представлява диссонационно 
разстояние, доколкото за проявлението на нейния па-
раметър (и самата разлика, субективно сравнение на 
нещо с нещо!) в системата на Възприемане на Наблю-
дателя задължително се изисква наличието на параме-
трите на дувуйллерртно следващата след нея струна.

3.0145. Така в Самосъзнанието на всяка Форма (а значи, 
и в Пространство-Времето, което тя структурира) се об-
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разува някакво ротационно Изместване на Енерго-Ин-
формация или субтеррансивен квантов ефект, който 
физиците определят като едно „квантово изместване“. 
Тази част от Пространство-Времето, която инерционно 
(и субтеррансивно!) се е проявила във Фокусната Ди-
намика на всяка „личност“ в резултат от наличието на 
тази обективна разлика – именно това е „моментния“ 
отпечатък на „биоекрана“ на Самосъзнанието на тази 
картина от субективната Реалност, която дадената 
„личност“ е образувала с енергоинформационните вза-
имовръзки на свойствените за нея в дадения момент 
Мисли, Чувства и Желания.

3.0146. Това енергоинформационно образувание, което 
ние с вас субективно определяме като декохерентен 
Свят, е резултат от квантовия ефект във Фокусната 
Динамика на Самосъзнанието на тази инерционна ка-
чествена разлика в непрекъснато манипулираната от 
нас Енерго-Плазма, единния и сллоогрентен „квант“ 
на Която ние постоянно и различно „разопаковаме“ в 
своето Самосъзнание и веднага „разгръщаме“ в Прос-
транство-Времето, като че ли преобразувайки („прое-
цирайки“) неговите параметри в свойствата на нашата 
субективна Реалност, разпространявайки откриваните 
от нас при това признаци до амплиссимните мащаби 
на Вселената (макар извън нашата субективна Реал-
ност тези признаци да са съвършено други; амплис-
симност – принципът на проявление на безкрайно 
сложната качествена многоспектралност на скрруул-
лерртната система на Мирозданието). Наблюдаваният 
от нас декохерентен Свят е вече „изначално“ структу-
риран от готовия сценарий на някой от безбройните 
възможни варианти на нашето субтеррансивно разви-
тие: в канавата на свойствените за него енергоинфор-
мационни взаимовръзки буквално помигово са „впле-
тени“ строго определени жизнени ситуации и обстоя-
телства (действия, срещи, разговори, хора, животни, 
местност, явления на природата и т.н.), във Фокусната 
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Динамика  е зададена ясна последователност на въз-
можната смяна на всички Стерео-Типи на нашата НУУ-

ВВУ-Форма, строго е определена самата „геометрия“ на 
окръжаващо ни Пространство-Време…

3.0147. И главната особеност на всеки от симултанно 
фокусирани от нас (тоест от цялото множество наши 
разно-Качествени „личностни“ Интерпретации) де-
кохерентни Светове се заключава в това, че цялото 
негово енергоинформационно Съдържание е моде-
лирано и конструирано в него в строго фиксирано 
състояние – в самата тази обективна конструкция е 
абсолютно невъзможно нещо да се измени. Всичко в 
нашето текущо и вечно Съществуване се „мени“ само 
субтеррансивно-резонационно – под въздействието на 
вътрешни качествени изменения, ставащи във Фоку-
са на Съсредоточеното Внимание на фокусираната от 
нас Форма на Самосъзнание, която, по различни на-
чини изменяйки своята Фокусна Динамика, не видо-
изменя и не реструктурира самите Светове, а само по 
съответстващ начин изменя интересуващите я при-
знаци на наблюдаваната субективна Реалност, изби-
райки от тях само тези варианти, които в най-голяма 
степен съответстват на нейните „текущи“ Представи 
за „самата себе си“ и за основните признаци на окръ-
жаващата я действителност.

3.0148. Спецификата на процеса на нашето мислене и 
чувстване е такава, че ние на първо място се замис-
ляме и се фиксирираме със своя ФСВ само на детайли-
те, които засягат моментите на възможното благопри-
ятстване в нашия „личен“ Живот на едни или други 
обстоятелства и ситуации, и много малко вникваме 
при това в изключителните особености на някакви не-
желателни изменения във вече наличните в нас взаи-
мосвръзки, които неизбежно съпровождат множество 
варианти на желаната от нас реализация на нашите 
„текущи“ Интереси. В действителност необходимите 

https://ayfaar.org/


97
към съдържанието

Персоналистическият 
Свят като Форма на СамосъзнаниетоРаздел IX

обстоятелства, съпровождащи нашите префокусиров-
ки и улесняващи реализацията именно на тези Же-
лания и Стремежи, могат да се окажат за нас най-не-
предвидени и неочаквани: „Смърт“ на роднини, близ-
ки, приятели, караници и раздели с любими, болести 
и травми, авто- и авиокатастрофи, нежелателни за нас 
изменения на местожителството и нашата работа, из-
чезване на творческите способности, активизация на 
всевъзможни катаклизми и т.н. Ние изобщо не мислим 
за всичко това, когато със своите непосредствени Ми-
сли и Чувства моделираме в своята ФД конкретното 
съдържание на нашето субективно „искам“.

3.0149. А нали самият процес на реализация на всяко 
от нашите Желания е пряко свързан с множеството 
спомагателни и неизбежно (по обективни за това При-
чини!) съпровождащи неговите обстоятелства, без кои-
то реализацията на това Желание (независимо дали 
искаме това или не го искаме, дали то ни харесва или 
не ни харесва) става просто невъзможна. Така, детайл-
но „регистрирайки“ в своето мисълтворчество добре 
въображаемата от нас Същност на самото Желание, 
ние много често съвършено не отчитаме и пропускаме 
това как неговото изпълнение (в един или друг вид) ще 
повлияе на реализацията на социално-битовите, фи-
нансово-икономическите, „междуличностните“, профе-
сионалните, творческите, политическите, религиозни-
те и подобните на тях Интереси на множество други 
хора, или как ще се отрази изобщо на Съществуването 
на другите, окръжаващи нас, Форми на Самосъзнания. 
На свой ред това повече или по-малко е свойствено не 
само на нашето мислене, но и на процеса на мислет-
ворчеството на останалите живи същества, които също 
обмислят и проработват реализацията на всеки от суб-
террансивно свойствените им Интереси значително 
по-детайлно и внимателно, отколкото другите подроб-
ности, неизбежно съпътстващи тази реализация.
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3.0150. Нашите, детайлно премислени и конкретно пре-
живени, субективни Представи за желаните признаци 
на нашия персоналистически Свят, не бидейки оф-
ормени в такива детайлни Представи за най-дребни-
те особености на „межличностните“, политическите, 
икономическите и прочие обстоятелства съпровожда-
щи тяхната реализация в „бъдеще“, на практика се 
оказват в огромна степен зависими от безбройното 
множество също такива скрупульозни Представи на 
другите хора (а също на животните) за не по-малко 
силно желаните от тях варианти на реализацията на 
техните собствени Интереси. И в колкото по-малка 
степен е детайлизирана в нашето Въображение же-
ланата картина на нашето персоналистическо „бъде-
ще“, в толкова по-голяма степен възможностите и ре-
зултатите от нейната непосредствена реализация ще 
зависят от стечението на „външните“ обстоятелства 
инициирани в дадения сценарий от нечии ренитив-
но по-обмислени и детайлно оструктурени Представи, 
убеждения и афектативни Стремежи.

3.0151. Тук особена и много важна роля се отрежда на 
развитието на интуитивните способности, помагащи 
целенасочено да проникват във ФД на Формо-Тво-
рците на колективното Подсъзнание и, своеобразно 
„сканирайки“ свойствените им амплиативни СФУУР-

ММ-Форми, активно да ги въвличат в „текущата“ ФД 
на Формо-Творците на „личностното“ Самосъзнание. 
Често става и така, че детайлно моделирайки толко-
ва привичните за вас егоистични намерения, Желания 
и потребности, част от които вече в някаква степен 
е синтезирана в различни резопазони на „днешната“ 
ексгиберация на вашата „личност“, със самото това 
вие само събирате „на части“ някои от недостигащи-
те признаци  на вашите съществуващи Представи за 
това, което конкретно искате да достигнете, и именно 
затова лишавате желаното от реалната възможност да 
се прояви в дадените условия, тъй като в самия про-
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цес на осъществяването на всяко от преживявания-
та по този повод вие всеки път неизбежно заимствате 
някаква част от Опита синтезиран от другите ваши 
„личностни“ Интерпретации в сценариите, където 
тези Желания вече са постигнати. Моделирането на 
най-дребните особености на алтруистичното персо-
налистическо „бъдеще“ позволява резонационно да се 
„проникне“ в резопазоните на Сферата на Творчество 
на обсервативните Формо-Творци (Куратори), чиито 
СФУУРММ-Форми не са свойствени на вашите „текущи“ 
НУУ-ВВУ-Конфигурации, което способства за активно-
то изместване на вашата ФД в по-амплиативни сце-
нарии на развитие, където вероятността за всякакви 
алтруистични реализации е голяма.

3.0152. В процеса на реализацията на енергоинформа-
ционните изменения във Фокусната Динамика, струк-
туриращите я СФУУРММ-Форми създават все нови и 
нови квантови ефекти, последователно „затваряйки“ 
на свойствените им съчетания от разно-Качествени 
признаци (като шаблони на „клупирани“ по определен 
начин квантови „струни“) варианти на Формо-систе-
мите на Световете, които резонационно най-съответ-
стват на едни или други възможности за реализация-
та на насъщните Интереси на „личността“ генерира-
ща тази Фокусна Динамика. И тогава тази Динамика 
на качествените „квантови измествания“ започва су-
бективно да се интерпретира от системата на Възпри-
емане на дадената Форма на Самосъзнание като някое 
непрекъснато и постоянно изменящо се „движение“ 
на нещо едно по отношение на нещо друго (механич-
но, химично, термично, барично, психично и т.н.). Но 
всичко това, разбира се, е много приблизителна и ус-
ловна схема на „образуването“ и проявлението в на-
шия Живот на различните варианти на „чуждите“ (то-
ест спорадически – проявяващи се в нашата Фокусна 
Динамика при случай) персоналистически Светове.
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3.0153. Всеки от нас мисли и чувства по-своему, в съот-
ветствие с Конфигурацията на този НУУ-ВВУ-Формо-
Тип, в който ние в дадения момент се фокусираме – 
субтеррансивните параметри на неговия ВЛОООМООТ 
и ННААССММ определят това как именно ние гледаме 
на окръжаващия ви Свят и доколко ренитивно (ин-
телектуално, чувствено, осъзнато) можем да го въз-
приемаме. Всички ние, живеещите в една група ПВК, 
във всеки миг от нашата колективна ексгиберация 
съвместно структурираме със своите разно-Качестве-
ни Фокусни Динамики „геометрията на“ Простран-
ство-Времето на общите за нас Формо-системи на 
Световете. Но при това всеки от нас, като субективен 
Наблюдател, със специфичната Енерго-Информация 
на своите субтеррансивни Представи и динамиката 
на своето мислечувствено творчество, със самия ха-
рактер на своите психизми постоянно внася коректи-
ви в общото качествено състояние на окръжаващата 
всички нас „квантова“ система, и, субективно интер-
претирайки получаваните резултати, образува в об-
щата Фокусна Динамика някакъв специфичен реали-
зационен спектър на строго субтеррансивни префоку-
сировки – „собствени“ персоналистически Светове.

3.0154. Субтеррансивно възприемайки наблюдаваните 
събития, ставащи в окръжаващата действителност, 
всеки от нас със своята Фокусна Динамика „клупира“ 
на себе си (по собственото си разбиране, възприятие, 
„личен“ Интерес) непрекъснато „разопакованата“ от 
него Информация и, по определен начин синтезирайки 
в специфичните Представи свойствените за нея вза-
имовръзки, веднага ги продуцира в общата Фокусна 
Динамика на дадената субективна Реалност. При това 
този инерционен процес на субтеррансивното „затва-
ряне на квантовите струни“ паралелно се осъществява 
в различните Нива на Енерго-Плазмата структурира-
ща дадения диапазон на ексгиберация, с това акти-
визирайки разно-Качествената Творческа Активност 
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на Формо-Творците, които участват във формирането 
в информационното пространство на Самосъзнанието 
на всяка Форма характерни само за нейната ФД фраг-
ментирани УУ-ВВУ-конгломерати и СФУУРММ-Форми. 
Именно на базата на тези субективни Представи във 
Фокусната Динамика се формират и инициират към 
реализация всички наши психически реакции: оцен-
ките на наблюдаваните събития и качества, критерии-
те за техните сравнения, текущите изводи, възможни-
те перспективи и прочие.

3.0155. Наблюдавайки Фокусната Динамика на една 
и съща Формо-система на Световете, работейки фак-
тически с един и същи сллоогрентен „квант“ Енер-
го-Плазма, всички ние в процеса на своето мислет-
ворчество стигаме до съвършено различни, понякога 
пряко противоположни, изводи и резултати. Затова и 
самите ние се получаваме такива различни и неповто-
рими по напълващата ни Същност. Ние постоянно 
„квантуваме“ Пространство-Времето около себе си с 
Информацията на своите Мисли и Чувства, и с Енерги-
ята на синтезираните на тяхната база Желания, които 
представляват електромагнитни полета с определена 
Конфигурация. Именно нашите собствени устойчиви 
Желания (Стремежи), в цялата пълнота отразяващи 
субективната Същност на нашите субтеррансивни ре-
ализационни Интереси, вземат най-активно участие в 
създаването на определена част от този феномен, кой-
то ние интерпретираме като „окръжаващия ни Свят“. 
Колкото по-подробни и конструктивни бъдат нашите 
Представи за предполагаемите и активно очаквани от 
нас обстоятелства на нашето персоналистическо „бъ-
деще“ (със скрупульозната проработка на всички де-
тайли и страни на нашия „личен“ и обществен Жи-
вот), толкова по-съществена и значителна в общата 
Фокусна Динамика на ПВК ще бъде тази нейна част, 
която изцяло съответства на нашите персонални перс-
пективи и очаквания.
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3.0156. Доколкото „квантът“ Енерго-Плазма притежава 
свойството сллоогрентност, то въпросът за това може 
ли Той едновременно като че ли да „клупира“ на себе 
си (тоест резонационно да уравновеси помежду им) Фо-
кусните Динамики на една или безбройно множество 
Форми на Самосъзнания, просто отпада. Разбира се, не 
само може, но така обикновено и става! Защото „кван-
тът“ Енерго-Плазма и „квантовото изместване“ на Фо-
кусната Динамика на всяка Форма на Самосъзнание 
– това, по Същността си, са съвършено различни поня-
тия. Първото подразбира потенциалното наличие във 
Фокусната Динамика на Формо-Творците на Мирозда-
нието на интеграла на синтетичното съединяване на ус-
ловните части декохерентна и диссипативна Енергия с 
качествено съответстваща им Информация, а второто 
– субтеррансивните и неповторими особености на изме-
нението на съотношенията между Енергията и Инфор-
мацията във Фокусната Динамика на всяка Форма на 
Самосъзнание, която, моментално осъществила се, вече 
не й позволява да заема (локално да се фокусира, да ос-
ъзнава самата себе си) предишната резонационна точка 
на Пространство-Времето, а като че ли я принуждава 
да се проявява в малко по-различни условия. Всички 
ние (включително и всички други Прото-Форми) непре-
къснато се префокусираме в един и същи сллоогрен-
тен „квант“ Енерго-Плазма, всеки път резонационно 
избирайки в неговата структура само тези от вече син-
тезираните „участъци“ от общата ф-Конфигурация на 
Стерео-Формата (НУУ-ВВУ, ЛЛУУ-ВВУ и т.н.), които в 
най-голяма степен качествено съответстват на текущия 
стадий на нашата субтеррансивна психогенеза.

3.0157. На-дълбоката Истина за това, че за изменение-
то на окръжаващия Свят в по-добра страна е нужно 
преди всичко да започнете с радикалното изменение в 
тази посока на всички качествени характеристики на 
самия себе си, вече за мнозина е станала привична езо-
терична баналност, тъй като, първо, повечето „хора“ 
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просто не разбират конкретния смисъл на тези думи, 
а второ, мнозина просто искат позитивните изменения 
в тяхното окръжение да стават без активното участие 
на тях самите, тоест като в известната на всички при-
казка – „По заповед на щуката, да стане на минута-
та“. Но, както казвали древните римляни: „Ex nihilo 
nihil fit“ (Нищо не идва от нищо). Всяко действие, съ-
битие или явление, ставащо в нашия Живот, непре-
менно има както своя универсална Причина, така и 
свои субтеррансивни последствия, колкото и незабеле-
жими и неразличими за нас да са те. За да изменим 
поне някак нещо неблагоприятно в по-устройваща ни 
конструкция, трябва да приложим за това определени 
психически или материални усилия.

3.0158. Комуникационните особености на  енергоинформа-
ционната динамика на пространствено-времевите струк-
тури, формиращи привичния (за деплиативните възмож-
ности на Формо-Творците на „личностното“ Самосъзна-
ние) диапазон на силовите взаимовръзки на Третичната 
Енерго-Плазма, а също засега все още непостижимия за 
вашето разбиране Механизъм на универсалност на Фо-
кусната Динамика на Формите на Самосъзнание на вся-
ка от нашите Стерео-Форми (който позволява на всяка 
„личност“ едновременно да се явява потенциален участ-
ник в реализацията на субтеррансивните сценарии на 
развитие на множеството „личностни“ Интерпретации 
на неговата ЛЛУУ-ВВУ-Форма), обезпечава всяка от тези 
„личности“ (във всяка от групите ПВК) с всички тези въз-
можности и условия, които са необходими за осъществя-
ване в системите на тяхното субективно Възприемане на 
всеобщата Илюзия за временното (линейно) съществува-
не на всички „хора“ само в един-единствен декохерентен 
Свят, който като че ли има свое естествено „начало“ и 
свой закономерен „край“.

3.0159. Ние често употребяваме думата „Истина“ за обо-
значаване от нас на нещо качествено най-достоверно, 
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най-съществено и значимо по отношение на нещо друго. 
Говорейки за нещо „по-близко до истината“, ние винаги 
подразбираме потенциалното наличие във вълновия ди-
апазон на специфичното проявление на дадената Енер-
го-Информация на някаква още по-„обективна“ реал-
ност, тоест на нещо, което е способно да съществува като 
че ли самостоятелно, извън всяка зависимост от степен-
та на нашето Възприемане (или пълно невъзприемане) 
на характернните признаци на тази „обективност“.

3.0160. Но това впечатление е погрешно и няма нищо 
общо с Това, Което ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВА в действител-
ност. Нито самата „Истина“, нито „обективна Реал-
ност“ – като „универсална Сфера на проявление на 
тази Истина“ – просто не съществува, доколкото всеки 
момент от нашето Възприемане се формира от съвър-
шено определени, ограничени по своята качественост 
СФУУРММ-Форми, които обуславят нашата ежемигова 
субективна гледна точка на всеки от конкретните мо-
менти от нашето „текущо“ съществуване. Във всеки 
случай, изследвайки и анализирайки степента на „ис-
тинност“ на нещо, ние с вас можем да говорим само за 
по-високи Нива на проявление на субективната „Исти-
на“, за по-качествени субективни Реалности.

3.0161. Така СФУУРММ-Формите, строго ограничени от 
собствения си диапазон на творческо проявление, фор-
мират в нашето Самосъзнание такива ограничени глед-
ни точки за всички текущи обстоятелства на нашия 
Живот и, следователно, моделират всички ограниче-
ни възможности на системата на нашето „личностно“ 
Възприемане, в пределите на непосредствената актив-
ност на която от всички събития, преживявани от нас, 
се отфилтрира нашия текущ субективен жизнен Опит. 
Именно този Опит ние използваме в своите избори и 
психосоматически реакции, защото в „текущия“ мо-
мент от своето Съществуване именно него ние смятаме 
за „най-достоверен“, или даже „истински“.
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3.0162. Но не напразно казват, че абсолютно всеки „чо-
век“ има само своя правда, своя „истина“, която е пре-
живяна и усвоена от него на собствения му субективен 
Опит или е основана на нещо чуждо, преразказано или 
внушено от други „хора“ (например, от родителите, 
учителите в училище, учените, политиците, религиоз-
ните дейци, философи, писатели, работници на култу-
рата, изкуството и средствата за масова информация). 
Но както и да го погледнеш, нито чуждият емпиричен 
Опит, нито интуитивното предчувстване често нямат 
за вас никакво значение, докато вие самите реално не 
преживеете подобни състояния или ситуации и не на-
правите собствени изводи въз основа на скрупульоз-
ния и всестранен анализ на вземаните от вас решения.

3.0163. Например, аз ви казвам, че получавам Знанието 
ИИССИИДИОЛОГИЯ чрез комплиментарните префокуси-
ровки в значително по-амплификационите Форми на 
Самосъзнания на ЛЛУУ-ВВУ-Същността (тоест на Самия 
Себе си). Да, вие вярвате в това, доверявайки ми се, 
отчитате го в своите реакции, но нито един ииссииди-
ологически постулат няма да стане ваш „личен“ Опит, 
докато вие сами не прочувствате и не изпитате себе си 
в описваните от мен психодуховни състояния. Моят и 
вашият Опит може да бъде в една или друга степен 
в нещо съвместим, но тези две разновидности на про-
цеса на субтеррансивното Самопознание никога не мо-
гат да бъдат тъждествени помежду си: в условията на 
днес свойственото за всички нас – много ограничаващо 
нашите духовни възможности!, дуално Възприемане, 
вие (за вас самите и за мен) – сте само самите вие, а 
аз – съм само аз и никой друг. Такава е спецификата 
на ФД Формо-Творците, резонационно използващи за 
своите реализации СФУУРММ-Форми от Нивата на „лич-
ностното“ Самосъзнание. Този процес ще продължава 
дотогава, докато вие, последователно и целеустремено 
култивирайки в своята ФД Механизма на Интуицията, 
получите накрая възможността устойчиво да се фоку-
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сирате в значително по-универсалните СФУУРММ-Форми 
на колективното Подсъзнание, „проецирайки“ на всеки 
акт от вашите „текущи“ ВЕН-„разопаковки“ по-амплиа-
тивни варианти на ПЕС-динамиката.

3.0164. Светът, окръжаващ вас, се вижда и възприема 
от вас такъв – и само такъв!, какъвто го виждат и 
възприемат (чрез свойствените им СФУУРММ-Форми) 
активните в вашето Самосъзнание Формо-Творци на 
Фокусната Динамика. Всеки миг вие формирате ва-
шата собствена гледна точка и осъществявате вашите 
субтеррансивни избори само на основата на техните 
крайно ограничени от условията на „текущото“ про-
явление субективни оценки, „творейки“ („разопако-
вайки“) по такъв начин своята „собствена“ Реалност, 
строго ограничена от синтезираните от вас Представи 
за „самите себе си“ и от особеностите на окръжава-
щата ви действителност. Аз, правейки точно същото, 
също „творя“ собствена реалност, но – своя „собстве-
на“, построена на базата на своите Представи, струк-
туриращи Фокусната Динамика на Самосъзнанието на 
сега фокусирания от мен НУУ-ВВУ-Формо-Тип.

3.0165. За да може нещо субективно да „твориш“ (тоест 
фокусно да отразяваш чрез обстоятелствата на „своя“ 
персоналистически Свят), трябва задължително – ос-
ъзнато или неосъзнато, в нещо конкретно да вярваш, 
тоест да имаш своя устойчива интерпретация (гледна 
точка) относно конкретно разглеждания от вас твор-
чески процес. Докато окончателно не се утвърдите в 
своята гледна точка, вие няма да можете да „творите“ 
(да материализирате, видоизменяте, усъвършенства-
те) наблюдаваната от вас – през призмата на вашите 
субтеррансивни Представи, действителност. Това, кое-
то всеки от нас наблюдава, по съответстващ начин се 
преобразува, осъзнато или неосъзнато подлагайки се 
на нашето субективно влияние. В каквото вие искре-
но вярвате, така и гледате на окръжаващия ви Свят, 
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със самото това целенасочено (чрез качественото съ-
държание на вашите собствени префокусировки) въз-
действайки на различните варианти на неговото про-
явление във вашата Фокусна Динамика.

3.0166. Вие вярвате в нещо свое, аз – в нещо свое, и 
всеки от нас съсредоточава целия потенциал декохе-
рентна Енергия (главният Механизъм за „материали-
зация“ на СФУУРММ-Форми) на собствената си Фокус-
на Динамика само на това, което именно му се струва 
най-съществено и значимо в реализацията на „теку-
щия“ момент. И доколкото нашите субективни Пред-
стави за каквото и да било в много не съвпадат, то и 
всевъзможните проявления на цялостния, окръжаващ 
нас с вас Свят (общата група ПВК) се интерпретират от 
нас съвършено различно, всеки е способен да вижда и 
оценява последователно образуващите се в него ситу-
ации и обстоятелства по абсолютно или по донякъде 
по-различен, отколкото всички останали хора, начин 
(а да не говорим за спецификата на системите за су-
бективно Възприемане на представителите на различ-
ните Прото-Форми).

3.0167. В какво се заключава по-истинския смисъл на 
станалата вече добре позната Мъдрост: „Измени себе 
си – и ще измениш целия свят“? Какво означава това 
– „измени себе си“? Ами да речем, че някой „човек“ 
от определен момент е започнал по-взискателно и при-
дирчиво да се отнася към себе си, в отношенията с 
хората повече ориентирайки се на позитивни реакции 
и алтруистични мотивации. С изтичането на известно 
време той напълно обосновано е предположил, че вече 
достатъчно осезаемо се е изменил в по-добра посока. 
Тогава, очаквайки логическо потвърждение на чутата 
от него Мъдрост, той започва внимателно да се вглеж-
да в другите хора и в това, което него сега го окръжа-
ва. „Добре, размишлява той – аз със сигурност знам, 
че в мен за това време са станали значителни качест-
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вени промени, но аз не виждам в какво се заключава 
същността на измененията в окръжаващия ме свят, 
ако всичко, което е било около мен преди, е останало 
на своите предишни места, а и още по-лошо: моята 
стара къща стана още по-вехта, моята кола не стана 
по-нова... Значи, мен просто са ме излъгали! Колко-
то и по-добър самият аз да ставам, нищо край мен в 
по-добра посока не се изменя!“

3.0168. Да, за много хора е съвършено непонятно в какво 
конкретно, на какви Нива и по какви Закони се изменя 
и усъвършенства Света, в който те себе си осъзнават. 
В действителност общата Фокусна Динамика на всич-
ки Форми на Самосъзнания структуриращи нашата су-
бективна Реалност, се осъществява не така грубо и бук-
вално, както мнозина са свикнали да мислят. Качест-
веността на субтеррансивните параметри на Фокуса на 
Творческата Активност (ННААССММ + ВЛОООМООТ), про-
явявана от всяка човешка „личност“ във всеки миг от 
нейния Живот (извън зависимостта от това осъзнава ли 
тя това или не го осъзнава), обезпечава нейната Фокусна 
Динамика със строго субтеррансивно проявление в ня-
кой от възможните за нея тясноспецифични сценарии на 
развитие, детайлно „написани“ за всяка от „личностни-
те“ Интерпретации на дадената Стерео-Форма.

3.0169. Само в някоя по-амплиативна част на тези сце-
нарии в „личностното“ Самосъзнание на човека започ-
ва да се проявява и да се култивира СФУУРММ-Формата 
на непоколебимата увереност в това, че именно той са-
мия, а не някакви външни сили и обстоятелства (Бог, 
Карма), се явява Творец на своята Съдба. В по-малко 
качествените сценарии неговите „личностни“ Интер-
претации са дълбоко уверени в обратното: че, видиш 
ли, всички събития на техния Живот напълно се опре-
делят от някакви външни, не зависещи от желанието 
или нежеланието на същата тази „личност“ условия 
и предопределености, коренящи се в тайнствените и 
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непостижимите за човешкия ум перипетии на причин-
но-следствените взаимовръзки. Именно самия харак-
тер на тази ренитивна увереност, обусловена от нали-
чието на висококачествен жизнен Опит, естествено и 
последователно фиксира Фокусната Динамика на Фор-
мо-Творците на Самосъзнанието именно в тези групи 
ПВК (от цялото множество съществуващи в дадения 
момент възможности), където устойчиво очакваните от 
„личността“ условия на Съществуването (сценарии на 
развитие) са вече изначално налични в цялата тяхна 
многовариантност и са действително възможни за реа-
лизация чрез нейната Фокусна Динамика.

3.0170. Упорито овладявайки по-истинското Знание и 
непрекъснато изменяйки се в по-добра страна, вие 
започвате да се отнасяте към тези проблеми, които 
„ужасно са ви безпокоили и мъчили“ преди това, със 
значително по-голямо разбиране и с приемане на тях-
ната обучаваща, понякога даже твърде сурово, но за-
това пък радикално усъвършенстваща вас Същност. 
Този осъзнат амплификационен процес ще спомага за 
постепенното оттегляне на неблагоприятните обстоя-
телства и събития – от числото на тези, които по-ра-
но биха се възприемали от вас като досадни жизнени 
неприятности, в категорията на сега вече значител-
но по-търпимите, приемливи и по-дълбоко анализи-
рани от вас. И един ден, когато всякакви сложности, 
препятствия и неочакваности престанат да бъдат за 
вас източници на постоянно недоволство и раздразне-
ние, а се възприемат от вас спокойно и ренитивно, без 
пристъпи на отчаяние, истерика и горчиви ридания, 
проявлението на подобни събития във вашето жизнено 
творчество ще стане съвсем невъзможно.

3.0171. Например, изменяйки се вътрешно, вие префор-
матирате своето предишно отношение към паричните 
потоци, по-дълбоко и по-основателно преразглеждате 
своите приоритети по отношение на материалните и 
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духовни ценности, и когато бъдете в най-голяма сте-
пен за това готови, когато някакво материално при-
теснение най-после престане да представлява най-на-
същния проблем на вашето Съществуване, вашето ма-
териално положение по някакъв  „чудодеен“ и, както 
изглежда, съвършено независещ от вас начин, също 
ще започне забележимо да се подобрява: отнякъде ще 
се появят средства да се направи добър ремонт на ста-
рия дом или да се премине в нов, да обновите своята 
кола, гардероб, да разнообразите храненето си и т.н. 
Но още щом битът започне отново изцяло да ви поглъ-
ща и засмуква, щом концентрацията на вашето твор-
ческо внимание на тази материална страна на вашия 
Живот започне прекалено да се повишава, то във вас 
неизбежно ще се появят нови (или ще се върнат стари) 
проблеми с материалността, с наличността, с дългове-
те, с връщането на кредити и т.н. Следователно, вие 
(незабележимо за себе си) вече отново сте се върнали 
в предишните нискокачествени Нива на Самосъзнание 
и, за да започнете отново дувуйллерртни префокуси-
ровки в по-хармонични НУУ-ВВУ-Конфигурации, ще ви 
се наложи всичко да започвате отначало.

3.0172. Наред със сллоогрентността и резонационността 
на Фокусната Динамика на окръжаващата ни действи-
телност едни от главните свойства на всички многои-
змерни разно-Качествени структури на Мирозданието 
се явяват също дувуйллерртността и ротационността. 
Ротационността – това не е само такова универсално 
свойство на Формо-структурите на Пространство-Вре-
мето, което в нескончаемите Процеси на общата Твор-
ческа Динамика на персоналистическите Светове на 
всевъзможните Форми на Самосъзнания обезпечава 
изначално свойствените им стабилност и базова енер-
гоинформационност; ротационността – това е още и 
един от закономерните резултати от специфичната ди-
намика на разнокачествените Потоци на Времето, бла-
годарение на което всички Форми, които структурират 
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Пространството, имат ясната тенденция да се проявя-
ват именно там и тогава, където и когато именно това 
трябва неизбежно и конкретно да стане.

3.0173. Ротационният процес на всяко от честотните 
Нива на своето проявление в по-голяма степен е инди-
видуален и на него са му безусловно подчинени абсо-
лютно всички Форми на Колективните Разуми, какви-
то и вибрации в едни или други диапазони на измер-
ност да излъчват. Тези безбройни Нива на проявление 
във Фокусната Динамика на Мирозданието на цялото 
множество специфично структурирани вибрации по 
толкова специфичен начин (строго резонационно) се 
съотнасят с ф-Конфигурациите на всяка от Формите 
на Самосъзнания проявени в Пространство-Времето.

3.0174. Както вече отбелязвах, всичко, което ни окръ-
жава в дадения режим на ексгиберация „навън“ и спе-
цифично организира нашите Форми „вътре“ (включи-
телно и Фокусната Динамика), се състои от вибрации 
– безкрайното многообразие на вълновата динамика, 
образувана от реализационната Творческа Активност 
на Формо-Творците на разнообразните Форми на Са-
мосъзнания на фотоните и разно-Качествените „про-
дукти“ на тяхната реализация – елементарните час-
тици и атоми, различно конструирани и комбинирани 
от тях в молекулярни агрегати и конгломерати – Фор-
мите на Самосъзнания на биологическите същества и 
минералните вещества. Целият окръжаващ ни свят се 
състои от огромно количество разно-Качествени вибра-
ционни енергоинформационни Потоци (Полета-Съзна-
ния), които във Формо-системите на Световете на сега 
фокусираните от нас групи ПВК също представляват 
вълни от различни типове и различни честоти (напри-
мер, гама-излъчване, рентгеново, ултравиолетово, оп-
тично, инфрачервено излъчване, радиовълни и други).

3.0175. Алфа-, бета-, гама-, делта-, тета- и пи-излъч-
ванията на нашата мозъчна дейност – това са СФУ-
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УРММ-Форми на синтезираните диапазони на АСТРО- и 
МЕНТО-Плазма, от които ние, последователно „разо-
паковайки“ в своята Фокусна Динамика свойствени-
те им УУ-ВВУ-Форми, постоянно черпим, моделира-
ме и реконструираме „собствените“ си Мисли, Емо-
ции, Убеждения и Стремежи (Интереси, Желания). 
Собствено, именно тези СФУУРММ-Форми са, като цяло,  
енергоинформационната основа на всеобщото творче-
ско съвместно съществуване на нас с вас – толкова 
различни както външно, така и психически. Нашите 
Мисли, Чувства и синтезираните на тяхната основа 
Желания – именно това е тази инвизусна и засега 
все още много слабо улавяна от нас вълнова „визитна 
картичка“ на нашата „личност“, с помощта на която 
ние, в дадения момент от своето вечно Съществуване, 
субтеррансивно проявяваме и качествено предлагаме 
себе си на всички останали Форми на Самосъзнания 
на окръжаващия ни Свят.

3.0176. Именно тази „визитна честотна картичка“ се 
явява най-главната и определяща причина в целия 
процес на последователната локализация на нашето 
местопребиваване (осъзната фиксация на Фокусната 
Динамика) в някоя от дувуйллерртните групи на Фор-
мо-системите на Световете и ПВК. Нашата по-качест-
вена психоментална активност (относно ллууввумиче-
ската Схема на Синтез), предизвикваща по-качествени 
(интелектуално-алтруистични) тенденции във физиче-
ските реализации (избори), се съпровожда с префоку-
сировки във ф-Конфигурациите на по-амплиативните 
НУУ-ВВУ-Форми (а значи, и в по-благоприятните сцена-
рии на развитие); по-нискокачествените Мисли и Чув-
ства, стимулиращи ни към  реализацията на по-егоис-
тичните Желания, фиксират Фокусната Динамика на 
нашето Самосъзнание в по-деплиативните варианти на 
„личностните“ Интерпретации, с това субтеррансивно 
въвличайки ни в мощния кръговрат на неблагоприят-
ните за нас ситуации и обстоятелства.
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3.0177. Всичко това е нужно ренитивно да разберете, за 
да се опитате ясно да проучите понятието за персона-
листическите Светове на съществуване, защото всеки 
от нас строи „свой“ персоналистически Свят на базата 
на свойствените му в дадения момент жизнени прио-
ритети, ценности, а също в съответствие с тези цели и 
интереси, които той в своя „личен“ Живот е поставил 
на преден план. Във всеки от „хората“, на база достъп-
ния му Опит (който е концентриран в субтеррансивната 
ОДС), са формирани свои собствени Представи за щас-
тие, радост, благополучие, за това кой той/тя е в Живо-
та и кой трябва да стане.

3.0178. Но по силата на това, че всички ние живеем в 
разно-Качествен Свят, тези Представи много силно се 
отличават една от друга, доколкото са структурира-
ни от съчетания от признаци свойствени за различни 
ОО-УУ-Същности. Тук аз говоря за Света в единствено 
число не защото той е един единствен, а защото ние 
сме свикнали да го възприемаме като  „нещо единно“, 
на фона на което се осъществява цялото наше исто-
рическо развитие. В действителност всички ние едно-
временно се проявяваме в дувуйллерртната група ПВК, 
структурирана от безкрайното множество различни 
типове субективни Реалности (човешки, животински, 
растения и микроорганизми), общата качественост на 
сллоогрентните Фокусни Динамики на които, на свой 
ред, зависи от постоянно изменящата се Фокусна Ди-
намика на такова безбройно множество персоналисти-
чески Светове на тези Форми на Самосъзнания, които 
са свойствени на всеки от дадените типове (в човешки-
те с-Реалности – на хора, в мравчените – на мравки, в 
птичите – на птици, в рибешките – на риби, в гъбени-
те – на гъби, в растителните – на растения и т.н.).

3.0179. Представите, формиращи във всеки тип су-
бективни групи ПВК и Реалности качествеността и кон-
кретиката на Фокусните Динамики на доминиращите 
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Форми на Самосъзнания, постоянно, в процеса на осъ-
ществяването на Синтеза, информационно се клексу-
ват, коригират и изменят по своя Енерго-Потенциал 
(макар че енергоинформационната съставляваща на 
скррууллерртната структура на самите фокусира-
ни с-ПВК и с-Реалности при това остава неизменна!), 
което инициира в сллоогрентната ФД на всички Фор-
ми на Самосъзнания на Самия Колективен Разум на 
Мирозданието проявлението на процеса на т.нар. суб-
террансивни ротационни Измествания, в резултат от 
което в системите на Възприемане на всички същества 
се образува такъв мощен субективен фактор като суб-
террансивните ротационни Цикли, които са характер-
ни за всички Форми на Самосъзнания (това, което вие 
– в пределите на нашата двуинвадерентна Схема на 
Синтез, интерпретирате като „Живот на личността от 
раждането до смъртта“, а ИИССИИДИОЛОГИЯТА интер-
претира като „вечното Съществувание на личността в 
състава на нейната ЛЛУУ-ВВУ-Форма“).

3.0180. Например, в човешките с-Реалности подобни из-
менения в „текущите“ СФУУРММ-Форми на Фокусната 
Динамика на всеки човек се извършват под устой-
чивото въздействие на множества външни обстоятел-
ства, ситуации, чужди мнения, вкусове, възгледи, а 
също други, по-убедителни за него гледни точки, вся-
какви нови за него сведения и Информация изобщо. 
Тъй като този сложен и непрекъснат процес едновре-
менно се осъществява във Фокусните Динамики на 
абсолютно всички хора на Колективното Съзнание на 
човечеството, то във ФД на НУУ-ВВУ-Формите на вся-
ка от групите Континууми и с-Реалности постоянно 
се извършва естествено „пресичане“ и „сблъсък“ на 
отделните СФУУРММ-Форми и на установените концеп-
ции, структуриращи персоналистическия Свят (ПС) на 
всяка „личност“, със съдържанията на безбройното 
множество на нечии спорадически Светове – при кое-
то това могат да бъдат ПС не само на хора, но също 
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на отделни видове животни (домашни котки, кучета, 
аквариумни рибки, домашни животни, птици и т.н.), 
растения и даже минерали (особено под формата на 
украшения, скъпоценности).

Глава 7. Самосъзнанието – Механизъм за реа-
лизацията на свойствата на Енерго-Плазмата 
чрез особеностите на персоналистическите 
Светове

3.0181. Както виждате, всичко в субтеррансивно осъ-
ществяваните от нас отношения с окръжаващия ни 
Свят е много, много сложно. Затова, хайде да се оп-
итаме още по-ренитивно и основно да разберем какво 
именно по своята Същност представлява това сложно 
субективно понятие – персоналистическия Свят? Как 
изобщо и по какъв начин във всеки частен случай ха-
рактерните признаци на един или друг от „чуждите“  
спорадически Светове се проявяват в нашата Фокус-
на Динамика и в какви последствия това може да се 
обърне във всеки конкретен случай за нас самите?

3.0182. Отговорът на първия въпрос се формира от ре-
нитивното разбиране на това, че на всеки от нас е 
свойствено свое субективно Възприемане както на са-
мата окръжаваща действителност, така и на всичко, 
което непрекъснато става в нея – всяко събитие, ко-
лективно наблюдавано в дадената група Континууми и 
обективно проявяващо се в еднаква за всички форма, 
се възприема от всеки от хората (животните, растени-
ята) съвършено различно. Всяка от Формите на Само-
съзнания представлява тясноспецифична „проекция“ 
на разно-Качествената динамика на Универсалния 
Фокус на Самосъзнание, свойствата и параметрите на 
проявлението на която се определят от качествеността 
на структуриращите я енергоинформационни взаимо-
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връзки между Формо-Творците и Инфо-Творците на 
Резомиралите, съответстващи на осъществяваната от 
нея Схема на Синтез.

3.0183. Фокусната Динамика на Формо-Творците на фо-
тоните не е идентична на ФД на Формо-Творците на 
структурираните от тях атоми; ФД на Формо-Творците 
на атомите също се отличава от ФД на Формо-Творци-
те на конструираните от тях молекули; ФД на Фор-
мо-Творците на молекулите не съответства на ФД на 
Формо-Творците на формираните от тях агрегатни 
състояния на всевъзможните вещества и същества, 
започвайки с протозоа и завършвайки с животните, 
хорта и обектите с космически мащаби. Всеки от пред-
ставителите на гореспоменатите категории синтезира-
ни от съчетанията на Формо-Творците се реализира 
(взаимодейства с Формо-Творците на всички останали 
Форми на Самосъзнания) чрез свойствените само за 
него субективни Представи за „самия себе си“ и ок-
ръжаващата го действителност, тоест постоянно взаи-
модействайки с множество спорадически Светове чрез 
характерните особености на „своя собствен“ персона-
листически Свят.

3.0184. Да, представете си, именно така стоят нещата в 
с-Реалността от всеки тип: покрай „Всеки“ (тук кавич-
ките са, за да ви напомнят още веднъж за Принципа на 
Сллоогрентност на всички Формо-структури на Мироз-
данието и условната „локалност“ на ограничено възпри-
еманите от нас Форми на Самосъзнания!) от Звездните 
и Планетарни Космически Същности, а също от „всеки“ 
от хората, животните, растенията, микробите, „всеки“ 
бозон също формира окръжаващата го действителност 
с помощта на СФУУРММ-Формите, свойствени за неговия 
ПС, „всеки“ фермион – с помощта на своя ПС, всеки 
атом – с помощта на своя ПМ и всяка молекула – с по-
мощта на своя ПС. Принципите на формирането, типа 
и качествеността на всеки от тези персоналистически 
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Светове се определят от тази Схема на инвадерентен 
Синтез, в осъществяването на която взема участие – в 
дадената „точка“ от своето „текущо“ субективно прояв-
ление в Пространства-Времето, всяка разглеждана от 
нас Форма на Самосъзнание.

3.0185. Според по-дълбоките признаци на образуваща-
та ни Същност (Природа) никой от нас не се явява 
този НУУ-ВВУ-Формо-Тип  на Самосъзнание (аспекта-
билно възприеман от „личността“), в който той/тя се 
фокусира във всеки миг от своето Съществуване. Нито 
един човек – физически и биологически, просто не е 
в състояние поне някак осъзнато да осмисли себе си 
като някакъв конкретен Стерео-Тип или „персонално“ 
да преживява „самия себе си“ даже в едносекунден 
вибрационен „набор“, структуриран от специфичните 
честоти на ф-Конфигурациите на 250-400 Стерео-Типа. 
Само продължително фокусирайки се както на самите 
себе си, така и на Фокусната Динамика на останалите 
Форми, ние получаваме възможност субективно да ос-
ъзнаваме и анализираме какво именно и как се изме-
ня и реализира в окръжаващия Свят от цялото разно-
образие на образуващите го Форми на Самосъзнания. 
Но ако ние не сме нито този, за които се смятаме, нито 
тези, когото виждаме в отражението на огледалото, то 
тогава кои сме ние всъщност? Кой обезпечава наша-
та Фокусна Динамика, кой ръководи нашите Мисли, 
Чувства и Желания, кой говори, мисли, преживява, 
действа, избира?..

3.0186. Самосъзнанието е изключително сложен и 
най-Универсалния Механизъм за субективна реализа-
ция на Eнергията и Информацията (Енерго-Плазмата), 
който не може да бъде локализиран в някаква опреде-
лена „точка“ на Пространство-Времето (всяко явление 
на феноменалния свят представлява само отражение 
на илюзорния ефект, продуциран от системата на су-
бективното Възприемане на всяка Форма на Самосъз-
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нание), но сллоогрентно е трансгрессиран в цялата 
разно-Качествена Формо-структура на Мирозданието. 
За да се опитаме поне на схематично ниво да разберем 
Принципите на организация и мултиполяризационна 
реализация на този Механизъм, на нас с вас ще ни се 
наложи да „проецираме себе си“ посредством своята 
Фокусна Динамика в най-елементарните Нива на про-
цеса на управление и координация на реализационни-
те възможности на СФУУРММ-Формите структуриращи 
Самосъзнанието на понастоящем фокусираните от нас 
НУУ-ВВУ-Формо-Типи.

3.0187. Универсалната енергоинформационна основа на 
всяка от нашите непрекъснати реализации в дадения 
диапазон на измерност е  УУ-ВВУ-Формата – някакъв сл-
лоогрентен набор от разнокачествени субективни Пред-
стави, по определен начин синтезирани чрез Фокусни-
те Динамики (в дооллсово-вълновите 3-4-измерностни 
диапазони) на базата на многократните резонационни 
съчетания на под-Аспектите и Аспектите на двете инва-
дерентни ОО-УУ-Същности с под-Аспектите и Аспекти-
те на десетте останали, вексативни в дадената Схема 
на Синтез, ОО-УУ. В това определение има много фин, 
но изключително важен за Разбиране нюанс: УУ-ВВУ 
не се явява някаква Форма (на Самосъзнание), а пред-
ставлява определен информационен Потенциал (прис-
тавката „-ВВУ“ говори за принадлежност на дадената 
част от УУ-Информацията към човешкото направление 
на психическото творчество), който, явявайки се част 
от „разопаковъчния“ Механизъм на нашата Фокусна 
Динамика, „напълва“ процесите на мислене и чувства-
не с някакво неопределено многовариантно Съдържа-
ние, чийто Смисъл и конкретно значение ние всеки път 
формираме отново, постигайки го само в самия миг на 
субтеррансивната ВЕН-„разопаковка“. Другите наши 
„личностни“ Интерпретации мултиполяризационно 
разопаковат в същия този миг същата тази УУ-ВВУ-Ин-
формация малко по-различно или напълно различно.
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3.0188. Тоест УУ-ВВУ-Формите аз наричам „Форми“ не 
защото те действително такива се явяват до момента на 
своето проявление в Пространство-Времето, а по сила-
та на тяхната потенциална принадлежност към всеки 
от локално изразените варианти на нашата Фокусна 
Динамика, без който каквото и да било тяхно проявле-
ние за нас с вас (или за системите на Възприемане на 
другите Форми на Самосъзнание) би било просто не-
възможно. Своята субтеррансивна Форма (в действи-
телност тази, която ние самите й придаваме с помощта 
на вече наличните в нас Представи!) УУ-ВВУ-Информа-
цията придобива именно в мига на взаимодействие с 
нашата биологическа система на Възприемане, отра-
зявайки се в нея (благодарение на биохимичните реак-
ции) чрез някакво множество устойчиви резонационни 
съчетания на разно-Качествени инфо-фрагменти (УУ-

ВВУ-копия), чиито Конфигурации нашите Формо-Тво-
рци субективно интерпретират в съответствие с вече 
свойствения им Опит и комплектуват в по-значими 
информационни „набори“ – СФУУРММ-Форми, структу-
рирайки с тях цялата качествена Динамика на своите 
префокусировки.

3.0189. СФУУРММ-Формите, явявайки се своеобразни „по-
средници“ между потенциалното Съдържание на Само-
съзнанието и тясноспецифичните „проекции“ на това 
Съдържание във Формо-системата на Мирозданието, 
на свой ред формират в общата Фокусна Динамика 
на Енерго-Плазмата някакви междинни (между Фор-
мо-Творците и Инфо-Творците) агрегатни състояния 
на Информацията (УУ-ВВУ-конгломерати), резонацион-
но съчетаващи се с някакви определени преносители 
на качествено свойствената им Енергия, в резултат от 
което, на базата на вълновите взаимодействия между 
Формо-Творците на Формо-системи и Инфо-Творците 
на Самосъзнанието, Енергийното Съдържание (неурав-
новесената, егллеролифтивна „част“ на Информаци-
ята) и Съдържанието на Информацията (уравновесе-
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ната, ирркогликтивна „част“) дувуйллерртно се ком-
бинира в Пространство-Времето в така наричаните 
Полета-Съзнания. Например, Полетата-Съзнания на 
3-4-измерния „хексаедрален“ диапазон са представе-
ни от Формите на Самосъзнания на фотоните, отчасти 
структурирани от Фокусните Динамики както на доол-
лсови, така и на флаксови Формо-Творци.

3.0190. Именно тези Полета-Съзнания, организирани 
помежду си по характерните особености на наличието 
в техните ф-Конфигурации на признаци с определена 
качествена тенденциозност и творческа (а значи, фо-
кусна, синтетична) насоченост, се явяват най-първото 
и най-устойчивото свързващо звено между Фокусна-
та Динамика на всяка от Формите на Самосъзнания 
(включително и „нас с вас“) и по-обективната (надвъл-
нова, флаксова) част от сллоогрентната Фокусна Ди-
намика на нашата Вселенска ДДИИУЙИИ-Същност. Ние 
с вас, временно фокусирайки се в дадените микстумни 
аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите в дългата пореди-
ца на субективното проявление на тези Полета-Съзна-
ния, както и всички други Форми на Самосъзнания, 
представляваме със свойствената за нас Фокусна Ди-
намика, може да се каже, някакви междинни – про-
тоформно-обединяващи, варианти на проявлението 
на „външните“ Нива на тяхната творческа реализа-
ция:  … флакси …  … фотони …  … елементарни 
частици …  … агрегатни състояния на атомите …  
… агрегатни състояния на молекулите …  … моле-
кулярни съединения на физическите вещества (както 
природни, така и синтетични) и биологически тъкани 
… … Форми на Самосъзнания на клетките и органите 
… … Форми на Самосъзнания на различните съще-
ства (микроорганизми, растения, животни, хора) … 
… Форми на Самосъзнания на Планетарни и Звездни 
Същности …  … дооллси …  … лоолгси …  … про-
тофси …  … уллумкси …  …
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3.0191. Подобни протоформно-обединяващи симбиоти-
чески свойства са характерни не само за Формите на 
Самосъзнания на 3-4-измерния диапазон, но също и за 
Формите на Самосъзнания на всяко от Нивата на екс-
гиберация, доколкото в противен случай в Мироздание-
то би било невъзможно изпълнението на Принципа на 
Диффузгентност на всяка от Фокусните Динамики. На-
пример, Формите на Самосъзнания на фотоните, на свой 
ред, представляват агрегатните състояния на суперуни-
версалните Форми на Самосъзнанията на деплиатив-
ните флакси, проявени в резопазоните от 4,0 до 4,5 из-
мерност (фалхати и малсони, кляриони и кластирони, 
билурини и круолони, и много други) и субелементарни-
те Форми на Самосъзнания на амплиативните дооллси, 
проявени в резопазоните от 2,5 до 3,0 измерност (улгм-
кри, ойлдгсми, палвфхти, снирдхми, дойхфмстри и 
много други). Как именно и в каква последователност 
те диффузгират помежду си, за да може със съвместни 
реализационни усилия да образуват ексгиберационна-
та Форма на Самосъзнание („тяло на проявление“) на 
фотона, аз се затруднявам да обясня, макар че самия 
Принцип на формирането на подобни взаимовръзки ви-
наги е един и същи – резонационно взаимодействие. По 
аналогия със свойствените за нас Представи за „тялото 
на проявление“ на всяка жива същност, тези Форми на 
Самосъзнания може условно да се интерпретират като 
своеобразни аналози на всевъзможните „клетки“, „моле-
кули“, „атоми“ и „елементарни частици“, които структу-
рират най-качествените за дадения диапазон Форми на 
Самосъзнания – фотоните.

3.0192. В условията на ексгиберация във Фокусните Ди-
намики на субективните човешки Реалности на даде-
ния диапазон на измерност, СФУУРММ-Формите пред-
ставляват определени разнокачествени набори (спек-
три) на електромагнитни колебания (а също електрос-
татически, цветови, звукови и други). Аз искам още 
веднъж да подчертая именно това обстоятелство, че 
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всички СФУУРММ-Форми (и структурираните от 
тях УУ-ВВУ-конгломерати) имат вълнова електро-
магнитна природа на проявление. Това явление, 
което ние с вас определяме като „човек“, „личност“ 
по същността си представлява уплътнен „съсирек“ от 
електромагнитни вълни (затова нивото на развитие на 
цивилизацията зависи от това на каква честота са мог-
ли да излязат в своето творчество мнозинството нейни 
представители). Човекът, с неговия развиващ се ин-
телект, се явява само мизерна част от сллоогрентното 
енергоинформационно Пространство (на нашата Пла-
нета – Ноо-Сфера), към което винаги може по опреде-
лен начин да се „включи“, за да снема от него нужната 
ни Информация – та нали и Мислите, и Чувствата, и 
Желанията на хората са материални.

3.0193. Много важно е да знаете и винаги да помните, 
защото вие често не се замисляте над това, че всички 
ваши Мисли, Чувства, Желания и Стремежи (Интере-
си) притежават също такава вълнова природа, както 
и фокусираната от вас НУУ-ВВУ-Конфигурация, както 
и всеки друг обект на окръжаващия ви Свят. От това 
от вълните на какви качествени Нива на вашето Са-
мосъзнание са моделираните СФУУРММ-Форми, използ-
вани от вас във Фокусната Динамика, зависи не само 
резултативността на непрекъснато осъществявания 
от вас префокусировъчен процес, но също и вашето 
здраве, благосъстояние, психически реакции, инте-
лектуални възможности и духовни способности: кол-
кото повече всевъзможни енергоинформационни съче-
тания на признаците свойствени на по-качествените 
ваши „личностни“ Интерпретации (които във вашето 
субективно „сега“ вече структурират по-благоприятни 
варианти на сценариите на развитие) ще съдържат ва-
шите „днешни“ СФУУРММ-Форми, толкова по-бързо вие 
ще можете резонационно да „слеете“ своята Фокусна 
Динамика с тези групи ПВК.
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3.0194. Това обстоятелство влияе не само на вашите вза-
имодействия с окръжаващата действителност, но също 
и на нейните избирателни отношения към вас „лично“, 
които далеч не винаги се оказват за вас полезни и често 
съвършено никак не се контролират от вас. Резонацион-
но налагайки се („самопроецирайки се“) на качествено 
съответстващите им вълнови спектри на Фокусната Ди-
намика на вашата „личност“, СФУУРММ-Формите, със 
свойствените им нутации, активно влияят на хода и 
качествеността на вашите психически реакции, пред-
извиквайки или чувства на ужас, страх и вцепенение, 
или чувства на радост, страст, блаженство и творческо 
вдъхновение (например, при съвпадение на честотата 
на повторение на електромагнитното поле на СФУУР-

ММ-Формите на вашето външно окръжение с честотата 
на алфа-ритъма на вашия мозък, във вашата система 
на Възприемане могат да се предизвикват всевъзмож-
ни угнетени състояния, пристъпи на раздразнение, па-
ника и неудържим страх). Всяко тензорно проявление 
към нещо или някого е свидетелство за преобладаване 
във ФД на дадения индивид на имперсептните взаимо-
връзки по отношение на съчетанията на признаците 
на ф-Конфигурацията на субективно възприемания от 
него обект, субект или явление. Нямайки възможност 
да влезе в резонационен контакт, даденият селективен 
дисонанс формира между ФД на Формо-Творците на 
различните Форми на Самосъзнания и съответстващи 
– сурдусивни, СФУУРММ-Форми: неразбиране, критици-
зъм, разочарование, обида, раздразнение, агресия и т.н.

3.0195. И макар че СФУУРММ-Формите могат да бъдат 
моделирани от магнитни, така и от електрически по-
лета, но излиза, че с помощта на генератори само на 
електрически полета можете да контролирате емоцио-
налните състояния и всевъзможните действия (избо-
ри) на всеки човек, да му внушавате всякакви Мисли 
и Чувства, с цел корекция да се внедрявате в него-
вата краткосрочна и дългосрочна памет, в най-крат-
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ки срокове да изтривате съществуващия в него набор 
от навици и да изработвате нови (тоест да осъщест-
вявате процес на принудителни префокусировки на 
„личността“ в определени сценарии на развитие, за-
меняйки натрупания от нея жизнен Опит с нов) и да 
извършвате много-много друго не само с организмите 
на живите същества, но даже с реакциите на различ-
ните физически обекти и отделни елементарни части-
ци (например, електрона). Подобни способности се ак-
тивизират във ф-Конфигурациите на тези „личности“, 
чиито ФД: а) се явяват вече достатъчно универсални 
за дадените условия на ексгиберация, тоест устойчиво 
са структурирани от множество по-коварллертни (към 
дадената Схема на Синтез!) разнопротоформни взаи-
мовръзки (при изменение на условията или същест-
вуващата качественост на ФД тези способности могат 
да изчезнат); б) реализират в по-голяма степен СФУ-

УРММ-Формите на тези протоформни Направления на 
развитие, за Формите на Самосъзнания на които спо-
собностите към слабонутационно интуитивно Възпри-
емане се явяват естествени.

3.0196. Това свойство на СФУУРММ-Формите още сега 
активно се използва в различни психотронни устрой-
ства (СВЧ, генератори на изключително висока често-
та, излъчватели лазерни, ултразвукови, инфразвуко-
ви, рентгенови, милиметрови и субмилиметрови дъл-
жини на вълните от радио и ултразвуковия диапазон, 
инфрачервени, ултравиолетови, изотопни, гама и т.н.) 
за мигновено предаване през всякакви екрани на Ин-
формация за курсиращите в океаните подводници, за 
генериране на съобщения или заповеди от Формо-Тво-
рците на молекулите на ДНК – както за повишаване 
на ефективността на функционирането на клетъчните 
механизми и за продължаване на човешкия Живот, 
така и за „самоликвидация“ (например, активирайки 
„гените на смъртта“), за разпространяване по вълнов 
път на нови неизлечими болести носещи неизбежна 
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„Смърт“ не само на отделни хора, но и на цели расо-
во-национални групи. Излъчвателите са способни да 
поразят организма на разстояние практически през 
всяка преграда. Като антенни предаватели на таки-
ва вълни от източника на излъчване (генератора) се 
използват комуникациите на жилищните здания: ка-
белите за осветление, телефонните и радиорелейните 
средства за връзка, отоплителните, водопроводните 
и канализационните тръби, стъклата на прозорците, 
противопожарната сигнализация, телевизора, плеъра, 
компютъра и т.н.

3.0197. Известно е също, че излъчването, генерирано от 
мозъка и излизащо „навън“ през човешките очи, се 
формира не само в аспектабилния диапазон на въл-
ните – Формо-Творците на нашите органи на зрението 
са способни да излъчват рентгенови вълни достатъчно 
мощни, за да могат да се фиксират даже на фотолен-
та. Така че очите – в определени психически състоя-
ния, също могат да изпълняват ролята на повече или 
по-малко мощни „персонални“ психотронни генерато-
ри, специфично моделиращи (чрез мозъка) и излъч-
ващи на останалите хора насочените СФУУРММ-Форми 
в рентгеновия и в другите диапазони вълни. Вече са 
създадени високочувствителни екрани, на които въз-
никват контурите на изображения, когато някой вни-
мателно и съсредоточено ги гледа. В многобройните 
феноменологически изследвания са зарегистрирани 
случаи на понижаване на теглото или пълна леви-
тация на материални обекти по време на насочено-
то произволно психофизическо въздействие на човека 
(психокинеза), левитация на йоги или просто на хора 
намиращи се в трансцендентно състояние.

3.0198. Всеки човек има свойствена само на него ф-Кон-
фигурация, а значи – и свой собствен диапазон (спек-
тър) на излъчвания на психическа (декохерентна) 
Енергия, настройвайки се на която може – с нужните 
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СФУУРММ-Форми, да се оказва въздействие (тоест да се 
осъществява целенасочено програмиране на безсъзна-
телно ниво или „инсталация“ на мозък) на всеки човек 
с помощта на генератор на т.нар. пи- или Р-вълни (по-
ляризационните вълни имат честота приблизително 
1040 херца и скорост на разпространяване във вакуум 
в милиони пъти повече от скоростта на светлината!). 
Вече е създадена апаратура способна да регистрира 
тези честоти, тоест практически да чете на разстояние 
мислите (но не най-качествените!) на хора без какъвто 
и да било контакт с тях. Фактически това са мате-
риалните носители на СФУУРММ-Формите синтезирани 
от разнопротоформните Формо-Творци в диапазона от 
2,0 до 3,5 измерност. Хората могат да идентифицират 
и адаптират към свойствените за нас Представи само 
тези от тях, които са специфично клексувани на ос-
новата на ВВУ-Фактора. Благодарение на пи-вълните 
може да се сваля всякаква информация от биообекти-
те, в това число техните „лични“ усещания, специфич-
ни възприятия, субективни преживявания и даже „се 
вижда“ с очите на друг човек. Например, ако по особен 
начин (в честотите на пи-вълните) се запише изблик 
на бурна радост от някакво събитие, а след това се пе-
реадресира тази СФУУРММ-Форма по субтеррансивния 
пи-вълнов канал на друг човек, то последният също 
ще преживява чувство на бурна радост.

3.0199. Здравите хора – в състояния на мощен психиче-
ски стрес свързан със заплаха за Живота или с домини-
ращата мотивация на екстреното постигане на някак-
ва жизнено важна цел, са способни непроизволно да 
се справят с непреодолими в обичайното им състояние 
препятствия, да вдигат огромни тежести, практически 
мигновено да се преместват на огромни разстояния и 
т.н. Известни са също така явления на кратковремен-
но увеличаване или намаляване на теглото на биоло-
гичните обекти, включително и човека, несвързани с 
обичайния процес на масопреноса, но непроизволно 
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проявяващи се при рязко и съществено изменение на 
психоменталните състояния (например, в състоянията 
на сомнамбулическия автоматизъм – лунатизма, или 
при мощно повишаване на качествеността на психо-
менталната динамика, теглото на човека значително 
се снижава).

3.0200. Въздействайки на мозъка на човека с помощта 
на СФУУРММ-Форми генерирани под формата на свет-
линни импулси, може да се „включват“ или „изключ-
ват“ някои генетично закодирани в мозъка превключ-
ватели, което позволява да се изпълнява процес на не-
посредствен запис на нужната Информация в паметта 
на „личността“, заобикаляйки стадия на нейното суб-
террансивно осъзнаване и осмисляне. Този непосред-
ствен запис позволява да се получи пълен контрол над 
Фокусната Динамика на био-Творците на някои нев-
ронни последователности и да ги стимулират за полу-
чаване на необходимото психическо състояние и пове-
дение на дадената „личност“, а също да се внедряват 
в нейната памет лъжливи спомени за събития, които 
никога не са ставали наяве, а само в нейния ум (чрез 
УУ-ВВУ-конгломератите на субтеррансивната ОДС – в 
други паралелни сценарии на развитие). С помощта 
на насоченото въздействие на светокодираните СФУУР-

ММ-Форми може напълно да се контролира управление-
то на всички моторни функции на спящия организъм, 
да се контролира неговата невромрежа и да се потиска 
активността на отделните нерви (например, да се сне-
мат болевите синдроми в постинсултните състояния, в 
случай на заболявания, които предизвикват непроиз-
волни движения, а също в хора страдащи от атрофия 
на мускулите, от паралич, амиотрофична латерална 
склероза и други нервно-мускулни разстройства).

3.0201. За съжаление, ние с вас все още се фокусираме 
в свойствените на всички нас Интереси в такива не-
съвършени групи ПВК, където вълновите свойства на 
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СФУУРММ-Формите служат не на мощното интелекту-
ално-духовно развитие на цялото човечество и на ръ-
ста на неговото благосъстояние, а все по-активно се 
използват от различните военни ведомства, спецслуж-
би и криминални структури за форсираната обработка 
(целенасоченото зомбиране) на Нивата на колективно-
то безсъзнателно и „личностно“ Самосъзнание на все-
ки неудобен им човек (или група хора), вследствие на 
което той губи направляващ контакт със своето минало 
и се програмира на не задаващо въпроси, неосъзнавано 
подчинение на заповедите на „стопанина“. В основата 
на физиката на това явление лежат Представите за на-
личието във всички вълнови структури на признаците 
на т.нар. „предметна“ вълна (обект, подлагащ се на въз-
действието на определено излъчване), или на „опорна“ 
вълна (която „проецира“ в пространството холограф-
ско изображение на този обект и пресъздава на „екра-
на“ на устройството конфигурацията на свойствената 
му психика). Фокусната Динамика на всяка Форма на 
Самосъзнание (процеса на ВЕН-„разопаковките“) също 
действа на принципа на холограмата.

3.0202. Да бъде зомбиран може не всеки човек: хора със 
силна воля и високонутационни (духовни) помисли 
са значително по-малко подложени на целенасочени 
сфуурммформни въздействия, които могат по отноше-
ние на тях просто да не достигат целите, доколкото 
в системата на Възприемане на перципиента в даде-
ния диапазон на модулираните извън него честоти не 
се образува достатъчно мощен ефект на резонанс (но 
във всеки случай подобно въздействие ще се отрази на 
неговото психическо състояние: когато силната воля 
противостои на някакви въздействия, това обикнове-
но се изразява в умора, опустошеност). Повечето хора, 
ако не пребивават във високоамплиативни психиче-
ски състояния, напълно може да бъдат управлявани, 
направлявайки ги практически на всякакви действия 
– чак до самоубийство или убийство.
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3.0203. При интензивно зомбиране се извършва устой-
чиво принудително внедряване във Фокусната Дина-
мика на човека на СФУУРММ-Формите (поведенчески 
Представи и реакции) нужни на „стопанина“. При това 
радикално се изменя маниера на поведение на зомби-
раната „личност“: изражението на лицето придобива 
отстраненост не съответстваща на изразяваните в думи 
емоции, явно се изменя цвета на бялото на очите, в 
гласа преобладават вяли интонации, речта става непра-
вилна, губи се способността за съсредоточаване, заба-
вят се реакциите и движенията, наблюдават се празно-
ти в паметта и нелепа стереотипност на поведението. 
Тук аз бих искал още веднъж да подчертая, че най-до-
брата защита от подобно зомбиране се явява активното 
култивиране в своята Фокусна Динамика на такива ам-
плиативни психически състояния като високочувствен 
Интелект и високоинтелектуален Алтруизъм, при които 
ответния резонанс на Формо-Творците на Самосъзна-
нието на всякакви деплиативни СФУУРММ-Форми става 
просто невъзможен. В противен случай за станалото с 
вас остава да вините само самите себе си.

3.0204. При „меко“ зомбиране (програмата се реализира 
в „спящ“ режим) „личността“ фактически по нищо не 
се отличава от останалите хора, но в нужните на „стопа-
нина“ моменти е способна на разстояние безпрекослов-
но да изпълнява всички негови команди. При това във 
Фокусната Динамика могат поредно – в зависимост от 
решението на поставената задача, доминантно да се 
разопаковат качествено различни УУ-ВВУ-конгломера-
ти, снабдявайки човека със свойствата и особеностите 
като че ли на няколко съвършено различни „личности“. 
При префокусиране – от един конгломерат на СФУУР-

ММ-Форми на друг, характерно се изменят гласа, мани-
ерите, походката, усмивката, изражението на очите и 
лицето, извършва се изборна активизация на паметта 
и Опита, професионалните и творчески навици, а също 
интелектуалните, чувствени и физически способности.
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3.0205. При въздействието над Фокусната Динамика на 
„личността“ със СФУУРММ-Форми на ултрависокочес-
тотно електромагнитно излъчване (УВЧ – дециметро-
вите вълни, дължина на вълната от 1 метър до 10 см, 
честота – от 300 МХц до 3 ГХц), възникват патологич-
ни отклонения в работата на различните органи отго-
варящи за жизнената дейност на човека. Например, 
активизират се раковите клетки в организма и се поя-
вява онкологично заболяване. При облъчване със СФУ-

УРММ-Форми със свръхвисокочестотно (микровълново) 
излъчване (СВЧ, дължина на вълната от 10 см до 1 см, 
честота – от 3 ГХц до 30 ГХц) се задействат биотоци 
имащи честота от 1 до 35 Хц, в резултат от което въз-
никват нарушения на възприемането на реалността, 
подем и снижаване на тонуса, умора, прилошаване и 
главоболие, с последваща пълна стерилизация на ин-
стинктивната сфера, увреждания на сърцето, мозъка и 
централната нервна система.

3.0206. СФУУРММ-Формите, моделирани с помощта на 
излъчването на КВЧ (милиметровите вълни, честота от 
30 ГХц до 300 ГХц, дължина на вълната от 1 см до 1 
мм), влияят на централната нервна система и главния 
мозък и предизвикват неблагоприятни патологични 
отклонения в работата на вътрешните органи. Умстве-
ната работа за определен период става невъзможна 
поради трудности в самоконтрола (появява се раздраз-
нителност) и ориентацията в окръжаващото простран-
ство. Ако СФУУРММ-Формите се генерират и внедряват 
във Фокусната Динамика на „личността“ с помощта 
на рентгеново (дължина на вълната от 10-8 м до 10-12 
м; честота 3x1016 Хц – 3x1020 Хц) или гама-излъчване 
(дължина на вълната – 10 пм, честота – 30 ЕХц), то 
с тях може на разстояние и през стената да се лик-
видира всеки човек, имитирайки летален изход като 
от обикновено заболяване. При това избирателно се 
поразяват определени центрове на мозъка отговаря-
щи за паметта, сърдечно-съдовата система или други 
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центрове, отговарящи за жизнената дейност. При това 
дълбинните структури на главния мозък се поразяват 
без нарушаване на външната обвивка.

3.0207. Това става, защото високонутационните излъч-
вания са структурирани от по-мощни по своя енерго-
информационен потенциал СФУУРММ-Форми, които, 
поради свойствената им универсалност (а значи, и 
проницаемост!), при своето примариусивно внедря-
ване във ФД на био-Творците на микстумните Форми 
на Самосъзнания са способни рязко да усилят в тях 
процесите на между-Качествения Синтез, неизбежен 
резултат от които се явяват „посмъртните“ префоку-
сировки на Формо-Творците на поразената „личност“. 
При подобни излъчвания в биологичния организъм се 
потискат и нарушават функционалните взаимовръзки 
(ликвидират се някои от активните невронни после-
дователности) между био-Творците на тези системи и 
органи, чиито ф-Конфигурации в по-голяма степен са 
структурирани от съчетания на признаци имперсептни 
по отношение на СФУУРММ-Формите на дадената ФД. 
Осъществявайки определено количество „посмъртни“ 
префокусировки, Формо-Творците на ФД на дадената 
„личност“ повишават степента на коварллертност на 
взаимовръзките по отношение на Енергията и Инфор-
мацията, генерирани от даденото излъчване, в резул-
тат от което био-Творците на мозъка усвояват съвър-
шено нови типове невронни взаимодействия. Именно 
затова слабите и дозирани актове на радиационното 
облъчване са способни в отделните хора не само зна-
чително да подобрят работата на физиологическия 
организъм, но и да разкрият някои от потенциалните 
творчески способности.

3.0208. Звуковите честоти над 20 КХц с дължина на въл-
ната около 0,017 м човекът не чува. Но СФУУРММ-Фор-
мите, импулсно генерирани в ултразвуковия диапазон, 
могат да спрат работата на сърцето и при това ни-
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какви следи от насилствена „Смърт“ – без експерт-
но изследване на молекулярно ниво, е невъзможно да 
се открият. Обикновено за това използват модулиран 
сигнал (т.нар. „метод на биошума“), когато на човека 
се стоварва шквал от нови честоти, да се приспособи 
към които е просто невъзможно. Тези СФУУРММ-Форми 
са способни да предизвикат ту дива ярост, ту мрачна 
апатия, ту силна болка, ту неудържимо веселие, ту див 
ужас. Излъчването на СФУУРММ-Форми в дадения ди-
апазон значително влияе на мислителните структури, 
психиката и нервната система предизвиквайки главо-
болие, световъртеж, разстройство на зрението и диша-
нето, конвулсии, отключване на съзнанието.

3.0209. Всичко изброено по-горе има най- непосред-
ствено отношение към процеса на формирането във 
вашата Фокусна Динамика на цялото множество раз-
но-Качествени сфуурммформни взаимовръзки, които, 
всъщност, и определят във вашата система на Възпри-
емане цялата субективна „картина“ на реализацията 
в Пространство-Времето на специфичните Представи 
структуриращи вашия персоналистически Свят. Това, 
което ние с вас интерпретираме като „окръжаваща 
действителност“, е област на честотната реализа-
ция на безкрайното множество СФУУРММ-Форми (от 
колебания на звука и светлината до интерференцион-
ни „картини“, образуващи психическия ред), а нашият 
мозък представлява своеобразен вълнов (вибрационен, 
честотен) преобразувател, унифициращ и моделиращ 
всички тези разно-Качествени колебания в субектив-
ния Свят на всичко, което ние индивидуално възприе-
маме, виждаме, мислим и преживяваме.

3.0210. Напомням ви за това, че в този спектър на въл-
нови колебания, който ние не сме способни да видим 
или по някакъв друг начин да усещаме и преживяваме, 
също съществуват не по-малко достоверни типове су-
бективни Реалности, със своите вещи, хора, животни, 
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растения, Планети, Звезди и даже Вселени – накрат-
ко, с всичкото това безкрайно разнообразно съдържа-
ние, което Формо-Творците на нашия мозък (строго в 
съответствие със своите способности и възможности!) 
постоянно „зачертават“ от мултиполяризационната 
Фокусна Динамика на Формите на Самосъзнания на 
декохерентно възприемана от нас Реалност. Когато 
йоги, екстрасенси или духовно самоусъвършенстващи 
се хора влизат в така наричаното „трансцендентално“ 
състояние (дълбока Медитация), те фактически целе-
насочено настройват ФСВ на своята система на Въз-
приемане на резонационно улавяне на излъчванията 
невъзприемани от тях в обичайното състояние. Фор-
мо-Творците на мозъка постоянно преобразуват сен-
зорните проявления на достъпния им вълнов диапазон 
в езика на честотите, докато симултанната динамика 
на екстрасензорните (свръхчувствени) области на Въз-
приемане изцяло или частично игнорират. В действи-
телност съществува безкрайно множество варианти на 
нашето симултанно субективно Съществуване: „един“ 
вариант, в който ние конкретно и очевидно осъзнава-
ме фокусираната от нас НУУ-ВВУ-Форма, структурира-
ща със своята ф-Конфигурация определена „точка на 
ексгиберация“ в скррууллерртната система на Прос-
транство-Времето и множество други, в които ние съ-
ществуваме паралелно, фокусирайки се във ф-Конфи-
гурациите на НУУ-ВВУ-Формите с малко по-различни 
качествени характеристики.

3.0211. Всички тези примери привеждам само, за да под-
чертая още веднъж следното: състоянието на фотоните 
– в дадения тип субективна Реалност, се предшества 
от някакво сллоогрентно (дооллсово-вълново и флак-
сово-вълново) състояние на СФУУРММ-Формите, което, 
на свой ред, е структурирано от безкрайно множество 
тяснофрагментирани състояния на Самосъзнанието, 
представляващи коварллертни съчетания на потенци-
ално (за всеки от актовете на „локална“ ексгиберация 
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на Формата!) взаимосвързани помежду си Енергия и 
Информация. Тези Конфигурации, или т.нар. УУ-ВВУ-
копия — „еманациите“ на Мисли (условно „ментал-
ната“ съставляваща на Енерго-Плазмата: ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разум, ВСЕ-Изходность–ВСЕ-Изначалност, ВСЕ-Мо-
билност–ВСЕ-Присъственост, ВСЕ-Знание–ВСЕ-Инфор-
мираност, ВСЕ-Устременост + преходните ВСЕ-Единство 
и ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност) и „психонациите“ 
на Чувства (условно „астралната“ съставляваща на 
Енерго-Плазмата: ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост, ВСЕ-Ця-
лостност, ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост, ВСЕ-Обил-
ност–ВСЕ-Напълненост, ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуумност 
+ преходните ВСЕ-Единство и ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Ста-
билност) – по резонационен начин се синтезират във 
Фокусната Динамика (в много тесни честотни диапа-
зони) до състоянието на „кармонациите“ с определен 
Потенциал на качествено съответстващата им Енергия 
и Информация.

3.0212. Искам още веднъж да ви напомня, че СФУУР-

ММ-Формите, по Принципа на своето образуване и суб-
террансивна ексгиберация в конкретните условия на 
Пространство-Времето, представляват този универса-
лен „компоновъчен материал“ (съчетания на разно-Ка-
чествени, но коварллертни по отношение една към дру-
га информационни взаимовръзки), който симултанно 
– чрез сллоогрентната Фокусна Динамика на Ми-
розданието! – структурира и стимулира към ексгибе-
рация както синтетичните ф-Конфигурации на всички 
разнотипни „кармонационни“ образувания (Форми на 
Самосъзнания и ККР на Формо-системите на Свето-
вете), така и коварллертните съчетания на информа-
ционните р-Конфигурации на „еманациите“ и „психо-
нациите“, които обезпечават цялата функционалност 
на ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите и ФЛУУ-ЛУУ-компле-
ксите (а също всички други Сфери на Творчеството на 
Инфо-Творците на РЕЗОСКОНЦЕОННАТА Квалитацион-
на Клонка). Техните специфични съчетания са спо-

https://ayfaar.org/


135
към съдържанието

Персоналистическият 
Свят като Форма на СамосъзнаниетоРаздел IX

собни да се самоорганизират по определен начин (и в 
ОДС, и във Формо-системата) само под въздействието 
на резонационния по отношение към него Фокус на 
Съсредоточеното Внимание; на свой ред ФСВ не може 
никак динамично да се прояви (като част от Фокусна-
та Динамика) без наличие в субтеррансивната ОДС на 
Самосъзнанието на съответстващите му СФУУРММ-Фор-
ми или образуваните от тях УУ-ВВУ-конгломерати.

3.0213. Трябва да разбирате, че всякакви конкретни 
Мисли и Чувства не просто така възникват в нашата 
персоналистическа Фокусна Динамика, а „от някого“ 
или „от нещо“ специфично се избират от сллоогрент-
ния Поток на множеството УУ-ВВУ-Форми, след кое-
то коварллертно се формират в повече или по-малко 
стабилно синтетичното състояние, в което са и про-
дуцирани – на свойствената на даденото съчетание 
честота, в общата Фокусна Динамика на Формите на 
Самосъзнания на окръжаващата ни действителност. 
Затова, ако искаме да намерим отговор на извечния 
въпрос: „Кои сме ние в действителност? Кой или как-
во обезпечава целия процес на нашето субтеррансивно 
самоосъзнаване?“, ние с вас трябва да се преместим 
в тези Представи още по-дълбоко, към някакъв вир-
туален „координационен център“, който обезпечава 
нашето проявено субективно Съществуване не само в 
дадения диапазон на измерност, но също и в множе-
ството Форми на другите Нива на Самосъзнание.

3.0214. Къде се намира този тайнствен „Духовен Цен-
тър“? В най-универсалната „част“ на нашето Самосъз-
нание, координираща и свилгс-сферационно разпре-
деляща по целия реализационен спектър на нашата 
Стерео-Форма цялото съдържание на „текущата“ ка-
чествена напълваща (ВЕН) на персоналистическата 
Фокусна Динамика на всяка наша „личностна“ Ин-
терпретация. Този условен „Духовен Център“, който 
е невъзможно да се съотнесе с нито една „точка“ на 
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Пространство-Времето, аз субективно определих като 
ПЕС или променлива етерна съставляваща на всяка 
фокусирана от Нас Форма на Самосъзнания, която 
едновременно „проницава“ със своите взаимосвръзки 
сллоогрентната Фокусна Динамика на всички диапазо-
ни на измерност на Третичната, Вторична и Първична 
Енерго-Плазма, като че ли „започвайки“ с Нивата на 
проявление на колективното безсъзнателно и привид-
но „завършвайки“ със СФУУРММ-Формите на Пра-Съз-
нанието на Вселенската АИЙ-ЙЯ-Същност – най-уни-
версалната Форма на ексгиберация на така наричания 
Човек Космически, Която, наред с безкрайното мно-
жество  на останалите ТОО-УУ-Същности от вселенски 
„мащаб“ (Нивата на 36-38-ма измерност), структури-
ра със Своята Фокусна Динамика Самосъзнанието на 
ДДИИУЙЙИ-Същността.

3.0215. Функционалността на синтетичната мултиполя-
ризационна активност на ПЕС – в пределите на ллу-
уввумическия, ллууввумическия-гоолгамаааическия, 
гоолгамаааическия, ссмиийсмаааическия и аиййяи-
ческия типове бирвуляртност, понивово се обезпеча-
ва от Формо-Творците на всичките дванадесет ИИС-

СИИДИ-Центъра на нашето Самосъзнание (в системите 
на Самосъзнание на Прото-Формите, структуриращи 
ККР на другите типове бирвуляртност, имат собствени 
аналози на подобни Формо-структури, които, в зави-
симост от степента на диффузгентност по отношение 
към дадените Схеми на Синтез, могат в много да се 
отличават, започвайки с някои нюанси и завършвайки 
с принципна разлика):

1. ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди – синтезира се по двой-
ки с АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди чрез 12-те кармич-
ни Канала на астроплазмената (лутална) време-
ва етерна напълваща или ВЕН – СВУУЛЛМИИ-СВУУ 
(Астрален План-Обертон – от +4-та – през 0,0 
– до -4-та измерност)
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2. АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди – синтезира се по двойки 
с ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди чрез 12-те кармични 
Канала на ментоплазмената (лутална) времева 
етерна напълваща или ВЕН – ЛУУДМИИ-СВУУ (Мен-
тален План-Обертон – от +4-та – през 0,0 – до 
-4-та измерност)

3. АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди – синтезира се частично 
във ВЕН и частично в променливата етерна със-
тавляваща или ПЕС (ОУЛЛГНОО-СС-СТ – Космиче-
ски Етерен План-Ниво – от 0-ва до ±12-та измер-
ност) по двойки с ОРЛААКТОР-Ииссииди чрез 12-те 
кармични Канала на планетарното астроплазме-
но (христално) „тяло на проявление“ – СТООЛЛ-

МИИ-СВУУ (Астрален План-Обертон – от +6-та до 
-6-та измерност)

4. ОРЛААКТОР-Ииссииди – синтезира се частично във 
ВЕН и частично в ПЕС по двойки с АИГЛЛИЛЛИ-

АА-Ииссииди чрез 12-те кармични Канала на плане-
тарното ментоплазмено (христално) „тяло на про-
явление“ – УОЛДМИИ-СЛИИ (Ментален План-Обер-
тон – от +6-та – през 0,0 – до -6-та измерност)

5. УЛГЛУУ-Ииссииди – синтезира се в ПЕС по двойки със 
ССААССФАТИ-Ииссииди чрез 12-те кармични Канала 
на равносинтезираната планетарна Форма на ЛЛУУ-

ВВУ НИИССЛИИ-СЛИИ (Трансмутационен План-Обер-
тон – от +9-та – през 0,0 – до -9-та измерност)

6. ССААССФАТИ-Ииссииди – синтезира се в ПЕС по двой-
ки с УЛГЛУУ-Ииссииди чрез 12-те кармични Канала 
на равносинтезираната планетарна Форма на ЛЛУУ-

ВВУ НИИССЛИИ-СЛИИ (Трансмутационен План-Обер-
тон – от +9-та – през 0,0 – до -9-та измерност)

7. ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди – синтезира се в ПЕС по 
двойки с ААНИ-Ииссииди чрез 12-те кармични Ка-
нала на аасмиическата планетарна Форма на ЛЛУУ-

ВВУ – ААСМИИ-СЛИИ-СУУ (Каузален План-Обертон 
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– КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И – от +12-та – през 0,0 
– до -12-та измерност), след което се трансмути-
ра в ГООЛГАМАА-А-Звездната „стабилизационна“ 
Форма на АИЙ-ЙЯ – ССООССООЛМА-СУУ (Стабили-
зационен План-Обертон – ССООССООЛМА-НАА – от 
+14-та – през 0,0 – до -14-та измерност)

8. ААНИ-Ииссииди – синтезира се по двойки с ОЛГО-

ОЛЛОНИ-Ииссииди чрез 12-те кармични Канала на 
аасмиическата планетарна Форма на ЛЛУУ-ВВУ – 
ААСМИИ-СЛИИ-СУУ (Каузален План-Обертон – КО-

АРДДИИРФФ-ААСМИИ-И – от +12-та – през 0,0 – до 
-12-та измерност), след което се трансмутира в ГО-

ОЛГАМАА-А-Звездната „стабилизационна“ Форма 
на АИЙ-ЙЯ – ССООССООЛМА-СУУ (Стабилизационен 
План-Обертон – ССООССООЛМА-НАА – от +14-та – 
през 0,0 – до -14-та измерност)

9. РААКЛИМА-Ииссииди – последователно-едновре-
менно се синтезира по двойки с УЛУУГУМА-Ииссии-
ди: отначало в Звездната „интегрираща“ Форма 
на АИЙ-ЙЯ – ЛУУЛЛСМИИ-ССЛАА (Междинен ЛУУЛ-

ЛСМИИ-диапазон на Будхичния План-Обертон – 
ГЛООГСМИИ-НАА – от +16-та – през 0,0 – до -16-та 
измерност), след това – в Звездно-Галактическата 
Форма на АИЙ-ЙЯ – ГЛООГСМИИ-ССЛАА (Будхичен 
План-Обертон – ГЛООГСМИИ-НАА – от +18-та – 
през 0,0 – до -18-та измерност), а след това – в Га-
лактическия Дезинтеграционен Лъч на АИЙ-ЙЯ – 
ИНГССМИИ-ССЛАА (Дезинтеграционен План-Обер-
тон – ИНГССМИИ-НАА – от +20-та – през 0,0 – до 
-20-та измерност)

10.  УЛУУГУМА-Ииссииди – точно по същия начин по-
следователно-едновременно се синтезира по двой-
ки с РААКЛИМА-Ииссииди: отначало в Звездната 
„интегрираща“, след това в Звездно-Галактическа-
та Форма на АИЙ-ЙЯ, а след това – в Галактиче-
ския Дезинтеграционен Лъч на АИЙ-ЙЯ
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11. СВААГАЛИ-Ииссииди – последователно-едновремен-
но се синтезира по двойки с ЭЙЯАА-Ииссииди в Га-
лактическия Дисбалансиращ Лъч АИЙ-ЙЯ – СЙЮУ-

УЙ-СВАА (Дисбалансиращ План-Обертон – СЙЮУ-

УЙ-УУ от +22-ра – през 0,0 – до -22-ра измерност), 
след това – в МЕЖДУ-Галактическа лъчева (ССУУЙ-

ЙСС–ГЛЛИИ-СВАА, Фокусиращ План-Обертон – АО-

ОУССММ-ГЛЛИИ-И – от +24-та – през 0,0 – до -24-та 
измерност) и етерно-лъчева МЕЖДУ-Галактическа 
образуваща (СЛАИИЛЛИ-СВУУ, Междугалактически 
Етерен Комплекс-План – ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ-ниво – 
от +24-та – през 0,0 – до -24-та измерност) Форма-
та на АИЙ-ЙЯ, след това – в МЕЖДУ-Галактически 
ССМИИЙСМАА-А-Фокусиращ (ИЙИЙ-ССМИИЙСМАА-А, 
Междинен ИЙИЙССММ-ГЛЛИИ-И-диапазон на Фоку-
сиращия План-Обертон – от +26-та – през 0,0 – до 
-26-та измерност) и Вселенския ТЛААССМА-А–Тран-
сформиращ (ОУИЙЙ-ТЛААССМА-А, Трансформиращ 
План-Обертон – ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ – от +36-та – 
през 0,0 – до -36-та измерност) Лъчи на АИЙ-ЙЯ.

12. ЭЙЯАА-Ииссииди – точно по същия начин последо-
вателно-едновременно се синтезира по двойки със 
СВААГАЛИ-Ииссииди в Галактическия Дисбаланси-
ращ АИЙ-ЙЯ Лъч, след това – в МЕЖДУ-Галактиче-
ската лъчева и етерно-лъчева МЕЖДУ-Галактическа 
образуваща АИЙ-ЙЯ Форми, след това – в МЕЖДУ-Га-
лактическия ССМИИЙСМАА-А-Фокусиращ и Вселен-
ски ТЛААССМА-А–Трансформиращ АИЙ-ЙЯ Лъч.

3.0216. Субективно аз обозначих тази категория на синте-
зиращите Формо-Творци като „чакрамни персоналии“ 
(в духовните практики на индуизма чакри или чакрами, 
регулиращите функции на тялото и Самосъзнанието – 
това са точките на пересичане на функционалните „про-
екции“ на фините канали Нади, по които се реализира 
жизнената Енергия, или Прана). За съжаление, на мен 
все още често ми се случва да чувам въпроса: „Чакрам-
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ните персоналии“ към категорията на Формо-Творците 
или Инфо-Творците се отнасят?“. Или: „Това представи-
телства на Формо-Творците на СИНТЕТИЧНАТА Ампли-
фикационна Клонка или на Инфо-Творците на РЕЗОСКОН-

ЦЕОННАТА Квалитационна Клонка ли са?“. Тези, които 
ги задават, до сега не са могли да разберат, че нито едно 
проявление на декохерентната Енергия на Фокуса на 
Съсредоточеното Внимание на Формо-Творците на СИН-

ТЕТИЧНАТА Клонка никак не е възможно без информа-
ционното обезпечаване на неговата резонационна актив-
ност от страна на Фокусите на Дуалното Отражение на 
Инфо-Творците на РЕЗОСКОНЦЕОННАТА Клонка. Затова, 
когато става дума за УУ-ВВУ-копията, СФУУРММ-Формите 
и УУ-ВВУ-конгломератите на ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системи-
те (или ФЛК), то под „чакрамни персоналии“ се подраз-
бира Творческата Активност на Инфо-Творците, а във 
всички останали случаи (разглеждане на енергоинфор-
мационните взаимовръзки) под този термин аз имам 
пред вид Формо-Творците на Фокусните Динамики на 
различните Форми на Самосъзнания. При това, в об-
ширната диффузгентност по обезпечаването на Фокус-
ните Динамики на Формо-Творците на СИНТЕТИЧНАТА 
Клонка с разнокачествени информационни взаимовръз-
ки неизбежно, макар и в различна степен (в зависимост 
от степента на обективна съвместимост), участват също 
и Инфо-Творците на останалите единадесет Квалита-
ционни Клонки на развитие.

3.0217. Ако говорим за информационната основа на 
функционалното обезпечаване на Фокусните Динами-
ки на Формо-Творците на ИИССИИДИ-Центровете, то тя 
е структурирана от Творческата Активност на следни-
те Инфо-Творци:

- ККХУ-ЛЛХУ-Инфо-Творци (информационно обез-
печават фокусните съчетания на иксоните и 
СЛУУИЙ-СС-ЛАА-Творците на Четверичната Енер-
го-Плазма),
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- СЛУИ-СЛУУ-Инфо-Творци (информационно обезпе-
чават свилгсоните в процеса на ексгиберация на 
всички СЛАА-СС-МИИ-Творци на Третичната Енер-
го-Плазма),

- ГЛЛАА-ГЛЛИИ- Инфо-Творци (информационно обез-
печават проявлението на аввакклоните и ССЛОО-СС-

СНАА-Творците на всички Форми на Самосъзнания 
на Вторичната Енерго-Плазма),

- УУЙГ-УУЙЮ- Инфо-Творци (за сметка на наличието 
в Своите етерни Конфигурации на високоинформа-
ционния Потенциал, обезпечават флааггтуоните в 
процесите на Синтез на високовибрационните ССУИ-

СС-СФАА-Творци на Първичната Енерго-Плазма).

3.0218. Така, съвместно с резонационно съответства-
щите Им синтезиращи Формо-Творци, Те образуват 
Универсален Механизъм за информационното обезпе-
чаване на Процеса на ексгиберация във всевъзмож-
ните условия на Пространство-Времето на безбройни-
те разновидности на разно-Качествените Сфери (тоест 
типовете Творческа Активност, свойствена за всеки от 
разглежданите мегадиапазони) на дълбокия вътре-Ка-
чествен и между-Качествен Синтез:

УУККХЛ-СС-КХХОО – за СЛУУИЙ-СС-ЛАА-Творците (под 
условната нулева измерност),

ЭИЙГ-СС-МИИ – за СЛАА-СС-МИИ-Творците (от 0,0 до 12,0 
измерност),

НАА-ГЛЛИИ-УУ – за ССЛОО-СС-СНАА-Творците (от 12,0 
до 24,0 измерност),

ССУУ-СС-ВУУ – за ССУИ-СС-СФАА-Творците (от 24,0 до 
36,0 измерност).

3.0219. Кои са Те, тези Творци? Това също са когнитив-
ни „интерпретации“ на всевъзможните Полета-Съз-
нания, разностранно представляващи във Фокусната 
Динамика на ДДИИУЙЙИ-Същността абсолютно всич-
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ки Форми на Самосъзнания, включително и „Нас с 
Вас“, но несравнимо по-реални и по-самосъзнателни 
(с изключение на Формо-Творците на двата най-низши 
ИИССИИДИ-Центъра – АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИС-

СА), отколкото ние с вас „днешните“. Благодарение на 
Тях (на Нас „бъдещите“!) се осъществява целия про-
цес на едновременна мултиполяризация на Фокусната 
Динамика на нашата Стерео-Форма чрез безкрайното 
множество на разнокачествените „личностни“ Интер-
претации, структуриращи всички възможни субтерран-
сивни сценарии на нашето инерционно (в условията 
на Третичната Енерго-Плазма), но безкрайно по своя 
Принцип, самосъзнателно Съществуване.

3.0220. Какво означава това в практиката на наше-
то „личностно“ субективно Възприемане? Например 
това, че „аз“, като „личност“, осъзнато и разнокачест-
вено, едновременно съществувам както „тук“, така и 
в други „точки“ на Пространство-Времето, във Фор-
мо-системите на Световете и субективните Реалности 
на множество други групи ПВК. И „там“ аз също, как-
то и „тук“, определено и несъмнено за „себе си“ смя-
там, че „аз съм“, че „аз съществувам“. И нищо – нито 
„тук“, нито „там“ – нито за миг не може да поколебае 
моята абсолютна увереност в това, че аз в своето су-
бективно самовъзприемане – това е реална „личност“, 
свободна да взема относно своите собствени реализа-
ции всякакви решения, да формира всякакви мнения, 
да мисли и постъпва така, както аз избера от множе-
ството варианти на предоставените ми възможности. 
Това, по своята енергоинформационна Същност, са 
главните признаци на онова, което ние с вас – засега 
много примитивно и повърхностно, подразбираме под 
термина „Съществуване“.

3.0221. „Чакрамните персоналии“ – това е Нещо по-об-
що, значително по-глобално, дълбоко и универсално 
в Механизма на Нашето вечно Съществуване, откол-
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кото всякакви от едновременно фокусираните от Нас 
днес Форми на Самосъзнания (включително и всички 
разновидности на НУУ-ВВУ-Конфигурациите на „наши-
те“ биологични „личности“); това е Онова, Което има 
възможност симултанно и осъзнато да се проявява в 
множеството разно-Качествени Нива на Мирозданието 
чрез Фокусните Динамики на всички Форми на Само-
съзнания; това – в по-качествените Форми на Своя-
та ексгиберация, фактически са ТОО-УУ-Същности от 
всевъзможни (а не само свойствените на нас!) типо-
ве бирвуляртност, информационно представляващи в 
сллоогрентната Фокусна Динамика безброй видове и 
типове разнокачествени космически цивилизации (не 
само човешки и човекоподобни, но също и тези, които 
отразяват Схемите на между-Качествен Синтез харак-
терни за останалите Прото-Форми).

3.0222. Техните сллоогрентни етерни Конфигурации 
структурират всички безбройни Сфери на Творчество 
на ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите и ФЛУУ-ЛУУ-компле-
ксите: Формо-Творците на всяка Форма на Самосъз-
нание на субтеррансивно свойствената им ФД резона-
ционно „извличат“ от тези етерни Конфигурации в про-
цеса на своите ВЕН- или ПЕС-„разопаковки“ само тези 
съчетания на сллоогрентните взаимовръзки, които са 
им необходими в дадения момент. Останалите парти-
кули (участъци) от тяхната обща сллоогрентност точ-
но така – резонационно и симултанно – разпределени 
между Фокусните Динамики на всички останали „лич-
ностни“ Интерпретации и Формо-Типи. При това едни 
и същи партикули, активизирайки се чрез ФД в раз-
лични режими на ексгиберация, могат субективно да 
се интерпретират от различните „личности“ съвърше-
но различно. „Чакрамните персоналии“ не принадле-
жат към някакви конкретни Форми на Самосъзнания, 
а се различават помежду си само чрез разглеждащата 
ги субтеррансивна система на субективно Възприема-
не – по свойствения именно на тази „личност“ тип 
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на психоментално клексуване. В действителност, като 
че ли „една и съща“ „чакрамна персоналия“ може да 
бъде едновременно и по различен начин клексувана от 
множество Прото-Форми.

3.0223. Кои са Те? Поради сллоогрентността на техни-
те ф-Конфигурации, да ги изброим е просто невъз-
можно. Но в Сферата на Творчеството на Фокусната 
Динамика на СЛАА-СС-МИИ-Творците на Третичната 
Енерго-Плазма (от 0-ва до 12-та измерност) могат да 
се отделят отделни типове Формо-Творци непосред-
ствено причастни към формирането на всевъзможните 
Направления, подвидове, видове и подтипове на ллу-
уввумическия тип бирвуляртност. В частност, това са 
същите Тези Полета-Съзнания, за Които споменавах 
по-горе: иммнаиллми – 11-12-та измерност (структу-
рирани от люуллффите), ссдоисстми – 10-11-та из-
мерност (структурирани от ииссммами), ахбаккрал-
ми – 9-10-та измерност (структурирани от пээппти-
те), еййеейгсси – 8-9-та измерност (структурирани 
от иймийллите), ауссдвуллсси – 7-8-ма измерност 
(структурирани от прууиссите), айассмасси – 6-7-ма 
измерност (структурирани от орфровтите), ииллвий-
ви – 5-6-та измерност (структурирани от вуолдсите), 
искони – 4-5-та измерност (структурирани от флак-
сите), фотони – 3-4-та измерност (структурирани от 
ирккуллите – „вълни“), уйккуйи – 2-3-та измерност 
(структурирани от дооллсите), аффтаксти – 1-2-ра 
измерност (структурирани от лоолгсите), урглуксти 
– 0-1-ва измерност (структурирани от протофсите).

3.0224. С това, че употребявам такова субективно поня-
тие като „персоналии“ не само по отношение на Фор-
мо-Творците, но също и към Инфо-Творците, аз искам, 
първо, особено да обърна вашето внимание на самата 
потенциално-синтетична Природа на универсалната 
ексгиберация на Полетата-Съзнания на РЕЗОСКОНЦЕ-

ОННАТА Квалитационна Клонка в пространствените 
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(скррууллерртни) структури на Мирозданието (образу-
вани от Формо-Творците на СИНТЕТИЧНАТА Амплифи-
кационна Клонка), която съвършено никак не зависи 
от субстанцията на Времето (доколкото това, което ние 
определяме определяме като „Време“, се явява отра-
жение на субективните параметри на дисонационни-
те разстояния, условно „разделящи“ лийллусцивните 
състояния на симултанното „локално“ проециране-от-
ражение в системата на Резомиралите на разно-Ка-
чествената Информация или субтеррансивния Инте-
рес). Второ, така аз искам да подчертая такава тях-
на характерна особеност като способността само към 
особено субтеррансивно проявление във ФД на всяка 
Форма на Самосъзнание, което във всяка от системите 
за субективното Възприемане неизбежно „налага“ на 
тях някакви „персоналистически“ тенденции. Но при 
това вие не трябва да забравяте, че всякакви конкрет-
ни параметри на „локализация“ на проявлението на 
едни или други съчетания на етерните Конфигурации 
на Инфо-Творците в Пространство-Времето се опреде-
лят за тях само от техните резонациони особености по 
отношение към конкретните качествени показатели на 
фокусните Конфигурации на Формо-Творците, а в ка-
къв именно от сллоогрентните „участъци на“ общата 
скррууллерртност, структуриран от определен Време-
ви Поток се осъществява това взаимодействие, за тях 
няма никакво значение.

3.0225. И аз отново повтарям: така всички „чакрам-
ни персоналии“, които представляват съставляваща-
та информационна част на фокусните Конфигурации 
на всички Формо-системи на Световете, не трябва да 
се  разглеждат извън Фокусните Динамики на Фор-
мо-Творците, чрез които те едновременно се реали-
зират в един или друг от Времевите Потоци. Самият 
факт на ексгиберациията на ФДО на Инфо-Творците 
във Фокусната Динамика (ФСВ) на Формо-Творците на 
всяка от системите на субективното Възприемане вече 
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подразбира синтетичния характер на подобно явление 
(доколкото ние с вас винаги имаме работа не със Сама-
та Информация, Която е винаги уравновесена в „Са-
мата Себе си“, а само с „проекциите“ на всевъзможни-
те съчетания на разно-Качествените информационни 
признаци, представляващи меркавгнационната част 
на Нейното общо хармонизирано Състояние). За раз-
лика от Фокусната Динамика на Формо-Творците, 
имаща егллеролифтивна Природа, всички аналози на 
проявление на Творческата Активност на Инфо-Тво-
рците (Фокусът на Дуалното Отражение, Универсал-
ният Мултиполяризационен Импулс и т.н.) са иниции-
рани от ирркогликтивния Импулс-Потенциал.

3.0226. Връщайки се към разглеждания от нас въпрос 
за субективната природа на персоналистическите Све-
тове на всички Форми на Самосъзнания и принципите 
на тяхното взаимодействие помежду им искам да отбе-
лежа, че колкото по-висок (в съответствие с дадената 
Схема на Синтез!) е качествения потенциал на персо-
налистическите Светове на Формите на Самосъзнания 
структуриращи дадената група „човешки“ ПВК, толко-
ва по-малко тензорни и по-универсални стават методи-
те за колективната творческа реализация в общата Фо-
кусна Динамика на субтеррансивните СФУУРММ-Форми 
на всеки от тези Светове (доколкото се повишава сте-
пента на тяхната коварллертност-резонационност по-
между си, за сметка на което се усилва устойчивостта 
на вече синтезираните от тях енергоинформационни 
взаимовръзки). Във Фокусните Динамики на по-ка-
чествените Континууми безбройното множество вари-
анти на нашето с вас съвместно „бъдеще“, на общия 
фон на повишаването на „личностната“ самосъзнател-
ност, интелектуалност и алтруистичност, фактически 
изчезва (или съществено се понижава) антагонизма 
между субтеррансивните реализационни Интереси на 
повечето хора и заедно с това се повишава степента 
на тяхната взаимоадаптираност към всевъзможните 
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потребности на другите участници на дадената група 
ПВК, включително не само хората, но също фауната, 
флората и екологията, средата като цяло.

3.0227. Сега, когато повечето от вас са буквално зацик-
лени на процеса на детайлния и ренитивен Синтез само 
на някакви собствени егоистични Интереси, тенденции, 
възгледи и позиции, вашите реализационни способ-
ности оставят да се желае още много, доколкото при 
толкова ниска осъзнатост на осъществяваните от вас 
избори вие можете – съвършено не осъзнавайки това!, 
да внесете мощни деструктивни деформации не само 
във Фокусните Динамики на множеството окръжава-
щи ви същества, но също и във Фокусната Динамика 
на цялата група ПВК (макар че подобни варианти на 
така наричаните „деградационни“ Континууми също 
съществуват – на базата именно на техния Опит от Съ-
ществуването се формира по-организирана и ефективна 
Фокусна Динамика на различните групи „прогресира-
щи“ ПВК). Това, което на вас днес се налага да правите, 
засега се осъществява от вас съвършено различно, чрез 
абсолютно други възможности и способности в сравне-
ние с тези, които всеки от вас по естествен начин при-
добива и ще може да проявява вече в не толкова отда-
лечените от вас по Време благоприятни варианти на 
вашето субективно-субтеррансивно „бъдеще“.

3.0228. В Нивата на между-Качествения Синтез на три-
те Доминанти (Състоянието „ТК Потенциалност“ + 
ВСЕ-Единство), сформирани от Вас в дувуйллерртните 
групи на 4-5-измерните Континууми, присъщата на ва-
шето „днешно“ жизнено творчество персонификация 
и „индивидуализация“ се сублимира в несъпоставимо 
по-качествените режими на ексгиберация на Фокус-
ната Динамика на единното Самосъзнание на всички 
Стерео-Форми структуриращи ф-Конфигурацията на 
ЛЛУУ-ВВУ-Същността в единната Сфера на хармонич-
ното и всестранно съгласувано колективно Творчество, 
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която е диверсифицирана и декохерирана вътре в себе 
си само по главните Направления на развитие на обра-
зуващите я Форми на Самосъзнания, екстраполирайки 
ренитивно синтезирания Опит на всички „личностни“ 
Интерпретации от субтеррансивните „реализационни 
ниши“ на ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите в Сферата на 
Творчеството на ФЛУУ-ЛУУ-комплексите. Толкова ха-
рактерните за вас днес признаци на субтеррансивния 
егоизъм (честолюбие, завист, ревност, обидчивост и 
други), както и всички други тенденции на синтезира-
щите Формо-Творци на двата низши ИИССИИДИ-Цен-
търа към деплиативните проработки, напълно ще из-
чезнат от вашите „бъдещи“ психически реакции и от 
интелектуално-алтруистична ментална дейност!

3.0229. В нашето с вас по-качествено „бъдеще“ също 
ще се генерират свои признаци на персоналистически 
Светове, но ще се изразяват в общата Фокусна Дина-
мика на ПВК те съвършено иначе, отколкото начина, 
по който вие днес можете да си представите този про-
цес. Това е обусловено от цяла поредица специфич-
ни свойства и особености, които притежават нашите 
„бъдещи“ транслюценсни Форми на Самосъзнание. 
Например, в условните предели на свойственото за 
нашите ФЛАКС-Формо-Типи ллууввумическо Направ-
ление на Синтеза, „Ние с вас“ в „бъдещето“, допъл-
нително към вече съществуващите трансмутирани съ-
четания на двете Доминанти (ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост 
+ ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум), започваме активно да синтези-
раме (при това в значително по-голяма степен, откол-
кото Аспектите на останалите фонови ЧКК!) не само 
Аспектите на третата Доминанта ВСЕ-Единство (Със-
тоянието „ТК Солидарност“), но също и Аспектите на 
Качеството ВСЕ-Цялостност (като най-перспективно 
– за ЛЛУУ-ВВУ-Формите на 4-5-измерните ПВК – На-
правление на развитие в следващото Състояние – „ТК 
Сътрудничество“). И различните съчетания на тези 
Аспекти също ще бъдат в различна степен характер-
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ни за ф-Конфигурациите на всяка фокусирана от нас 
транслюценсна НУУ-ВВУ-Форма.

3.0230. Но дори тогава всеки от Нас ще може ясно да 
осъзнава себе си само чрез отъждествяване с някак-
ви конкретни Направления на реализационното твор-
чество, което и ще придаде на всеки „момент“ на 
Нашето Колективно Съществуване някакъв признак 
на субективна субтеррансивност, „изключителност“, 
„обособеност“. Всяко от тези Направления предполага 
в по-голяма степен на Синтез на някакви определени 
Качества, да речем, ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Во-
ля–ВСЕ-Разум с Аспектите на Качествата ВСЕ-Единство 
и ВСЕ-Цялостност (или ВСЕ-Единство + ВСЕ-Устреме-
ност, или ВСЕ-Единство + ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проница-
емост и т.н.). И всеки от тези Процеси се осъществява 
в едни и същи Нива на Творческа Активност на Енер-
го-Плазмата съвършено различно, намирайки се в ог-
ромна зависимост от реализацията на Нашите Инте-
реси и предпочитания в тези Направления, които ние 
„ежемигновено“ избираме.

3.0231. Персоналистическата динамика на тези творче-
ски Процеси във всяка от фокусираните от нас НУУ-

ВВУ-Форми енергоинформационно също е обезпечена 
различно, та нали за всяка от ф-Конфигурациите е 
свойствена своя собствена дейност на Формо-Творци-
те и са изначално определени свои специфични меха-
низми за достигането на необходимия резултат, които 
абсолютно с нищо не напомнят нещо от това, с което 
ние „тук“, в нашето с вас „днешно сега“, се занимава-
ме. Единственото, което ги обединява с нашето „днеш-
но“ състояние, – това е задължителното наличие на 
префокусировъчната динамика на Формо-Творците на 
фокусираните от Нас Форми на Самосъзнание.

3.0232. Субективно Аспектите на Качеството ВСЕ-Един-
ство може да се охарактеризират поне по такъв при-
митивен начин: ние във всеки конкретен „текущ“ мо-
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мент едновременно и по определен начин сме фокуси-
рани в безкрайното множество на трансгрессираните 
във Времето и диверсифицирани в Пространството 
конкретни Форми на Самосъзнания. Тоест в нашето 
субективно „личностно“ Съществуване има безбройно 
множество признаци общи за всички останали наши 
„личностни“ Интерпретации, което в цялото свое 
многообразие формира в сллоогрентността на Прос-
транство-Времето Нещо Единно, условно диференци-
рано на някакви видове „локалности“ само в нашата 
собствена система на Възприемане.

3.0233. Следователно може да се каже, че ВСЕ-Единство-
то е Принцип обезпечаващ на скррууллерртната струк-
тура на Мирозданието някакво всеобщо „сходство“ и 
глобална „тъждественост“ всичко това, което от нас 
субективно се възприема като „разделно“, „различно“ 
и „фрагментирано“. Това Единство се заключава не 
в конструкциите на самите дискретни Форми, които 
по всевъзможни параметри могат много силно да се 
отличават един от друг, а присъщо на енергоинфор-
мационното съдържание на Фокусната Динамика на 
структуриращите ги Формо-Творци, които едновремен-
но са „проецирани“ във ф-Конфигурациите на всички 
Форми на Самосъзнания.

3.0234. Тоест всички едновременно фокусирани от нас 
„личности“, по своята енергоинформационна Същност 
са много различни: всяка от тях е представена в Прос-
транство-Времето на своята собствена НУУ-ВВУ-Форма, 
която „принадлежи“ на някой от безбройното множе-
ство разно-Качественни НУУ-ВВУ-Формо-Типи на ваша-
та ЛЛУУ-ВВУ-Форма. Това не означава, че всички „вие“ 
– такива различни по външен вид и по субтеррансив-
ни наклонности „личности“, можете да бъдете взети 
и физически съединени в една Форма, образувайки 
нещо едно – „материално цялостно“. ВСЕ-Единството 
– това е набор от определени признаци, субективно 
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проявяващи се чрез едни и същи диапазони на мисле-
не и чувстване, благодарение на което във Фокусните 
Динамики на множеството Форми на Самосъзнания 
резонационно се формира общност на главните Цели 
и Задачи, общност на СФУУРММ-Формите едновременно 
използвани от различните Формо-Творци за универ-
сално творческо проявление във всевъзможните Нива 
на Енерго-Плазмата.

3.0235. При разглеждане на това понятие (ВСЕ-Един-
ство) чрез Фокусните Динамики на Формо-Творците, 
обезпечаващи по-хармоничните от нашите ротационни 
Цикли, не може и дума да става за творческа реализа-
ция на присъщите му признаци в слабонутационните 
Нива – в условията на ексгиберация на „октаедрал-
но-хексаедралните“ конструкции на Формите в 2,5-
3,25 измерност ние с вас имаме работа не с между-Ка-
чествен Синтез (например, ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + 
ВСЕ-Единство или ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Единство), 
а с вътре-Аспектната или между-Аспектна (на едно и 
също Качество!) разновидности на вътре-Качествения 
Синтез на даденото ЧКК, които в нашите нискокачест-
вени Фокусни Динамики могат да се отразяват само 
чрез под-Аспектите или чрез отделни, засега все още 
не до край синтезирани Аспекти, които не притежават 
цялата пълнота на признаците свойствени за даденото 
Качество. Затова и да се проявяват в деплиативните 
Нива на Самосъзнанието всякакви от недосинтезира-
ните признаци на разглежданото от нас Качество мо-
гат само по най-примитивен начин.

3.0236. Например, в съвременното общество хората мо-
гат да образуват някакви единни образувания за съв-
местна търговска дейност, за да воюват или грабят, 
нещо да строят или обратно – да унищожават. Подобни 
примитивни признаци на някаква общност и колектив-
ност все още не се явяват признаци на проявлението на 
Аспектите на Качеството ВСЕ-Единство, енергоинфор-
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мационната Същност на които започва последователно 
да се реализира само чрез Формо-Творците на по-ка-
чествените Нива на нашето Самосъзнание, формиращи 
в Пространство-Времето „хексаедрално-икосаедрални“ 
и „икосаедрално-додекаедрални“ модули на ексгибера-
ция на нашите с вас Форми (3,75-4,25 измерност).

3.0237. Във всеки егоцентричен вид жизнено творчество 
не може да има проявления на тези Аспекти, точно 
така, както в грубосексуалните и в агресивните реа-
лизации няма обективни условия за цялостното про-
явление на Аспектите на ЧКК ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост 
и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум (реализират се само различни 
съставляващи на Аспектите – техните под-Аспекти). 
Днес фокусираните от нас групи ПВК са формирани в 
условията на 2,5-3,75-измерния диапазон (при това в 
3,5-3,75-измерните резопазони се реализират предим-
но СФУУРММ-Формите на Формо-Творците синтезира-
ни от Аспектите на двете наши Доминанти), затова те 
обезпечават  Фокусните Динамики на нашите (и дру-
гите) Форми на Самосъзнания само с най-примитив-
ните Нива на идентификация на основните признаци 
(гомогенеусни Аспекти) на всяка от останалите десет 
ОО-УУ-Същности, които се явяват вексативни (фонови) 
в нашия тип субективна Реалност – за формиране на 
по-амплиативни СФУУРММ-Форми от днес достъпните 
за нашето Възприемане признаци, Формо-Творците на 
съществуващите „тук“ Форми на Самосъзнания трябва 
да имат в своите фокусни Конфигурации значително 
по-коварллертни съчетания от фокусно-етерните взаи-
мовръзки, по-хармонично представляващи в дадената 
Схема на Синтез всички вексативни ЧКК.

3.0238. В процесите на реализацията на нашето су-
бективно Възприемане всичко зависи от качественост-
та на приложението на някой от използваните от нас 
признаци към конкретиката на осъществяваната от нас 
Фокусна Динамика. Например, работи някаква група 
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над един проект: всеки върши своята работа сам и по-
лучава заплата в съответствие със степента на своето 
участие в дадения проект. Всеки е заинтересован само 
от това да направи своето – това, за което той получава 
пари. Подобни отношения също не отразяват характер-
ните признаци на ЧКК ВСЕ-Единство. Тези проявления 
може да се нарекат както щете: меркантилност, оцеля-
емост, приспособяемост, прилежност, добросъвестност, 
стадност или, в края на краищата, примитивен колек-
тивизъм, само не и ВСЕ-Единство. Това могат да бъдат 
признаци свойствени на някакво друго ЧКК (например, 
ВСЕ-Цялостност, ВСЕ-Същност, ВСЕ-Обилност–ВСЕ-На-
пълненост), които от вас субективно се интерпретират 
като „тенденции към единство“. Признаците на ЧКК 
ВСЕ-Единство само едва-едва започват да проявяват 
своята Творческа Активност чрез вашата ФД там, къ-
дето вашия субективен егоизъм изцяло отстъпва място 
на някакви обективни, единни и значително по-ампли-
ативни, отколкото вашите собствени, Цели и Задачи.

3.0239. Само на по-високите Нива на нашето вечно Съ-
ществувание, когато ние по естествен начин прекратя-
ваме устойчиво да фиксираме своя ФСВ в днес привич-
ните за нас с вас микстумни аналози на НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типите и когато Формо-Творците на нашата Фокус-
на Динамика свилгс-сферационно се „препроецират“ 
в някакви субтеррансивно-общи творчески Потоци, 
структурирани от димидиомиттенсните и транслюцен-
сни ФЛАКС-Форми, всички Аспекти на ОО-УУ ВСЕ-Един-
ство стават достъпни за нашите системи на Възприема-
не и се активизират към ексгиберация чрез колективно-
то Творчество на всички висококачествени Формо-Типи 
на нашата ЛЛУУ-ВВУ-Същност. Тоест Аспектите на ОО-УУ 
ВСЕ-Единство, принадлежащи към друга група ЧКК-съв-
местимост, могат да започнат свойствената им резона-
ционно-гуманационна активност със съчетания на Ас-
пектите на ОО-УУ ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разум само в случая на техния високонутационен 
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– най-амплиативният за дадените условия, режим на 
ексгиберация, когато, собствено казано, във ФД на „ли-
чността“ започват да се образуват реални предпоставки 
за тройна инвадерентност (Синтез на три ллууввумиче-
ски Доминанти) и конкатенационно формиране във фо-
кусните НУУ-ВВУ-Конфигурации на цялото множество 
коварллертни взаимовръзки характерни за Състояние-
то „Творческа Космическа Потенциалност“.

3.0240. Това специфично Състояние ознаменува Пре-
хода на Фокусните Динамики на ллууввумическите 
Формо-Творци от димидиомиттенсните аналози на 
НУУ-ВВУ-Формо-Типите в транслюценсните аналози. 
Тази своеобразна граница в процеса на развитието на 
Колективното Съзнание на човечеството е характерна 
в дадения диапазон на измерност само за тези от хо-
рата, чиято ФД е стабилизирана в Процесите на меж-
ду-Качествения триинвадерентен Синтез на двете ба-
зови ллууввумически Доминанти (ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъд-
рост и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) с високонутационните при-
знаци на Доминантата ВСЕ-Единство. Още по-амплиа-
тивни, отколкото разглежданите от нас тук състояния 
за преход в транслюценсни НУУ-ВВУ-аналози се изис-
ква да достигнат от тези от хората, чиито Фокусни Ди-
намики са ренитивно „вкоренени“ в Направление на 
Синтеза на признаците на такива ОО-УУ, като ВСЕ-Същ-
ност, ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изначалност, ВСЕ-Мобилност–
ВСЕ-Присъственост, ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност 
и ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост, чиито признаци по 
отношение на всяка от ллууввумическите Доминанти 
проявяват още по-голяма степен на имперсептност, от-
колкото признаците на ЧКК ВСЕ-Единство. Триинваде-
рентният Синтез в тези Направления на развитие на 
НУУ-ВВУ-Формо-Типите става възможен само в услови-
ята на 4-5-измерния диапазон.

3.0241. Трябва да отбележа, че за Формите на Самосъз-
нания, представляващи в нашата с-Реалност други 

https://ayfaar.org/


155
към съдържанието

Персоналистическият 
Свят като Форма на СамосъзнаниетоРаздел IX

Прото-Форми, подобни Преходи на Фокусната Дина-
мика на Формо-Творците на дадения диапазон от дву-
инвадерентната Схема на Синтез в триинвадерентна-
та са възможни не само във високонутационен режим 
(от 3,75 до 4,0 или до 5,0 измерност), но също и при 
ексгиберация на ФД на тези Прото-Форми в по-малко 
амплиативни Нива (от 2,5 до 3,75 измерност). Рабо-
тата е в това, че в дадения диапазон на ексгиберация 
на НУУ-ВВУ-Формо-Типите и началото на между-Ка-
чествения Синтез на ф-Конфигурациите на човешките 
с-Реалности, качествените параметри на някои от про-
тоформните Направления на развитие  дувуйллеррт-
но-диффузгентно се трансформират във Формо-систе-
мите на Световете, чиито свойства (по типа структу-
риране на фокусно-етерните взаимовръзки) в нашите 
групи ПВК могат да се приравняват към свойствата на 
4,0-5,0-измерния диапазон. А това означава, че проце-
сите на между-Качествения Синтез и формирането на 
„хексаедралните“ структури от енергоинформационни-
те взаимовръзки започват да се осъществяват по тези 
Направления значително по-рано – не в 3-4-измерния 
диапазон, а още от 2,5-измерните Нива.

3.0242. В този най-сложен Формообразователен Процес 
огромна роля играе фактора диффузгентност: степен-
та на съвместимост помежду им на признаците съче-
таеми в дадените конкретни условия на ексгиберация 
на ОО-УУ-Същността. „Хексаедралните“ Резомирали 
(включително и човешките) не са нещо строго огра-
ничено по своите параметри, свойства и реализацион-
ни възможности, а представляват разнокачествена 
диффузгентна „смес“, „пронизана“ от вътре от без-
крайно множество фокусно-етерни взаимовръзки на 
„октаедрални“, „икосаедрални“ и „додекаедрални“ 
Формо-структури, дувуйллерртно преминаващи една в 
друга. И никакви ясни граници нито в една от „хекса-
едралните“ (както и в останалите) Формо-системи на 
Световете няма и не може да има!
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3.0243. В най-сложния процес на между-Качествената 
структуризация на ф-Конфигурациите на всевъзмож-
ните Форми на Самосъзнания всичко зависи от това в 
каква степен признаците на двете, синтезирани от Про-
то-Формите Доминанти, са коварллертни не само по-
между си, но и по отношение на признаците на някое от 
сега вексативните за тях ЧКК, което – в дадения режим 
на ексгиберация, проявява всички тенденции, харак-
терни за потенциалния претендент за ролята на третата 
Доминанта. Когато взаимовръзките се образуват между 
Фокусните Динамики на Формо-Творците, отразяващи 
признаците на ОО-УУ-Същностите, принадлежащи към 
една група ЧКК-съвместимост, то прехода от микстум-
ни в димидиомиттенсни, а след това и в транслюценс-
ни (или в транспарентивни – за другите Прото-Форми) 
Формо-Типи може да се осъществи също и в условията 
на по-ниските Нива на измерност (от 2,5 до 3,75).

3.0244. Например, Формо-Творците на ОО-УУ ВСЕ-Лю-
бов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Цялостност, структуриращи АС-

ТРО-Плазмата, освен това, принадлежат още и на една 
група на ЧКК-съвместимост. Затова конкатенационно-
то развитие на Фокусната Динамика на Прото-Форми-
те на Самосъзнания, синтезирани от Формо-Творците 
на тези две ОО-УУ, в Направление тяхната творческа 
конфлюенсия (сливане) с ФД на Формо-Творците на, 
например, ОО-УУ ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум или ВСЕ-Устреме-
ност (които, макар и да структурират МЕНТО-Плазма-
та, но принадлежат към същата група на ЧКК-съвмес-
тимост) още на първите етапи на осъществявания от 
тях между-Качествен Синтез имат достатъчно висок 
реализационен Потенциал за образуване в съвместно 
структурираните от тях ф-Конфигурации на огромно 
множество коварллертни взаимовръзки, които са спо-
собни достатъчно стабилно да проявяват себе си и в 
димидиомиттенсни, и в транспарентивни Форми на 
ексгиберация. Същото може да се каже и за наличие-
то на огромните възможности за съвместни творчески 
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(триинвадерентни) реализации в нашия диапазон на 
измерност във Формо-Творците на такива ОО-УУ, като 
например: ВСЕ-Единство и ВСЕ-Същност, ВСЕ-Изход-
ност–ВСЕ-Изначалност и ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-Присъст-
веност, ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност и ВСЕ-Обил-
ност–ВСЕ-Напълненост, които принадлежат към съща-
та група на ЧКК-съвместимост.

3.0245. И макар че по отношение на този диапазон на 
ексгиберация, в който днес субективно се фокусираме 
ние с вас, синтезираните по тези Схеми Прото-Форми 
на Самосъзнания (визуално за нас!) проявяват себе си 
като димидиомиттенсни или даже транспарентивни, 
но това съвсем не означава, че техните ф-Конфигура-
ции и СФУУРММ-Формите структуриращи тяхната ФД, 
представляват (в дадения диапазон на измерност!) 
толкова амплиативни съчетания, каквито се явяват 
нашите с вас „бъдещи“ човешки НУУ-ЛЛ-ВВУ-Форми и 
още повече – нашите ФЛАКС-Форми. По силата на ви-
соката степен на коварллертност помежду си, третата 
Доминанта в тези Форми на Самосъзнания е започна-
ла достатъчно рано да взема активно участие във фор-
мирането на ФД и така субтеррансивно е определила 
за тях по-малко корпорален (физически, материален) 
тип ексгиберация. Но при това отсъствието, в тяхна-
та ФД, на множество други коварллертни взаимовръз-
ки с ОО-УУ-признаците, принадлежащи на друга гру-
па ЧКК-съвместимост, не им позволява да формира в 
своето Самосъзнание такива СФУУРММ-Форми, които 
биха били лишени от различна степен на инверсусал-
ност (дуалностност, противопоставяне), инициираща в 
тяхната ФД всевъзможните типове егоистични прояв-
ления (ненавист, обидчивост, агресивност, отмъстител-
ност, цинизъм и т.н.).

3.0246. Това засяга също и творчеството на множество 
други (както земни, така и извънземни) космически 
цивилизации, чиито Форми на Самосъзнания ексги-
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берират в нашия тип Пространство-Време като вирту-
ални или транспарентивни (тоест неспособни за визу-
ално проявление в аспектабилната за нас с вас част 
на спектъра на оптичния диапазон). Тяхната инвизус-
ност (невидимост или аморфност – неясна видимост) 
за нас с вас и свързаните с това екстраординарни 
способности (проницаемост през материални обекти, 
телепортация, телепатия, хипноза, телекинеза и про-
чие) далеч не винаги представляват показател за тях-
ната висока (по отношение на нашето ниво) степен на 
амплификационно развитие, а се явяват само след-
ствие от специфичното (триинвадерентно) съчетание 
на СФУУРММ-Формите, които те активно манипулират 
в своята ФД. Затова много от тези Форми на Самосъз-
нания са способни на враждебни и деструктуриращи 
реакции и постъпки, специфично мотивирани от тях 
като обезпечение на тяхната собствена безопасност и 
възприемани като необходимост за реализацията на 
техните Интереси.

3.0247. Между другото, към същата категория на 
транспарентивна ексгиберация можем да отнесем и 
Формите на Самосъзнания на някои от обсерватив-
ните – по отношение към нашата Схема на Синтез,  
Формо-Творци (Кураторите в диапазона от 2,5 до 3,5 
измерност), които в процеса на Синтез на двете ллу-
уввумически Доминанти в определена степен са се 
„изместили“ със своята ФД в такива Направления на 
развитие, където активността на признаците на тре-
тата Доминанта е способна да се прояви значител-
но по-рано, отколкото в Направлението на Синтеза с 
признаците на ОО-УУ ВСЕ-Единство. Към такива типо-
ве ексгиберация можем да отнесем тази част от ллу-
уввумическия тип бирвуляртност, която е формирана 
на базата на присъединяването към двете базови ллу-
уввумически Доминанти (като трета Доминанта) на 
някое от следващите ЧКК, притежаващи по отношение 
на тях по-голяма степен на съвместимост, като напри-
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мер: ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност, ВСЕ-Празнота–
ВСЕ-Вакуумност, ВСЕ-Цялостност, ВСЕ-Устременост.

3.0248. Тези обсервативни Формо-Творци така, както и 
ние с вас, активно се фокусират във ф-Конфигурациите 
на НУУ-ВВУ-Формо-Типите, но по отношение на нашите 
микстумни Форми те са ексгиберирани като че ли в 
триинвадерентни транспарентивни аналози, синтези-
рани по различни, най-коварллертни за дадената Схе-
ма на Синтез, Направления на ллууввумическия тип 
бирвуляртност. Със своите Форми на Самосъзнания те 
образуват цялото многообразие от „собствени“ типове 
човешки цивилизации и формират от свойствената си 
амплиативна ФД всевъзможните експиативни типове 
„физически“ Формо-системи на Световете и човешки-
те с-Реалности, в по-голяма степен свободни от тези 
деплиативни проявления, които са така характерни за 
нашите „днешни“ групи ПВК.

3.0249. Още веднъж ще повторя: признаците на ЧКК 
ВСЕ-Единство могат да започнат да се синтезират във 
ФД на микстумните аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите 
едва след като резултатите от двуинвадерентния Син-
тез между Формо-Творците на базовите ллууввумиче-
ски Доминанти (ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разум) достигнат високонутационни Нива на екс-
гиберация, – до настъпването на тези състояния в на-
шата ФД, ние с вас строим своите „днешни“ субективни 
Представи за характерните признаци на даденото ЧКК 
само на основание манипулирането на по-достъпните 
за нас и по-коварллертните по отношение на нашата 
Схема на Синтез на признаците на такива ОО-УУ като 
ВСЕ-Цялостност и ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност.

3.0250. Именно най-деплиативните проявления на тези 
два признака (в съответствие с качествеността на на-
шата собствена ФД) ние с вас интерпретираме като 
„стадност“, „груповщина“, „колективизъм“, „творче-
ско единение“, „политическа солидарност“, „икономи-
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ческо съдружество“, „взаимопомощ“ и т.н. Признаците 
на ЧКК ВСЕ-Единство, поради тяхната имперсептност 
към нашите Доминанти, започват постепенно да се от-
варят във ФД на нашите с вас Форми на Самосъзна-
ния само при нейната продължителна стабилизация в 
амплиативните СФУУРММ-Форми на 7-8-ми кармични 
Канали, структуриращи третите Нива на ОРЛААКТОР- 
и АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди.

3.0251. Тези признаци, обезпечаващи по-амплифика-
ционните Нива на нашето Човешко Съществуване, 
може да се сравнят с някакво дебело въже, образувано 
от безбройните преплитания на много тънки нишки, 
всяка от които е фокусирана от нас Форма на Само-
съзнание. И всяка нишка сама по себе си е много тън-
ка и много крехка, за да може в множеството Вре-
меви Потоци непрекъснато да поддържа и устойчиво 
да обезпечава фокусно-етерните взаимосвръзки между 
ФД на всички НУУ-ВВУ-Формо-Типи на нашата ЛЛУУ-

ВВУ-Същност.

3.0252. Затова едновременното взаимодействие между 
всички разно-Качествени НУУ-ВВУ-Формо-Типи може 
осъзнато да се осъществи само с помощта на опери-
рането със свойствата на цялото „въже“, което става 
възможно само при наличието между ФД на високону-
тационни взаимовръзки. Когато ние с вас създадем в 
своята ФД възможности за Синтез не само на под-Ас-
пектите, но и на Аспектите на това ЧКК с вече час-
тично трансмутираните помежду си Аспекти на двете 
наши Доминанти, то ние ще можем в собственото си 
субективно Възприемане целенасочено, не префоку-
сирайки се от дадената Схема на Синтез, да позна-
ваме и всички възможни разнопротоформни типове 
Съществувания.

3.0253. ФЛАКС-Формите на Нашето „бъдещо“ колектив-
но Творчество, осъществявано на нивото на нашето 
субективно Разбиране и Възприемане на „самите себе 
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си“ като Хора (с главна буква) представляват това, 
което ние сега можем да съотнесем само с най-сме-
лите и дълбоки Представи за Формо-системите на 
Световете, проявени в Мирозданието с целия, присъщ 
им, набор от характерни реализационни свойства и 
възможности, а също с многостранна разнопротоф-
ормна жизнена дейност с нейното субтеррансивно (по 
отношение на останалите Формо- системи на Светове-
те) енергоинформационно напълване, обусловено от 
процесите на вече не двуинвадерентния, като „тук“, а 
триинвадерентен Синтез във Фокусните Динамики на 
структуриращите ги ФЛАКС-Форми на Самосъзнания. 
Във Формо-Творците на всяка от Формо-системите 
на Световете също има свои специфични Механизми 
за успешното осъществяване на своята част от все-
общия егллеролифтивен План за консумматизация, 
които също може условно да се съпоставят с функци-
ите на нашите ИИССИИДИ-Центрове. Но това са вече 
значително по-универсални енергоинформационни 
образувания, отколкото тези от нашите низши Цен-
трове, чиито „чакрамни личности“ обезпечават наша-
та „днешна“ Фокусна Динамика.

3.0254. ИИССИИДИ-Центровете, по организиращата тяхна 
Природа и енергоинформационна структура, са подоб-
ни на Звездите и Галактиките, едновременно самора-
зпространяващи свойствената Им Фокусна Динамика 
чрез разно-Качествените Формо-Творци в множество 
разнотипни Вселени, в различни Нива на измерност 
на Пространство-Времето. Това не са просто някакви, 
както често ги наричат, „психични центрове“, като че 
ли „намиращи се“ в нашето биополе и обезпечаващи 
цялата наша психоментална и физическа дейност. Не, 
това е значително повече, отколкото всичко онова, 
което поне в някаква степен е подвластно на нашето 
субективно Възприемане. Когато в дадената „точка“ 
на Пространство-Времето по някаква причина изчезва 
самия източник на локална генерация на „биополето“ 
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(ФД на Формо-Творците на Самосъзнанието на Форма-
та), то заедно с тях от процеса на проявената жизнена 
дейност на огромна група ПВК, субективни Реалности 
и Формо-системи на Светове изчезва и самото „тяло на 
проявление“ на даденото електромагнитно излъчване.

3.0255. Това Универсално Поле Съзнание (УПС) е при-
също на нас всичките и информационно, творчески 
взаимосвързва Фокусните Динамики на Формо-Тво-
рците на нашите с вас Форми на Самосъзнания с ФД 
на Формо-Творците на не само окръжаващите нас 
Прото-Форми, но също и Формо-Творците на Форми-
те на Самосъзнания, които структурират други Пла-
нетарни, Звездни и даже Галактически системи! Не-
достигът или отсъствието на някаква Информация 
(СФУУРММ-Форми) в био-Творците и Формо-Творците 
формиращи системите на Възприемане на нашите с 
вас „днешни“ НУУ-ВВУ-Формо-Типи, се обяснява не с 
нейното отсъствие в информационното пространство 
на нашето Самосъзнание, а с неактивността в нашата 
Фокусна Динамика на фокусно-етерни взаимовръзки с 
Формо-Творците на съответстващите, по-амплиативни 
по своята функционалност, ИИССИИДИ-Центрове, които 
се явяват нейни специфични преносители. Може да се 
каже, че УПС – това е Механизъм за симултанна екс-
гиберация на УФС (Универсалния Фокус на Самосъз-
нанието), негова универсална формообразуваща база.

3.0256. С помощта на това Поле Съзнание също може 
да се взаимодейства в своя диапазон с всяка друга 
Форма на Колективен Разум, защото тя също е суб-
террансивна, но свързана с вас с най-мощни силови 
комуникации – инвизусни, но позволяващи мигновено 
да се осъществява това, в което вие в дадения момент 
изпитвате най-голяма потребност от творческа саморе-
ализация. При инвадерентното проявление в структу-
рата на Самосъзнанието на Аспектите на Качеството 
ВСЕ-Цялостност („ТК Сътрудничество“: „ТК Солидар-
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ност“ + ВСЕ-Цялостност), в обобщеното Самовъзпри-
емане на Вашата ВУОЛДС-Форма вече не съществува 
никакво субективно разделение на „Свои“ и „чужди“ 
(спорадически) Потоци, а има само цялостно преживя-
ване на „Самия Себе си“, съпровождащо се с осъзнава-
не на едновременното творческо самопроявление още 
в безбройното множество на някакви Форми на Само-
съзнания, които също се възприемат от Вас абсолютно 
цялостно, като част от „Себе си“.

3.0257. Това преживяване на „Себе си“ като единния 
и единствен Творец във Вселената Ни дава реалната 
възможност да осъзнаем Себе си като Това НЕЩО, Кое-
то ние в нашето „сега“ субективно определяме като 
„височайше Божествено Присъствие“… В действител-
ност това са само груби „проекции“ на високодуховни-
те флуиди на „Нас бъдещите“, несъпоставимо по-съ-
вършени и развити, отколкото „сега“. Разбира се, това 
възприемане на Себе си в такова качество като „НЕЩО 
ЦЯЛОСТНО-ЕДИННО“ изобщо не е Това Състояние, Кое-
то крайно примитивно се интерпретира от „хората“ 
като висша Представа за „Бога“ или „Абсолюта“: ако 
може да се назове Нещо „Бог“, то е само Енерго-Ин-
формацията, реализираща се чрез Самосъзнанието на 
ССС-Същността. Всички Форми на Самосъзнания и ККР, 
структуриращи със своите Фокусни Динамики зилиар-
ди разно-Качествени пространствено-времеви Нива на 
измерност, се явяват само съставни самосъзнателни 
творчески Елементи на Това, Което би следвало да се 
подразбира под сллоогрентното понятие – „Бог“.

3.0258. Точно „сега“ безбройното множество на вашите 
разно-Качествени „личностни“ Интерпретации струк-
турира (съществува) – посредством своите НУУ-ВВУ-Кон-
фигурации, едновременно както в дадения сценарии 
на развитие, така и в множество други сценарии, кои-
то вие, декохерентно фокусирайки се в „своя собствен“ 
Свят, субективно възприемате като други варианти на 
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вашето общо (единно и вечно) Съществуване. Вие сте 
свикнали да смятате, че присъствате и осъзнавате себе 
си живи само „тук“, в този осезаван от вас Свят, и ако 
някой от окръжаващите вас „хора“ „умира“, то вие 
смятате, че именно вие оставате живи, а е „умрял“ 
някой друг. Но това е субективно преживяване – само 
Илюзия, обусловена от несъвършенството и ограниче-
ността на вашата система на Възприемане, която все 
още не позволява на Формо-Творците да включат в 
тяхната Фокусна Динамика по-обширния спектър на 
вашето едновременно Съществуване!

3.0259. Наличието на подобни ограничения свидетел-
ства само за ниската качественост на тези Формо-Тво-
рци, не способни поради своята мощна инертност (ви-
соката тензорност на взаимовръзките, структуриращи 
техните ф-Конфигурации) бързо да обработва такива 
огромни обеми Енерго-Информация. Затова те от – це-
лия сллоогрентен ВЕН-Поток, резонационно „вземат“ и 
„разопаковат“ в Самосъзнанието само СФУУРММ-Фор-
мите на тези „текущи“ събития, които са характерни 
за някакъв един вариант на качествено мултиполяри-
зираните сценарии, а именно – които най-много съот-
ветстват на вече наличните в техните Конфигурации 
Представи (Опит). Останалите варианти, макар час-
тично и да се фиксират от тях, но остават отвъд преде-
лите на реализационните възможности на ННААССММ 
и ВЛОООМООТ на дадената конкретна „личност“ и зато-
ва никак субективно не се отразяват в нейната систе-
ма на Възприемане.

3.0260. Изобщо, диапазонът на Световете на вашето 
„днешно“ пребиваване е достатъчно обширен и засяга 
Сферата на Творчество на „чакрамните личности“, за-
почвайки с най-низшите Нива на АРГЛЛААМУНИ- и ИН-

ГЛИМИЛИССА-Ииссииди и завършвайки, макар в значи-
телно по-малка степен, със Сферата на Творческа Ак-
тивност на Творците на средните Нива на ОРЛААКТОР- 
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и АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди. Съответно, всеки от вас в 
по-голяма степен е склонен или към егоизъм, прими-
тивна разсъдъчност и инстинктивни реакции (където 
влизат и всевъзможните протоформни проявления, 
които вие интерпретирате като ум, самопожертвува-
телност), или към високоинтелектуално творчество и 
осъзнат Алтруизъм, макар че тези понятия, отчитайки 
високата степен на субективизма на Формо-Творците 
на вашите системи на Възприемане, са също много от-
носителни и условни.

3.0261. В субективната основа на условното понятие за 
едновременното съществуване в структурите на „на-
шия“ пространствено-времеви Континуум (а също и във 
всички останали) на безбройното множество на персо-
налистическите „свои“ и спорадическите Светове, спе-
цифично режисирани за всяка „човешка личност“, аз 
влагам изключителната илюзорна способност на всеки 
от вас да слага само себе си начело на тези обективни 
процеси, които действително регулират всички текущи 
обстоятелства във вашия Живот. Аз подчертавам тук 
думите „субективен“ и „условен“, доколкото обектив-
но подобни персоналистически Светове, специално от 
Някого или Нещо формирани за всеки „човек“, в мно-
гоизмерностната структура на Мирозданието няма. Но 
в същото време те принадлежат не само на нашето 
Въображение. Това илюзорно впечатление за тяхното 
съществуване неизбежно се образува като следствие 
от ексгиберацията във Фокусната Динамика на Фор-
мо-Творците на Енерго-Плазмата на дадения диапа-
зон на някои особености на тази структура, а също в 
резултат от присъствието в Самосъзнанието на всяка 
„личност“ на универсалния механизъм на префоку-
сировки, ежемигово привеждан в действие от много 
специфичен набор от СФУУРММ-Форми, характерни за 
жизненото творчество и Световъзприемане на всеки от 
нас в субтеррансивните ротационни Цикли.
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Глава 8. Спорадическите Светове

3.0262. Като нагледен пример за устойчиво попадане на 
Фокусната Динамика в „чужди“ (тоест в спорадиче-
ските) персоналистически Светове и устойчивото пре-
биваване в тяхната Фокусна Динамика на „личността“ 
могат да служат всички малки деца, които, все още ня-
мат свои собствени принципи и възгледи за Живота, 
принудени да се ръководят в своите избори, реакции 
и предпочитания само от тези СФУУРММ-Форми, които 
внимателно им се натрапват не само от всеки от окръ-
жаващите ги роднини, но също и от всички останали 
хора. Докато детето не се научи самостоятелно да оп-
ределя, кое е „добре“, а кое „лошо“ (не е важно за него 
самото или за семейството, приятелите, обществото, 
света като цяло), то е принудено постоянно да преби-
вава в мощна зависимост от качественото състояние 
на нечии спорадически Светове, фактически напълно 
разчитайки в своите избори, предпочитания и Интере-
си на нечии мнения, възгледи, приоритети в ценности, 
Представи и отношения. Неговото собствено мнение от 
малцина от възрастните се отчита и приема сериозно, 
защото го смятат за некомпетентно и наивно, тоест за 
не подкрепено от негов собствен емпиричен Опит.

3.0263. Виждайки подобно несериозно отношение към 
своето мнение, детето инстинктивно се оттегля от външ-
ния Свят и се затваря в себе си, напразно опитвайки се 
да защити „своя собствен“ персоналистически Свят от 
насилственото, грубиянско и непочтително нахлуване 
в него от страна на възрастните, каквито и да му се 
падат те. Тези плахи опити най-често са обречени на 
провал, доколкото никой от възрастните, или даже от 
подрастващите, сериозно малките деца не възприема. 
С подобно отношение ние фактически сме превърнали 
всички малки деца в заложници и неволни съучастни-
ци в нечии „чужди“ (спорадически) сценарии на раз-
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витие, обричайки ги на участта на невинните жертви 
на нечии несъвършени възгледи, невежи представи, 
егоистични отношения и честолюбиви избори.

3.0264. Така и живеят те до известно време – в нечии 
„чужди“ Светове и ако с тях нещо се случва („Смърт“, 
болест, травми, драматични и екстремални ситуации, 
нещастни случаи), то в това няма никаква тяхна вина, 
доколкото всички тези обстоятелства в техния „личен“ 
Живот се явяват части не от техните осъзнати избори, 
а изначално запрограмирани условия на тези от техни-
те сценарии на развитие, които са избрали за тях или 
техните родители, или по-големите им братя и сестри, 
или съседа по етаж, или просто някой подрастващ от 
улицата. Колко често възрастните просто насила заста-
вят малките деца да правят това, което самите те не 
искат. Ако детето имаше други Представи за някаква 
конкретна ситуация и ако имаше реалната възможност 
да се откаже да прави това, което „лично“ то смята за 
неправилно, може би много от трагичните произшест-
вия в своя Живот то би могло лесно да избегне. 

3.0265. Но заедно с това в Живота на съвременното об-
щество отношенията на много деца със своите родите-
ли и роднини представляват нагледен пример за това 
колко лесно възрастните сами стават постоянни залож-
ници на егоистичните и непредсказуеми, далечни от 
съвършенството персоналистически Светове със свои-
те разглезени и капризни чеда, които уверено ги ма-
нипулират по всеки въпрос и повод, където се засягат 
техните собствени Интереси. Тези отношения по-ско-
ро напомнят не роднински взаимовръзки, а командни 
действия на смахнат началник със своите подчинени, 
които просто нямат никакво право на възражение или 
на собствено мнение.

3.0266. Обикновено подобен доминантен индивидуали-
зъм, мощно подхранван от егоцентристските СФУУР-

ММ-Форми на алчност и обидчивост, завист и ревност, 
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надменност и високомерие, влече след себе си най-дра-
матични и трагични последствия за всички участници 
в такива едностранни отношения, тъй като егоизмът, 
импулсивността, непредсказуемостта и неопитност-
та на манипулатора еднозначно инициират задълбо-
чаване на префокусировките на всички „подчинени“ 
в някои от протоформните Направления (обикновено 
– веднага по множество неллууввумически Направ-
ления). Именно тази ситуация имам предвид, когато 
говоря за субективно „пребиваване“ на някой от хо-
рата в принудителни за тях обстоятелства, създадени 
от дисхармоничните СФУУРММ-Форми, които са свой-
ствени за Фокусните Динамики на Формо-Творците на 
нечии спорадически Светове.

3.0267. Съществената разлика, която се открива при 
субтеррансивните психически реакции на различните 
хора на едни и същи прояви в окръжаващия Живот 
аз мога да обясня с това, че всеки от нас наблюда-
ва ставащото от „собствените“ си Представи, с които 
той или тя са формирали „своя“ персоналистически 
Свят. И макар че тези „персонални“ реакции качест-
вено много силно се отличават едни от други, при все 
това те са  непостижимо свързани помежду си с едни 
и същи обстоятелства и събития, тясно „преплита-
щи“ и „съединяващи“ всички хора, животни и расте-
ния един с друг на Нивата на активно проявявани-
те от тях „еманации“, „психонации“ и „кармонации“ 
(Мисли, Чувства, Желания, Думи и Постъпки). При 
това, колкото по-качествена е Фокусната Динамика на 
„личността“, толкова по-явно, по-дълбоко и по-бързо 
тази „личност“ е способна да осъзнава във всеки миг 
сменящите се едно друго събития тези (възможно, съ-
вършено неуловими за другите) характерни признаци, 
с които „нейният собствен“ персоналистически Свят, 
внимателно формиран от нея на основата на нейните 
устояли жизнени приоритети и ценности, се отличава 
от спорадическите Светове на останалите хора.
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3.0268. Всеки от представителите на различните видо-
ве и типове животни, реализирайки се чрез цялото 
множество субективни Представи свойствени за тях-
ната Форма на Самосъзнание, също формира свое-
то възприемане на окръжаващата действителност по 
идентичен начин и по отношение на признаците на 
разно-Качествеността на техните Фокусни Динамики 
ние също можем да прилагаме такива термини като 
„свои“ и „чужди“ Светове. И ако човек, например, 
влиза в стабилен и много тесен психоментален кон-
такт със своя домашен питомец, то техните Фокусни 
Динамики могат да се пресичат на нивото на СФУ-

УРММ-Формите структуриращи техните персоналис-
тически Светове. Изпитвайки към животното твърде 
силна привързаност, прекомерна (до проявяването на 
очевидни глупости) любов, стопанинът може да ста-
не просто участник от „масовката“ в персоналистиче-
ския Свят на това животно и така да попадне в голя-
ма зависимост от специфичните желания, потребно-
сти, а и просто „невинни“ капризи и лудории на своя 
питомец, резултати от което могат да бъдат не само 
пострадали от такова възпитание други животни, но 
също и сериозни рани, телесни повреди и даже летал-
ни изходи при хората, особено – при малките деца.

3.0269. Свидетелство за такива префокусировки в Све-
товете на своите питомци се явяват „хората“, посе-
щаващи безбройните салони за красота, например, за 
котки и кучета, където на баснословни цени ги мият 
със скъпи шампоани, правят им прически, масаж, 
пребоядисват ги, шият им скъпи костюми, а след това 
ги водят да ги нахранят в специални и много скъпи 
ресторанти. А на някои от домашните животни тех-
ните умрели стопани завещават цели многомилионни 
състояния дори без да помислят за това, че за тези 
средства биха могли да нахранят и облекат множество 
бедстващи, да построят училища или болници, или, в 
края на краищата, приюти за бездомни хора.
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3.0270. Това са само немного от съществуващите в на-
шия Живот нагледни примери не само за  влиянието 
на „кучешките“ и „котешки“ Светове над човешките, 
но и обратно – за принудителното въздействие на чо-
вешките Представи над реализационните възможнос-
ти на „котешките“ и „кучешките“ персоналистически 
светове, тъй като ние с вас просто не можем нито да 
знаем, нито поне достоверно да предполагаме искат ли 
те да живеят в подобни – комфортни от наша гледна 
точка условия, самите животни? Та нали те не сами 
доброволно избират как, къде и с кого да живеят, а 
ние с вас, използвайки нашите човешки Представи 
за благополучие, насилствено ги поставяме в такива 
обстоятелства, които никак не могат да бъдат избрани 
от тях, стремящите се към единение със себеподобните 
и с природата, като заветни Цели в Живота.

3.0271. Хората, ръководени в своите избори от Фокус-
ната Динамика на Формо-Творците на двата низши 
ИИССИИДИ-Центъра (чрез които се реализират пред-
ставителите на космическите цивилизации на унгите 
и аргллаамурите, ссвооуните и инглимилините) и по 
силата на това изцяло зациклени само на егоистич-
но-материалното възприемане на окръжаващата ги 
действителност, по естествен за тях начин преценяват 
всички обстоятелства в своя Живот твърде едностран-
но и еднозначно, на основата само на тяхното собстве-
но ограничено виждане на всяка конкретна ситуация 
и затова или не се замислят над подобни „заблуди“ 
(за „своите“ и „чуждите“ Светове), или просто не са 
способни да уловят тази, очевидна за другите, разли-
ка. В резултат от наличието на подобни субективни и 
често абсолютно противоположни по своята същност 
възгледи за едни и същи събития, обстоятелствата на  
Живота на такива хора постоянно се съпровождат от 
множество случаи на недоразбирания и недоразуме-
ния, конфликти и раздори, беди и нещастия, които, в 
цялата своя неизбежност и предопределеност, предста-
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вляват за всеки от тях главна обучаващо-опитната и 
духовно-възпитателна основа, благодарение на която 
те постоянно се самоусъвършенстват.

3.0272. Както вече беше отбелязано, главните цели в 
Живота и конкретните Представи за начините за тях-
ното постигане във всеки от вас повече или по-мал-
ко се отличават от чуждите и заемат понякога дуално 
противоположни позиции по отношение на целите и 
задачите на другите хора, които, извън зависимост-
та от степента на тяхната качественост, насъщност 
и полезност за цялото останало съобщество, също се 
явяват за тях не по-малко важни и ценни, отколко-
то вашите собствени – за вас. Затова вие в своя Жи-
вот непрекъснато се сблъсквате с опити за прякото „ 
вмешателство “ или даже грубото агресивно „нахлува-
не“ във „вашия“ персоналистически Свят на мощните 
СФУУРММ-Форми от спорадическите Светове на цялото 
множество други хора не просто окръжаващи вас, но и 
активно въвлечени в творческата динамика на вашия 
субтеррансивен сценарий на развитие (в който вие, 
безусловно, играете най-главната и определяща роля) 
като някакво необходимо (само за вас!) „смислово на-
товарване“ („по-кинаджийски“ изразявайки се, фон, 
масовка, второстепенни персонажи).

3.0273. Проявявайки се заедно с вас във вашия суб-
террансивен сценарий, всички те се явяват „изпъл-
нители“ на най-разнообразни „второстепенни роли“: 
със своите субективни Представи, дейност и избори, 
а също обективни способности и възможности, те съз-
дават (чрез активността на „чакрамните личности“ от 
определените Нива на ИИССИИДИ-Центровете) необхо-
димият фон за творческите реализации на вас самите 
– като „главния герой“ във вашия сценарии. Но не 
трябва да забравяте, че и вие самите, както „чуждите“ 
за вас „личности“, точно така, волно или неволно, ре-
зонационно се въвличате или грубо внедрявате ваша-
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та персоналистическа Фокусна Динамика в персона-
листическите Светове на другите хора (спорадически 
по отношение на вас), но сега вече не като „главен ге-
рой“, а като изпълнител на „второстепенна роля“ или 
като участник в различни „масовки“.

3.0274. Тоест, субективно като че ли не излизайки със 
своята Фокусна Динамика от „собствения“ си сцена-
рий (а в действителност постоянно префокусирайки 
се в други сценарии на вашия ротационен Цикъл, по-
вече съответстващи на вашите избори), вие ставате 
участник  в нечии спорадически Светове. Изключения 
правят само тези случаи, където вие във всякакви 
ситуации и обстоятелства продължавате упорито и 
тенденциозно да се придържате (не задължително – 
да отстоявате!) своята принципна позиция (възгледи, 
убеждения, приоритети) по всеки от възникващите 
пред вас въпроси.

3.0275. В обстоятелствата на вашето фокусиране в спо-
радическите Светове пред вас неизбежно назрява на-
същният въпрос: КОЙ СТЕ ВИЕ? Във всеки момент от 
своето съществуване вие представлявате или само-
съзнателен Формо-Творец, който целенасочено и ос-
ъзнато твори свой „собствен“ вариант на субектив-
ната Реалност посредством внимателно аргументи-
раната регламентация във Фокусната Динамика на 
свойствените за вас СФУУРММ-Форми, Мисли, Чувства, 
Желания и Стремежи, реализиращи се чрез вашите, 
ренитивно и конкретно осъзнавани от вас, избори и 
постъпки; или вие (в по-голяма степен чрез примитив-
ните СВУУЛЛ-ВВУ-конгломерати) се явявате изразител 
на нечии хаотични, инстинктивни, импулсивни реа-
лизации, който само по-свое усмотрение, без отчитане 
на вашето мнение и интереси, активизира Фокусната 
Динамика на вашето Самосъзнание чрез егоистичните 
СФУУРММ-Форми на кармичните Канали на двата низ-
ши ИИССИИДИ-Центъра.
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3.0276. Да речем, че сте си поставили висока Цел. За да 
я достигнете, вие трябва да приведете своите СФУУР-

ММ-Форми в пълно качествено съответствие с ф-Кон-
фигурациите на НУУ-ВВУ-Стерео-Типите, които струк-
турират тези Формо-системи на Световете, тези гру-
пи ПВК и сценарии на развитие, където вашата Цел 
е вече постигната. За най-бързото осъществяване на 
тази задача вие трябва да се научите колкото може по- 
ренитивно и настойчиво да се фиксирате със своята 
Фокусна Динамика в колкото може по-конкретни СФУ-

УРММ-Форми „картини“, детайлно описващи всички 
признаци не само на вашите „лични“, но и на окръжа-
ващите ви обстоятелства съпътстващи окончателната 
реализация на стоящата пред вас Цел. И ако ваша-
та Фокусна Динамика някой се опитва да коригира с 
несвойствени за вас СФУУРММ-Форми и Интереси, вие 
трябва да намерите в себе си всички сили и възмож-
ности, даже в най-сложните и критичkи ситуации да 
съумеете да настоявате на своето и да продължавате 
да се префокусирате в избраното от вас Направление 
на жизненото творчество.

3.0277. Да се осъществи това е крайно сложно, тъй като 
много често условията на вашия „личен“ Живот (рабо-
та, финанси, местожителство, семейство, вероизпове-
дание и т.н.) напълно или в голяма степен не зависят 
от вашите собствени очаквания и предпочитания, а са 
някому подчинени или от някого/нещо и строго се ре-
гламентират (от началството, трудовия колектив, парт-
ньорите по бизнес, държавата, религията, законите, 
морала и правото, и т.н.). Но най-сложното, най-опас-
ното се състои в това, че вие много често се заблужда-
вате, когато, попадайки под нечие мощно деструктив-
но или просто манипулиращо влияние, мислите, че все 
още продължавате да се движите към набелязаната 
Цел. Не, при недостатъчна принципност, решимост, 
настойчивост, Устременост към Целта и Отговорност 
пред самия себе си вашият Път към Целта все пове-
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че и повече ще „обраства“ с всевъзможни пречки и 
прегради – чужди Интереси и Представи, мнения и 
възгледи, критерии и Желания, които не съвпадат с 
вашите „лични“.

3.0278. Но много често и само вашето нетърпение, неу-
държимата жажда по-бързо да достигнете желаното, 
независимо от пълното отсъствие на нужните за това 
психодуховни механизми и възможности, се явява не 
помощник, а мощна спирачка във вашето придвиж-
ване към Целта, тъй като ви фокусира не на реални 
постижения, а на ефемерни, илюзорни и измислени от 
вас очаквания, на изкусно изопачени от вас Образи на 
самите себе си. И ако вие много силно се увлечете от 
виртуални, въображаеми перспективи, а не от реални 
възможности, предполагайки, че желаното ще се про-
яви във вашия Живот по някакъв „чудодеен“ начин, 
без особени усилия, то обикновено – в най-неподходя-
щия момент от измисления от вас Живот, всички ваши 
мечти и планове за благоприятното „бъдеще“ могат да 
се сринат като къщичка от карти под несъкрушима-
та мощ на обективните обстоятелства – необходими-
те условия за реализация във „вашия“ сценарий на 
„нечии“ (спорадически) Светове. Затова в началото на 
определения и детайлно планиран ваш Път към Целта 
вие трябва безкомпромисно, безпристрастно и без ни 
най-малко преувеличаване (а това е именно този слу-
чай, когато е по-добре да недооцените нещо в себе си, 
отколкото да измислите това, което го няма, защото да 
се възползвате от това практически няма да можете) 
да проанализирате и реално да оцените всички свои 
качества, възможности и перспективи.

3.0279. Много често ф-Конфигурациите на НУУ-ВВУ-Фор-
мите, които използвате за осъществяването на вашия 
субтеррансивен префокусировъчен процес, по своето 
качество са още много далечни от идеалните, които са 
нужни за бързото постигане на твърде високи (за сцена-
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риите на дадената група ПВК) Цели. Следователно, вие 
трябва отначало внимателно да премислите, моделира-
те и да се постараете да постигнете много междинни 
цели, да преминете през някакви по-малко качествени 
свилгс-сферационни реализации, за да може последова-
телно да се фокусирате именно в тези от НУУ-ВВУ-Фор-
мите, чиито ф-Конфигурации ще имат в себе си все по-
вече и повече от изначално недостигащите на вас Аспе-
кти на Качествата на тези синтезирани Нива, които са 
необходими за постигането на главната Цел.

3.0280. Особено това засяга избавянето на вашата Фо-
кусна Динамика от цялото множество СФУУРММ-Форми, 
провоциращи активните проявления в нея на агресив-
ни, негативни или грубосексуални реакции, което е съ-
вършено несъвместимо с изпълнението от вас на висо-
кодуховните задачи, а също с придобиването от вас на 
устойчивите екстрасензорни способности, които ще на-
лагат на вас повишената „лична“ Отговорност за всяка 
синтезирана от вас Мисъл, Чувство, Дума и Действие. 
Така, използвайки по свое усмотрение (тоест така, как-
то именно вие смятате за себе си приемливо!) ту като 
„второстепенните герои“, ту като „участници в ежеднев-
ни масовки“ (на работа, в семейството, на улицата, в 
транспорта и т.н.), вие или се движите към поставената 
пред себе си Цел като главен Творец на „собствения“ си 
персоналистически Свят, или – съвършено незабележи-
мо и неочаквано за себе си – се въвличате в нечий спо-
радически Свят и сами веднага се превръщате в един от 
участниците в неговата „масовка“.

3.0281. Всички Светове на вашето осъзнато присъствие 
ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ, всички те – в цялата абсолютна 
пълнота на вашите всевъзможни субективни Предста-
ви за собственото си съществуване и предполагаемия 
характер на вашето предназначение на Земята, вече 
изначално съществуват в скррууллерртната система 
на Мирозданието. Във всяка от Формо-система на Све-
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товете вие изпълнявате някаква роля, притежавате 
някакви способности, намирате се в някакви определе-
ни жизнени обстоятелства: или някак успешно реша-
вате всички ваши проблеми и живеете щастливо, твор-
чески-плодотворно, или отпускате ръце, предавате се 
и изпадате в дълбоки депресивни състояния. Затова 
отначало трябва да направите за себе си ясна йерархи-
ческа разстановка на последователното постижение от 
вас на основните Цели на вашия Живот и след това да 
отделите от тях най-насъщните, тези, които са на пър-
во място, да ги конкретизирате в общи детайли, да ги 
комбинирате в определена приоритетност и последова-
телност на постигането, постепенно все повече и пове-
че разбирайки и осъзнавайки чрез този психоментален 
процес, КОЙ сте вие във вашето „настояще“ и КОГО 
вие трябва да представлявате в най-благоприятните 
варианти на вашето „бъдеще“ – отначало в най-„близ-
кото“, а след това и в и по-„отдалеченото“.

3.0282. Периодически сравнявайки тези Представи, вие 
ще можете по-добре да осъзнавате на какъв етап от 
Пътя към своята главна Цел във всеки миг от вашето 
„сега“ вие се намирате. Именно това се явява главното 
условие за префокусировките в тези от вече същест-
вуващите варианти на „вашите“ персоналистически 
Светове, където дадената Цел от вас е вече постигна-
та. Всеки миг от нашия Живот ни принуждава да се 
сблъскваме с проявленията на жизненото творчест-
во на другите хора. В зависимост от качествеността 
на нашите собствени Представи, ние интерпретираме 
това творчество с такива думи като „зло“, „ярост“, 
„ненавист“, „завист“, „равнодушие“, „любов“, „до-
бро“, „разбиране“, „търпение“, „отзивчивост“ и много 
други. Но явяват ли се тези хора такива, каквито ние 
ги интерпретираме по своето субективно разбиране?

3.0283. Разбира се, не! Техните отношения с нас – това 
е само онова, което именно в дадения момент и в даде-
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ните конкретни обстоятелства всеки от тях е в състоя-
ние да генерира и „проецира“ в окръжаващия него/
нея Свят чрез собствената си психоемоционална систе-
ма, чрез това Ниво на Самосъзнание, което е временно 
активизирано във фокусираната от него/нея НУУ-ВВУ-

Форма. И не е важно с какви именно Представи все-
ки от останалите хора ги възприема – това е тяхното 
творчество, това е проявлението на тяхното „личного“ 
разбиране на „самите себе си“, това са техните собст-
вени Животи, с които те имат правото да се разпореж-
дат по свое усмотрение.

3.0284. За удържане на състоянието присъствие в собст-
вения си персоналистически Свят е много важно вина-
ги да разбираме съответства ли всяка ваша реакция на 
всяко от проявленията на тяхното жизнено творчество 
(по отношение към вас „лично“ или към някой друг) 
за постигането на главната Цел на вашия Живот, на 
тази „личностна“ Интерпретация, към НУУ-ВВУ-Кон-
фигурациите на която вие осъзнато и упорито се ста-
раете да приближите Фокусната Динамика на вашето 
Самосъзнание. Ако тези „текущи“ реакции никак не 
съответстват на вашите Представи за тези варианти на 
„самите себе си“ в „бъдещето“, които вече са постигна-
ли поставената Цел, то, следователно, вие, съвършено 
незабележимо за себе си, чрез неотбелязаните от вас 
реакции и реализации, вече сте успели неосъзнато да 
се префокусирате в „чужд“, спорадически Свят и сега 
изпълнявате в нечий сценарий спомагателна, второ-
степенна роля. Това означава, че вече не вие самите, 
а някой друг контролира и координира вашия префо-
кусировъчен процес, а вие от „главен герой“ в „собст-
вения си“ Свят, където сте играли определяща роля в 
избора на средства за постигане на поставената пред 
себе си Цел, сте се превърнали в „участник от масов-
ката“, за който чуждия сценарий може да се разгърне 
по съвършено непредсказуем начин.
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3.0285. Нещо повече, ако вие и по-нататък започнете 
да проявявате още по-голяма безпринципност, мало-
душие, непостоянство и безхарактерност, то вие мо-
жете да се превърнете в „каскадьор“, тоест в дубльор 
на истинския „главен герой“, за който постоянно ще 
изпълнявате всички опасни „номера“, тоест ще ста-
нете своеобразен „жертвен козел“. Такива ситуации 
и обстоятелства (авария, болест, неумишлено престъ-
пление, вкарване в затвора, уволнение от престижна 
работа и т.н.) могат да възникнат, когато вие чрез 
неконтролируемите от вас реакции поемете отговор-
ност за тези жизнени Уроци, които е трябвало да из-
пълнява тази „личност“, в чийто спорадически Свят 
вие – чрез вашето субективно отношение към нещо 
или някого, посредством някакви конкретни реакции 
(Мисли, Емоции и Постъпки) – сте се префокусирали.

3.0286. Уроците в Живота са следствие от тези ваши 
постъпки, които вече не съответстват на вашите пре-
дишни жизнени цели и задачи, на вашите зараждащи 
се Представи и на вашата, вече в достатъчна степен 
освободила се от някои от бившите съблазни и реа-
лизирани Интереси духовна Същност, която вие под-
съзнателно сте определили за себе си като най-прио-
ритетна Ценност. Та нали самият факт на наличието 
във Фокусната Динамика на вашето Самосъзнание 
на устойчив духовен Стремеж съвсем не означава, 
че във вашия Живот вече не могат да се появят все-
възможни трудности и препятствия, предизвикани 
от високата тензорност (качествена разлика) между 
старите, но привични за вас и новите, но засега все 
още конкретно неосъзнавани от вас Интереси. На-
против, броят на сложните и непредвидени ситуации 
във вашия Живот, изискващи от вас съвършено друг 
подход и вземането от вас на качествено други реше-
ния, нараства лавинообразно, което ви принуждава 
многократно да се замисляте над правилността на 
вашите нови предпочитания.
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3.0287. Защото щом се повишава тензорността между 
това, което вие вече сте съумели да достигнете, рени-
тивно да разберете и основателно да усвоите и това 
ново, засега все още неизживяно от вас, което ви при-
мамва със своята тайна и с предвкусването на някакви 
открития, веднага се усилва и въвличането във ваша-
та Фокусна Динамика на СФУУРММ-Форми с качестве-
но нови за вашите Формо-Творци взаимовръзки, което 
създава усилен дисонанс между общата ФД на фокуси-
раната от вас група ПВК и вашата собствена ФД, актив-
но заета с търсенето на тези нови очевидни признаци, 
които в дадената група Континууми (или в днес фоку-
сираното от вас Направление на развитие) ги няма. 
Но вие сте решили на всяка цена да ги намерите и и 
познаете. Именно тогава във вашия Живот ще се про-
явят тези обстоятелства, които вие ще интерпретирате 
като Уроци (сложни избори, неочаквани решения, ра-
дикална смяна на възгледите, вкусовете, приоритети-
те, съпровождащи се (поради отсъствието във вас на 
необходимия Опит) с всевъзможни колизии, катастро-
фи, „лични“ драми, разпадане на стари връзки и съз-
даване на нови). В подобни неустойчиви психически 
състояния е много лесно да загубите важни ориентири 
за поставената пред себе си Цел или да започнете да се 
съмнявате в нейната правилност, ценност и да започ-
нете да търсите нещо друго, поредно въвличайки се в 
„океана“ на окръжаващите ви спорадически Светове.

3.0288. По същността си още нищо не успели да напра-
вите, а само помисляйки си за нещо или някого по ня-
какъв определен начин, който никак не е свързан с ва-
шите най-добри Представи за „бъдещите сами себе си“, 
вие веднага автоматически сменяте по-рано избрания 
и набелязан от вас Вектор на качествената насоченост 
на субтеррансивните префокусировки, „препроецирай-
ки“ своята Фокусна Динамика от групата на благопри-
ятните сценарии на развитие (където вие сте „главен 
герой“) в друга (външно почти същата, но качествено 
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съвършено друга!) група по-малко благоприятни или 
съвсем драматични за вас сценарии, където вашата 
участ е да бъдете послушен „участник в масовките“, в 
които от вас нищо не зависи (докато не проявите съот-
ветстващата на вашата Цел принципност, извънредна 
настойчивост и упорство). Но щом се определите с но-
вите приоритети и окончателно убедите самите себе си 
в това, че вашата нова Цел в Живота се явява за вас 
значително по-важна и желана, отколкото предишна-
та, вие веднага от нечий спорадически Свят ще се пре-
фокусирате в „свой“ персоналистически Свят. Същият 
ефект настъпва, когато вие, разочаровайки се от свои-
те нови придобивки и заработки, отново се връщате 
към своята предишна Цел.

3.0289. Ако вие – по някакви психически качества, дос-
татъчно силно резонирате с много от СФУУРММ-Фор-
мите свойствени на „главния герой“, то, попадайки 
в неговия сценарий, вие – чрез множеството сходни 
УУ-ВВУ-конгломерати, установявате между Формо-Тво-
рците на вашите Форми на Самосъзнание достатъчно 
голямо количество коварллертни енергоинформацион-
ни взаимовръзки, което прави вашите Съдби по много 
моменти много сходни. Тогава вие, като активен „ма-
совчик“ на чужд сценарий, сблъсквайки се с някакви 
негативни събития разчетени на определени реакции 
на „главния герой“, реагирате по подобен начин или 
даже по-бързо, отколкото той. И ето вече не той, а вие 
(или и той и вие също) ставате убиец, грабител, насил-
ник или утайка, разваляща Живота на много хора.

3.0290. Много често на скамейката на подсъдимите ся-
дат не истинските виновници за това, което се е случи-
ло, а тези, които са попаднали в „чужд“ спорадически 
Свят, нямайки нито сили, нито воля, нито елементар-
но благоразумие, за да се съпротивляват на мощното 
въздействие на чуждите СФУУРММ-Форми. Фактически 
вие попадате в ситуации аналогични на тези, в кои-
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то в „съседните“ дувуйллерртни сценарии неизбежно 
попадат и самите „главни герои“. Осъждането като 
невиновен, насилственото „заточение“ в психоболни-
ца или „арестуването“ за наркотици, автомобилни и 
други видове аварии не по ваша вина, придобиването 
на билети за самолети, влакове и кораби, които след 
това претърпяват катастрофа, и много-много друго, 
без което вие минавате в по-благоприятните сценарии, 
всичко това аз наричам неосъзнато „каскадьорство“.

3.0291. Никой не може да знае каква участ и какъв по 
продължителност срок на съществуване е предвиден 
за различните ваши „личностни“ Интерпретации във 
всеки от спорадическите сценарии, доколкото всички 
те представляват само Интересите и специфичните ус-
ловия на развитието на техните „главни герои“. На-
пример, с цел назидание или придобиване от „главния 
герой“ на някакъв субективен Опит (навици, възгледи, 
психоемоционални състояния), за вас става възмож-
на или гибел в авио-, авто-, железопътна катастрофа, 
или възможността да потънете поради нечия лъжли-
вост или безотговорност, или да „умрете“ поради не-
чия алчност или безхаберност, или да станете жертва 
на „нещастен случай“ станал поради нехайството, ле-
комислието или честолюбието на „главния герой“ и 
т.н. Тоест във всеки от спорадическите Светове всички 
ваши „Смърти“ служат само като необходим информа-
ционен „материал“ за целенасоченото психоментално 
въздействие на „главните герои“ и възможностите за 
оказване в нужния момент на ефективно влияние на 
творческите процеси ставащи в нечие Самосъзнание.

3.0292. Ако бяхте в това време в „своя“ персоналистиче-
ски Свят, ако бяхте проявили в нужния момент малко 
повече настойчивост, непреклонност или принципност 
по отношение на нещата не съответстващи на вашите 
Цели и на най-качествените Представи за себе си, то 
всички обстоятелства, способстващи в чуждия сцена-



182
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

рий за вашата „гибел“ или естествена „Смърт“, ведна-
га качествено биха се променили във вашата Фокусна 
Динамика и биха завършили за вас не толкова трагич-
но, а може би, даже и много благополучно.

3.0293. В ролята на „главния герой“ (фокусирайки се в 
„своя“ персоналистически Свят) вие пребивавате само 
тогава, когато заемате най-активна принципна пози-
ция съответстваща на вашите собствени Цели и Зада-
чи, тоест когато вие осъзнато правите всичко строго в 
съответствие с вашите собствени принципи и Предста-
ви, винаги контролирате своите Мисли, Чувства и Же-
лания и сте безкомпромисни по отношение на всичко, 
което не влиза в предполагаемия от вас набор от при-
знаците на вашата главна Цел, внимателно отфилтри-
райки в своята Фокусна Динамика СФУУРММ-Формите, 
които по своята качественост вече не могат да бъдат 
свойствени за вас във вашето благоприятно „бъдеще“. 
Ако в „своя“ персоналистически Свят вие се явявате 
пълновластен господар на положението, то в „чуждия“ 
спорадически  Свят вие сте само неволен участник в 
обстоятелства, в които няма да знаете със сигурност за 
отредената „лично“ на вас роля и за това как именно 
вас се предполага да ви използват. Във всеки от спо-
радическите Светове, в които вие, волно или неволно, 
периодически ще се префокусирате, има свой „главен 
герой“, за който се и разиграва специално формира-
ния сценарий с вашето в него неосъзнато участие.

3.0294. Но не само степента на проявяваната от вас 
принципност, но също и качествеността на вашите 
субтеррансивни реакции изцяло и напълно определят 
тези обстоятелства, които се организират около вас в 
спорадическите Светове. Колкото повече се стараете 
да коригирате своята Фокусна Динамика според Пред-
ставите и Конфигурацията на Самосъзнанието на „ли-
чността“, в чийто персоналистически Свят вие ще се 
префокусирате, толкова повече вашата Съдба ще се 
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формира на основата на развитието на нейната Съдба, 
качеството на която абсолютно и напълно ще се опре-
деля не от някакви външни атрибути и „декорации на 
сцени“ от Живота, а от качеството на нейните избори 
и постъпки, проявяващи се чрез конкретните Мисли, 
Чувства, Желания, Стремежи и Действия.

3.0295. Да речем, вие набелязвате да решите нещо мно-
го важно за процеса на вашето по-нататъшно усъвър-
шенстване или осъществяване на своите текущи пла-
нове, но ето че е звъннал телефона и някой за пореден 
път радикално се е намесил във вече взетите от вас 
решения, планове и дела. Макар че вие не знаете как-
во именно може да стане в следващия момент, но при-
близително си представяте какъв спектър на развитие 
за вас имат най-близките перспективи в набелязаното 
от вас дело. Затова, разбира се, е нужно, реагирайки 
по съответен начин на многобройните позвънявания (а 
също на молбите, заповедите и негативните обстоятел-
ства, на различната агресивна информация постъпва-
ща от вестниците, телевизията, радиопредаванията, 
интернет), винаги да оставате в сферата на активност 
само на вашите собствени Представи за това как всич-
ко трябва да се организира около вас и с вас – от глед-
на точка на създаването на най-добри перспективи и 
поддържане на условия за най-скорошна реализация 
на вашата заветна Цел.

3.0296. Ако след вашия разговор поразмислите и избе-
рете по-интелектуално-алтруистична позиция, обосно-
вано мотивирайки непредвидената Информация като 
възможна част от вашата текуща Програма по самоу-
съвършенстването на Пътя към достигането на своята 
Цел, то това няма да провоцира вашите префокуси-
ровки в спорадическия Свят на този, който току-що по 
телефона (или по някакъв друг начин) нещо е поискал 
от вас или ви е помолил за услуга, която може нега-
тивно да се отрази на реализацията на вашите текущи 
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планове. Вашата реакция на всяко неочаквано „вкли-
няване“ във вашите планове за някого или нещо НЕ 
трябва да бъде категорично отрицателна само поради 
това, че преди секунда това не е влизало в числото на 
вече заплануваните от вас текущи дела. Иначе, жела-
ейки да се постигнат високодуховни Цели, вие някога 
ще откажете помощ на слепец или инвалид, дете или 
родители само защото от вас в това време е запланува-
на медитация или четене на полезна литература, или 
още нещо, не предполагащо отвличане за изпълнение-
то на нечия молба (при това трябва също да имате 
предвид и нейната качественост).

3.0297. Възможно е искреното и добросъвестно изпълне-
ние на нечия молба да ви даде значително по-голяма 
полза за духовния растеж от онова, което сте заплану-
вали и да може много по-бързо да ви приближи към за-
ветната Цел – трябва само да съумеете да видите всяка 
от тези възможности, да не се зацикляте прекалено на 
себе си, на собствената си изгода (пък макар даже, по 
вашему да е и по-„духовна“, отколкото това, което вие 
се предлага), да се научите позитивно да мотивирате 
за себе си (като потенциални възможности за вашия 
растеж) множеството неприятни и несвоевременни мол-
би, неканени посещения и непредвидени постъпки на 
другите хора. Щом осъществите подобна мотивация и 
с охота приемете неочакваното обстоятелство като не-
избежно, но все пак потенциално полезно и духовно из-
годно за вас, вие веднага отново ще се перефокусирате 
във „вашия собствен“ персоналистически Свят.

3.0298. Пътем искам да отбележа, че тези, които посто-
янно държат телефон, практически никога не осво-
бождавайки се от разговори по него, или тези, които 
много и дълго гледат телевизор, слушат поред всички 
новини и с това обилно и задълго напълват своята Фо-
кусна Динамика с разно-Качествените съдържания на 
тези информационни потоци,  фактически всички тези 
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хора, през по-голямата част от своя Живот, се фоку-
сират в „чужди“, спорадически, Светове. Те изобщо не 
осъзнават, че техен „собствен“ Свят, като такъв, прос-
то няма. „Техният“ Свят, тяхното поведение, тяхното 
„бъдеще“ винаги от някого зависят и от някого се ко-
ригират: от нечии позвънявания, заповеди, съждения, 
правила, отношения, закони и т.н.

3.0299. Тези, които не са съумели да преминат на Пътя 
на по-осъзнатото жизнено творчество, стават в огромна 
степен зависими от различни обстоятелства, неочаква-
ности, нещастни случаи и прочие други явления, които 
стават именно с тях поради това, че те засега все още 
не са могли ренитивно да осъзнаят своя Път и нико-
га сериозно не са се замисяли над истинския смисъл 
на своето съществуване, над главните Цели и Задачи в 
своя Живот. Те само хаотично се префокусират от спо-
радическия Свят на една „личност“ в спорадическите 
Светове на множество други „личности“, сменяйки за 
ден огромно количество „чужди“ Светове, нито на крач-
ка не приближаващи се към тяхната собствена Цел, а 
най-често, все повече отдалечаващи се от нея.

3.0300. Макар че е много сложно навреме да уловите 
и проследите началото на поредното ваше въвличане 
в нечий чужд сценарий и да осъзнаете, че вие в своя 
Живот вече не се явявате „главен герой“, докато не се 
научите да правите това ще бъдете принудени постоян-
но да изпитвате на себе си резултатите от нечия чужда 
(по-силна, отколкото във вас) воля, активно влияеща 
на повечето ваши решения, на вашите текущи пла-
нове и на качествеността на СФУУРММ-Формите, фор-
миращи Фокусната Динамика на вашето Самосъзна-
ние. Добре е, ако това влияние изхожда от „личности“ 
по-хармонични и духовно по-развити от самите вас, 
но най-често се случва обратното: вие сте принудени 
практически постоянно да съобразявате вашите избо-
ри с „личните“ интереси или по-примитивните СФУ-
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УРММ-Форми на някого другиго само защото вашите 
по-качествени решения или изказвания могат „няко-
го“ да обидят, ядосат, разочароват, разтревожат, или 
да смутят, да предизвикат по отношение на вас завист, 
отмъщение, критика, ругатни, презрение и т.н. Мно-
го често, демонстрирайки своята принципна позиция, 
която от окръжаващите се преценява като критична и 
неуместна, вие се лишавате от приятели, губите еди-
номишленици и съратници в някакво дело, и, като 
правило, придобивате много тайни врагове, коварни 
вредители и подли недоброжелатели, на които вашата 
честност и принципност буквално „дотяга“.

3.0301. Затова вие най-често предпочитате да не казва-
те на хората истината за техните недостатъци и греш-
ки, по навик замълчавайки в присъствието на грубия-
ни, нахалници, негодници, утайки и подлеци, безпре-
кословно и раболепно подчинявайки се на идиотските и 
егоистичи заповеди на всевъзможните началници, ше-
фове, властимащи и „силни на деня“, които охотно се 
разпореждат с вашата Съдба по свое усмотрение и ви 
разтакават по всички нива на бюрократичната йерар-
хия… Да изреждаме жалките и уродливи резултати от 
вашето ежедневно всеугодничество можем до безкрай-
ност, но това нито за миг няма да приближи всеки от 
вас до реалната възможност – още от същата тази се-
кунда!, да започнете да творите „свой“ персоналистиче-
ски Свят само с помощта на вашите собствени, по-ка-
чествени и по-съвършени възгледи, духовни ценности 
и материални приоритети. Ако не направите това сега, 
вие и по-нататък ще  оставате в своя Живот неосъзна-
ти пленници и заложници на чужди сценарии, чужди 
планове, чужди интереси и чужд Живот, в който относ-
но вас много често е „предписано“ съвършено не това, 
което вие искате и към което вие самите се стремите, 
и където ви окръжават далеч не тези „хора“ и не тези 
обстоятелства, които е трябвало да ви приближат към 
реализацията на вашите собствени планове.
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3.0302. Как да разберете, как да разпознаете и по какви 
критерии да отличавате „своите“ Светове от „ чужди-
те“, как правилно да реагирате на множеството при-
нудителни и непредвидени обстоятелства, всеки миг 
неканено врязващи се във вашия Живот с неочаквани 
телефонни позвънявания, неочаквани реплики и фра-
зи безжалостно крадящи вашия покой, душевно равно-
весие и безметежна радост? Та нали от това никъде не 
можеш да се денеш, не можеш да се скриеш, не можеш 
да останеш зад престорената маска на равнодушие и 
безразличие, опитвайки се да избягваш най-малките 
дисхармонични контакти, емоционални спорове, отго-
ворни решения и радикални постъпки.

3.0303. Никаква особена премъдрост тук няма: нужно е 
само да не отстъпвате на всичко, което дисхармонично 
се проявява по отношение на вашата идеална Пред-
става за Този, Който Вие сте във вашето благоприят-
но „бъдеще“, внимателно обмислено и сформирано от 
вас на базата на най-интелектуалните и алтруистични 
СФУУРММ-Форми и афектативни Стремежи, уверено и 
непоколебимо направляващи процеса на вашите пре-
фокусировки в направление най-бързото постигане на 
стоящата пред вас Цел. Това означава, че на всяко 
изменение на обстоятелствата (телефонни позвънява-
ния, нечии заповеди, указания, закони и правила, не-
чии забележки или действия, молби или предложения, 
придумвания или заплахи, на всевъзможни събития и 
явления, и т.н, и т.н.) вие трябва да се научите да реа-
гирате така, че в нищо да не противоречите на вашата 
собствена принципна жизнена позиция.

3.0304. Реакцията на всеки от вас на всяко събитие във 
вашия Живот определя попада ли честотата на вибра-
циите на вашите Мисли, Емоции, Желания и Дейст-
вия, с които вие реагирате на дадено събитие, в този 
допустим от вас спектър на отношенията, които има-
те право да  използвате, ако искате да продължавате 
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колкото може по-ефикасно да се префокусирате към 
заветната си Цел. В този процес е невъзможно да ми-
нете без неуморно култивиране в своето Самосъзнание 
на насъщната потребност от проявлението само на ин-
телектуално-алтруистични избори. Това означава, че 
към всеки свой избор вие трябва да се научите да се 
отнасяте безкомпромисно и без предубеждение: при-
състват ли в него едновременно и признаци на висо-
кочувствен Интелект (или поне на благоразумност) и 
характерните признаци на високоинтелектуалния Ал-
труизъм (или поне безкористие)? Ако подобни призна-
ци не можете да намерите, то по-добре е да почакате 
и да оставате пределно честни – скоро варианта, съот-
ветстващ на тези условия, задължително ще се появи. 
Вие ще загубите немного повече време и психически 
усилия, но затова пък ще спечелите ефективност и 
по-качествена префокусировка.

3.0305. Обръщам вашето внимание на това, че между 
състоянията да бъдеш принуден да постъпваш алтруис-
тично (например, под мощния натиск на непредвидени 
обстоятелства или защото в дадената ситуация на вас 
това ви е изгодно) и действително да си Алтруисти-
чен, съществува огромна пропаст, доколкото само по 
себе си състоянието на получаване на поне някаква 
„лична“ изгода от алтруистичната постъпка (освен 
морално и духовно удовлетворение) е невъзможно по 
определение. Същото се отнася и за признаците на ви-
сокочувствената Интелектуалност, която често е много 
удобно да се подменя с демагогско умуване, егоистич-
на разсъдъчност и разумност, изгодност, хитрост, пре-
сметливост и оцеляемост.

3.0306. Критерият тук е един: менталната съставляваща 
на дадения признак трябва да бъде лишена от каквато 
и да било „лична“ изгода и честолюбива (егоистична) 
заинтересованост от възможните резултати на осъ-
ществявания от вас избор. Ясно е, че на преобладава-
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щото мнозинство от вас да извършват подобни избори 
засега не им е по силите, но без упорит стремеж към 
това вие никога няма да станете Човек. Този Принцип 
на изборите ще може да се утвърди във вашето Само-
съзнание само в случай, че вие постоянно (от час на 
час, от ден на ден и от година на година) успеете да 
живеете и творите под егидата на СФУУРММ-Формите 
на ллууввумическото Направление, ориентиращи ви 
на постигането на състоянието „Творческа Космическа 
Потенциалност“ – на високия Интелект и абсолютния 
Алтруизъм, постоянно подбуждащи ви към проявява-
нето на Доброта и безусловна Любов към Всичко Съ-
ществуващо, на духовно Единство с Всичко.

3.0307. Във всички времена хората са били принудени 
да се задоволяват с Живот в по-голяма степен не от-
говарящ нито на техните принципни позиции, нито на 
техните Желания, потребности, Стремежи, постоянно 
проявявайки страхливост и малодушие, изпитвайки 
мощна зависимост от своеволието на несъвършените 
закони и корумпирана власт, от нечии пороци, ка-
призи и предубедени егоистични убеждения. Значи ли 
това, че всички тези хора принудително са се фоку-
сирали само в нечии спорадически Светове? Не, та 
нали, за да се реализирате в „своя“, а не в „чуждия“ 
Свят, са нужни реакции, които отговарят на вашата 
„лична“ жизнена позиция, отразяваща вашите СФУ-

УРММ-Форми, вашите понятия за взаимоотношенията 
в обществото.

3.0308. Не е тайна, че в много хора страхливите и дву-
лични или, обратно, нахалните, цинични и безпри-
нципни позиции се явяват основно ръководство за 
действие и спомагат за бързото постигане от тях на 
техните користни и безнравствени цели, оцеляване на 
всяка цена, честолюбиви реализации, постигане на 
власт над другите, слава, богатство. Други критерии 
за жизнените ценности те не признават, не знаят и 
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категорично, агресивно прекъсват всякакви опити да 
ги убедите в обратното. Техните главни девизи са: „Чо-
век за човека е вълк“, „Око – за око, зъб – за зъб“. 
Затова те са абсолютно убедени, че за постигането на 
своята цел е нужно задължително някого да излъжат, 
подкупят, „смажат“ под своите Интереси, наплашат, 
„изтласкат в страни“, а ако това не се получава, то да 
осакатят, принесат в жертва, морално да унищожат 
или физически да ликвидират, да изтребят на всяка 
цена. И всичко това те ще осъществяват охотно, ха-
зартно, бидейки напълно уверени в своята правота, за-
щото подобни избори напълно съответстват на техните 
принципи и жизнени цели.

3.0309. Затова, изпълнявайки нечия заповед за убийство 
или угаждайки някому, възхвалявайки или хулейки 
някого, постоянно извършвайки своите гнусни нещица, 
те съвсем не задължително се префокусират в нечии 
спорадически Светове, защото проявяваните от тях ре-
акции и вземаните от тях решения никак и в нищо не 
противоречат на техните собствени Представи за Живо-
та. Та нали най-важният отличителен признак за ваше-
то фокусиране в „собствения“ си Свят се заключава в 
това, че вашите избори напълно се съгласуват с вашите 
принципи, с помощта на които вие достигате поставе-
ната цел. Каква по своята Същност е тази цел – не е 
важно, доколкото тя определя само това протоформно 
Направление на вашите префокусировки, тези групи 
ПВК, където подобни цели имат реалната възможност 
да се осъществят. И такива субективни понятия като 
„добро“ и „зло“, закони на морала и нравствеността 
тук съвършено не действат и никак не се отразяват 
на процеса на фокусирането на всяка „личност“ или в 
нейния персоналистически Свят, или в който и да е от 
множеството спорадически Светове, когато по в силата 
на неблагоприятното за нея стечение на обстоятелства-
та „личността“ е принудена да прави това, което не се 
съгласува с нейните принципи.
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3.0310. Много „хора“, използващи различни духовни 
практики и проповядващи „добри“ и хуманни учения, 
поради наличие в тяхното Самосъзнание на мощни за-
браняващи „рамки“ и кодировки, не позволяващи им да 
приемат Знание от такова високоинтуитивно Ниво като 
ИИССИИДИОЛОГИЯТА, даже не подозират, че те едновре-
менно се явяват и Творци, и главни разпоредители на 
„собствените“ си Светове на своето съществуване, докол-
кото не притежават тази Информация и непрекъснато 
продължават да извършват стратегически грешки как-
то във всеки от своите избори, така и в своето жизнено 
творчество. Ако вие в своите избори се ориентирате по 
някой, макар даже много добър, но заедно с това в нещо 
силно ограничен, ортодоксално, фанатично предан на 
някакви стари (или съвсем древни) духовно-религиозни 
концепции човек, който даже теоретически не признава 
възможността за наличие в Света на по-истински Зна-
ния, отколкото това учение, на което той се покланя, то 
вие можете лесно да станете доверчив участник в „ма-
совките“ в неговия сценарий наивно разчитайки на това, 
че той винаги прави по-правилни избори.

3.0311. Коригирайки нечии СФУУРММ-Форми в съответ-
ствие с вашите собствени Представи, с това вие участ-
вате в процеса на потенциалното подобряване на ка-
чествеността на нечий персоналистически Свят, показ-
вайки с вашите по-качествени избори наличието на 
по-ефективни възможности за постигането на някакви 
конкретни цели. Използвате ли вие при това „свои“ 
или „чужди“ СФУУРММ-Форми не е важно, тъй като ре-
шаващо се явява само постигнатия при това резултат: 
ако той е по-хармоничен и в по-голяма степен съответ-
ства на вашите Цели, то това е състоянието, което аз 
подразбирам под фразата „да останеш в своя Свят“.

3.0312. Затова престанете да ограждате своето Възпри-
емане от всяка друга гледна точка в нещо не съвпа-
даща с вашата собствена, боейки се да излезете отвъд 
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границата на позиционния самоконтрол над обстоя-
телствата на своя Живот! Така вие проявявате само 
своята ограниченост, духовна незрялост, невежество 
и предубеденост. Учете се да отличавате „зърното“ от 
„плевелите“ и не се бойте да използвате в своето жиз-
нено творчество чуждите „зърна“ за собственото си – 
духовно и интелектуално, самоусъвършенстване.

3.0313. Спорадическите Светове на огромно количество 
хора могат да водят към същите, както и при вас, Цели, 
макар че методите за реализация и изборите на тези 
„хора“ могат много силно да се отличават от вашите. 
Не изпадайте в крайности и с това не култивирайте в 
себе си страх пред това, че можете да попаднете на не-
чия въдица, това ще бъде само свидетелство за вашата 
ограниченост, ненужна загриженост и ниско качество 
на представляваните от вас Цели и Задачи за инте-
лектуално-духовно развитие. Старайте се да намирате 
навсякъде и във всичко рационалните зърна на Исти-
ната, така или иначе съзвучни с вашето Светоразбира-
не и само в случаите на сблъсък с позиции принципно 
диаметрални на вашите собствени, намирайте в себе 
си сили и доводи за това аргументирано да убедите 
опонентите си в своята правота.

3.0314. Представете си, че някои от вас, изповядващи 
някоя от научните, философски или религиозни кон-
цепции, биха се срещнали с мен и само поради това, че 
аз казвам съвсем невъобразими за вас неща, не биха 
започнали да общуват, боейки се да попаднат под вли-
янието на неразбираемите от вас Представи на моя 
персоналистически Свят. Вие бихте се ръководили не 
от жажда за ново самопознание, не от искрен стремеж 
за  самоусъвършенстване, което е невъзможно без по-
стоянен прогрес, а само от страх да загубите опора в 
своята вяра, учение или дисциплина, да се усъмните в 
своите привични догми и устояли Представи, без които 
вие просто никак не можете иначе да мислите за „са-
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мите себе си“. Да, отклонявайки се от общуване с мен, 
вие не бихте се префокусирали в моя, по-съвършен (от 
моята субективна, ллууввумическа гледна точка) пер-
соналистическии Свят, но затова пък бихте се лишили 
от възможността да усъвършенствате с по-качествени 
СФУУРММ-Форми и „вашия собствен“ – по-примитивен 
и ограничен, Свят.

3.0315. Ако събирате Опит от хора стремящи се към съ-
щата Цел, към която се стремите и вие и имащи по-ка-
чествени, отколкото във вас самите, Нива на Знание и 
високоразвити Воля, Целеустременост, Убеденост и От-
говорност, има смисъл, „привързвайки се“ към техните 
избори, да се вгледате внимателно в техните решения 
и по съответстващ начин да коригирате с по-качестве-
ни решения „своя“ персоналистически Свят. Ориенти-
райки се по тях, вие фактически настройвате своята 
собствена Фокусна Динамика на придвижване в също-
то Направление на развитие. Тоест вие вземате за себе 
си, като пример, всичко най-добро от някоя духовно и 
интелектуално по-развита „личност“, която, по-ваше-
му, в дадената ситуация би се държала по-правилно 
от вас и постъпвате именно така, както би постъпила 
тя. Извършвайки подобни „компилации“, вие посте-
пенно подобрявате качеството на своите СФУУРММ-Фор-
ми, а значи, усъвършенствате и фокусираните от вас 
НУУ-ВВУ-Конфигурации, които структурират по-хармо-
нични групи ПВК, където във вашите сценарии на раз-
витие вече забележимо се изменят и жизнените Цели, и 
Задачи, и методите за тяхното достижение.

3.0316. „Вземайки назаем“ нечии по-съвършени СФУ-

УРММ-Форми, вие така с тях скоро свиквате, че вече 
започвате да ги смятате за собствени и забравяте 
какви сте били по-рано. Така, постоянно преобразу-
вайки своите по-малко удовлетворяващи вас, Пред-
стави в по-съответстващи на вашия обновен свето-
глед, вие последователно подобрявате и „собствения 
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си“ персоналистически Свят. Вие не можете – все-
цяло и безвъзвратно, да се фокусирате само в нечий 
сценарий, защото постоянно коригирате своите избо-
ри и ако някъде сте сгрешили, то винаги имате въз-
можност да измените ситуацията постъпвайки така, 
както смятате за нужно.

3.0317. Но ако нечии избори по принцип не противо-
речат на вашите и вие с тях се съгласявате, то вие 
осъществявате своите избори от „ своя“ персоналисти-
чески Свят, а друг прави това в „собствения си“ пер-
соналистически Свят и никой от никого при това не 
зависи. Приемайки от някого това, което вие смятате 
за нужно, вие няма да се префокусирате в нечии сце-
нарии. Ако в някой човек видите нещо добро, което 
във вас все още го няма, това не означава, че сте ста-
нали зависими от него – вие просто сте прекопирали в 
„своя“ персоналистически Свят тези СФУУРММ-Форми, 
които са ви привлекли в нечий спорадически Свят, за-
щото те ренитивно се съгласуват с вашата Цел.

3.0318. Да, възможно е в други ситуации този човек, от 
когото сте взели пример, да не би могъл да постъпи 
така, както сте постъпили вие, но затова пък негова-
та СФУУРММ-Форма за самата възможност за подоб-
ни избори сега вече е станала и ваша. Вие постоянно 
черпите знания и всевъзможни сведения от книги, ки-
нофилми, интернет, средствата за масова информация 
под формата на СФУУРММ-Формите на писатели, сце-
наристи, режисьори, кореспонденти, блогери – множе-
ство конкретни „личности“, изложили своите Предста-
ви чрез Мисли, Думи, вложили в тях своите Чувства, 
своето видение за възможното развитие на някакви 
взаимоотношения. Може би те самите да не постъпват 
така, както им се иска, но от това изказваните от тях 
Представи не стават по-малко ценни за вас, решилите 
с тяхна помощ да подобрите своята Фокусна Динами-
ка за постигането на вашата Цел.
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3.0319. Но, за съжаление, много често, поради недос-
интезираността на Нивата на вашите низши ИИССИИ-

ДИ-Центрове и отсъствието на Опита, необходим в 
дадените Нива на Съществуване, вие сте принудени 
периодически да „измествате“ своя Фокус на Съсредо-
точеното Внимание до Нивата, за които са свойствени 
СФУУРММ-Форми несъвместими с вашите Цели. И вие 
разбирате, че тези Нива на вашето мислене и чувстване 
изобщо не съответстват на този високодуховен Образ, 
на този Идеал, към реализацията в Който се стремите. 
От вас трябва да бъде намерена и усвоена убедителна 
СФУУРММ-Форма на позитивна Мотивация, която ще 
ви утвърди в необходимостта осъзнато да преминете 
през този временен междинен етап на свилгс-сфера-
ционни преобразувания във вашата Фокусна Динами-
ка, за да може след това, синтезирайки недостигащия 
Опит, отново да се върнете отново към Целта.

3.0320. Представете си, че вървим по пътя и изведнъж 
пред нас се появява блато. Опитали сме се да го заоби-
колим от едната страна, но е невъзможно, от другата 
страна е още по-зле: сипей, пропаст, бурна река. Оста-
ва ни само едно: или да се опитаме да преминем през 
самото блато, или да се откажем от възможността да 
вървим по-нататък. И ние ще форсираме блатото, но 
не за да се потопим в него и да живеем цял живот в 
тази мръсотия, зловоние, сред разлагащата се гнила 
материя и ужасната смрад. Претегляйки всички вари-
анти ние признаваме, че да стигнем до Целта е невъз-
можно, ако не преминем през това блато – друг път 
няма и значи, оттам ще минем, ако изобщо искаме да 
стигнем до своята Цел. Да си пробиваме път през мръ-
сотията ни помага само Мисълта за това, че излизай-
ки, накрая, от блатото, ние ще можем старателно да 
се измием, очистим, да се приведем в ред и след това 
отново да вървим към набелязаната Цел по чист път. 
Ние осъзнато преминаваме през обективни обстоятел-
ства не заради самите тези обстоятелства (секс, често-
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любие, негативни реакции), а заради постигането на 
значително по-високи Цели.

3.0321. Това е нужно ренитивно да разбирате, защото 
именно тази спасителна и отрезвяваща Мисъл трябва 
здраво да държите в Самосъзнанието си във всеки от мо-
ментите на понижаване на Фокуса на Съсредоточеното 
Внимание в деплиативните реализационни Нива, един 
вид окуражавайки себе си: „Да, съгласен съм, това пречи 
на моите принципи, на моите възгледи, на моите Пред-
стави за Този, Който трябва да стана, но съм принуден 
да правя това, защото в противен случай в структурата 
на моето Самосъзнание няма да се осъществи Синтез на 
Енерго-Информация с необходимото качество, а значи, 
моята Конфигурация няма да може да се свърже в един-
но цяло с Тази по-съвършена Форма, към Която се стре-
мя“. Вие просто трябва тази качествена „пукнатина“ да 
запълните с дълбок и многообразен Опит от познаването 
на себе си в някакви конкретни ситуации.

3.0322. Когато се спускате до нискокачествени реакции, 
до някаква вътрешна агресия, осъждане или груба 
сексуалност, вие трябва колкото може по-бързо да за-
бележите това и да се постараете да преживеете, да 
прочувствате тези моменти така осъзнато, че да съу-
меете да ги трансмутирате, тоест да се префокусирате 
от тези състояния в по-качествените от вашите „лич-
ностни“ Интерпретации. Разбира се, процесът от по-
добни преживявания значително се ускорява (или из-
общо се съкращава до няколко секунди), ако пребива-
вате в по-амплиативни състояния, доколкото вашата 
Фокусна Динамика се структурира от СФУУРММ-Фор-
ми, които вече съдържат субективен Опит от такива 
преживявания и затова вие не изпитвате интерес към 
тяхната реализация.

3.0323. Като механизъм за настройка и префокусировки 
в амплиативни психически състояния служат само ви-
соконутационните Мотивации, построени на по-дълбоко-
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то Разбиране на причинно-следствените взаимовръзки, 
образуващи абсолютно всички обстоятелства във вашия 
Живот. Ако такива (убедителни за вас!) Мотивации от-
състват или са все още недостъпни за Формо-Творците 
на вашата ФД, то в деструктивната ситуация трябва да 
се постараете да се „опрете“ поне да дълбоката Вяра в 
това, че „всичко, което е с вас и край вас, вече съществу-
ва и е за благо“ (даже ако в този момент вие не наблюда-
вате поне най-малки признаци на това благо). Доверете 
се на тази универсална Мотивация – и тогава ще можете 
бързо да преодолеете вътрешната криза.

3.0324. Колкото по-бързо успеете безпристрастно да 
оцените създалата се ситуация, осъзнавайки и зафи-
ксирайки себе си в непозитивно състояние, колкото 
по-бързо осъзнавате себе си като ядосващи се, негоду-
ващи, критикуващи, неудържимо възбудени и колкото 
по-искрено поискате да „принесете в Жертва“ на своя-
та висока Цел цялото свое непроработено честолюбие 
(високомерие, критицизъм, нетърпимост, нетолерант-
ност), толкова в по-голяма степен ще може да се осъ-
ществи процеса на трансмутация на Конфигураците 
на тези СВУУЛЛ-ВВУ-конгломерати във вече свойстве-
ния ви амплиативен Опит и трансформация на ваша-
та Фокусна Динамика в СФУУРММ-Форми от по-високи 
Нива на вашето Самосъзнание. Толкова по-бързо ще 
премине деструктивната реализация и ще настъпи ос-
ъзнаването на това, че на вас то вече не ви е интерес-
но. Вие вече няма така остро и чувствително да реаги-
рате на предишните неблагоприятни ситуации. Даже 
ако сте допуснали негативна реакция, трябва ясно да 
осъзнавате, че тя е предизвикана от временното несъ-
вършенство на вашата „днешна“ НУУ-ВВУ-Конфигура-
ция, че вие това знаете и вземате всички мерки за да 
не повтаряте предишните грешки.

3.0325. Във вас може да възникне въпроса: „Означава ли 
нечия силна привързаност към някого или нещо (към 
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семейството или отделни негови членове, към роднини, 
приятели, колектив и т.н.), че такъв човек е фокусиран 
в сценариите на този, към когото той е силно привър-
зан?“. Изобщо, всяка ваша привързаност представлява 
механизъм за превключване на вашия Фокус на Съсре-
доточеното Внимание на този, към когото сте привър-
зани. Тук трябва колкото може по-рано да разберете 
и решите кое за вас е по-важно: дали привързаността, 
която със своите егоцентристски тенденции постоянно 
ви отвлича от следването на заветната Цел, изисквай-
ки вашето внимание, време, физически и психически 
усилия, или самата тази Цел. Сама по себе си привър-
заността във всяка степен никак не влияе на вашето 
фокусиране в „своя“ персоналистически Свят, докол-
кото той много често и в достатъчно голяма степен е 
сформиран от взаимовръзките на някакви субективни 
привързаности към някого или нещо и на предпочита-
нията на нещо едно по отношение на нещо друго.

3.0326. Но привързаността, като възможна причина за 
вашата префокусировка в спорадическия Свят на този, 
към когото сте  привързани, престава да играе тази 
роля, ако вие продължавате да си оставате на свойстве-
ните за вас принципни позиции и не понижавате общо-
то качествено ниво на използваните от вас в жизненото 
си творчество СФУУРММ-Форми. В колкото по-голяма 
степен вашите реакции съответстват на този Идеал, 
който сте поставили пред себе си като Цел на вашия 
Живот, на това качествено Направление на развитие, 
което определя дълбинната Същност на цялото ваше 
съществуване на Земята, толкова по-устойчиво вие сте 
фокусирани в „своя“ персоналистически Свят.

3.0327. Например, привързаността на майката към свое-
то дете (или към децата, към семейството) отнема от 
нея много физически сили и творческа Енергия, която 
в други условия би могла да бъде използвана от нея със 
значително по-голяма полза за себе си, за собственото 
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си самоусъвършенстване в избраното от нея Направле-
ние на жизненото творчество. Но ако тази жена, неза-
висимо от допълнителните грижи, все пак продължава 
и по-нататък да си остава не по-малко устремена и вяр-
на на тези принципи, с помощта на които тя иска да се 
сдобие със своята висока Цел (в която съответстващо 
място е отредено и на нейното семейство), то тази дъл-
бока привързаност никак няма да се отрази на стабил-
ността на нейните фокусировки в „своя“ Свят. Тогава 
нейните Представи ще могат продължат последовател-
но да се организират в тези обстоятелства на нейния 
Живот, за които тя е мечтала (наред с възможността за 
собствената си творческа реализация, в нейното семей-
ство ще се създават и запазват хармонични отношения, 
благополучие, доходи, съгласие и взаимоуважение меж-
ду всички членове, и т.н.).

3.0328. Но нали във всеки от членовете на нейното се-
мейство също имат свои собствени планове, Желания, 
Интереси и Стремежи, които които всеки ще се стреми 
на всяка цена да достигне и които могат да не съвпадат 
с нейната Цел или даже да бъдат диаметрално противо-
положни на нейната. Децата са най-фините психолози, 
които в изобретяване на начини за манипулиране по-
ведението и изборите на своите родители нямат равни. 
Повечето от тях, ако не се сдобиват със своето по мирен 
път или мрънкане и капризи, бързо преминават към 
агресивна тактика, или демонстративно се затварят в 
себе си (също много ефективен вид манипулиране).

3.0329. Ето тук жената я очакват най-големите трудности, 
а понякога и просто непреодолими препятствия: или не-
прекъсната война за своите убеждения и победа на ней-
ните планове, или постоянни отстъпки на егоистичните 
искания и прекомерни искания на отделните членове 
на семейството, попадане на нейните принципни Пред-
стави в строга зависимост и под мощното манипулира-
не от страна на по-малко качествените СФУУРММ-Форми 
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и, в края на краищата, принасяне в жертва на семей-
ството (или на отделни негови членове) на собствените 
си възгледи, вкусове, Желания, Интереси и Стремежи. 
Ако майката започне да проявява към поведението на 
своето дете реакции несъответстващи на нейните собст-
вени високи Представи, като че ли не забелязвайки не-
говото недоволство, раздразнителност, грубост, нахал-
ство и егоизъм, ако тя не прави опити нещо да измени 
в него с помощта на упорито въздействие на неговото 
Самосъзнание със собствените си СФУУРММ-Форми, то 
тя бързо ще се превърне в заложница на сценарий, къ-
дето нейното дете се явява „главен герой“ и е невъз-
можно да се предскаже каква роля ще бъде отредена за 
нея в неговия спорадически Свят. Най-често тази роля 
се оказва драматична или трагична.

3.0330. Такова (постоянно подчинено) състояние на Фо-
кусната Динамика на майката и нейното безотговорно 
отношение към процеса на възпитанието и егоистич-
ните тенденции на детето може да доведе до това, че 
за ефективното култивиране в неговото Самосъзнание 
на по-амплиативни качества и черти на характера ще 
бъде „необходима“ нейната „Смърт“. Например, вед-
нъж детето си е играло кибрит, запалило е клечка, 
а майката нищо не му е разказала за опасностите от 
подобни игри. Друг път то, движено от любопитство, 
е запалило масата, за да разбере за колко минути тя 
ще изгори. И отново майката само леко го е смъмрила, 
така и не споделяйки Опита си и не обяснявайки му 
много неща, а оправдавайки неговите простъпки с лю-
бознателност, любопитство и жив интерес към всич-
ко. И веднъж неговите безразсъдство и неопитност са 
станали причини за гибелта не само на нея самата, но 
и и на много хора, или за загубата от тях на тяхното 
имущество. И детето ще трябва да живее с този траги-
чен Опит през целия свой последващ Живот, строейки 
на неговата основа много от своите взаимоотношения 
с окръжаващите го спорадически Светове.
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3.0331. Това е само един възможен сценарий от цялото 
разнообразие от мултиполяризационни Направления 
на развитие на това дете, в който са „вплетени“ Съд-
бите на много хора, така или иначе свързани с това 
семейство (териториално, психически), но представля-
ващи в този сценарий само „работен материал“, об-
ществен психоемоционален фон, който е призван по 
един или друг начин да въздейства на развитието на 
Самосъзнанията както на самото дете, така и на не-
говата майка. Там, където представителите на този 
„фон“ (чрез своето устойчиво небезразличие към тях-
ната Съдба и по-отговорно внимание към проблема на 
подобряването на взаимоотношенията между тях) са 
могли все пак да отстоят своите по-качествени прин-
ципни позиции и да наложат по-амплиативни тенден-
ции на членовете на даденото семейство, те (в свой-
ствените им персоналистически Светове), са се префо-
кусирали в по-качествените сценарии, където подобна 
трагедия или не е станала, или материалните загуби и 
жертви са се оказали значително по-малки.

3.0332. Ето защо в по-благоприятните варианти на наше-
то с вас „бъдеще“ цялата отговорност за възпитанието 
и обучението на подрастващото поколение се възлага 
не на родителите, на много от които е необходимо не 
по-малко внимание и помощ във възпитанието, а на 
най-добрите специалисти – психомоделиролози, пе-
дагози-медитолози, възпитатели-трансцендтолози, на-
ставници-ииссиидиолози, чийто Опит и знания се фор-
мират в процеса на ренитивното изучаване на такива 
научни направления на „бъдещето“, като например: 
аайллииетика (основи на чувствените взаимоотноше-
ния), сфуурммввулогия (изкуство по реконструкция на 
с-Реалността), свууллогистика (регулиране на емоцио-
налните връзки), иисстллика (основи на менталните 
взаимодействия), коарддиирлогия (целенасочено моде-
лиране на ротационните Цикли), психобионика (коре-
кция на състоянията на биосистемите), психогенети-
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ка (влияние на мислите и чувствата на хромосомните 
мутации на ДНК), витоскопия (телепативна комуника-
ция) и множество други.

3.0333. Да, вашият Фокус на Съсредоточеното Внимание 
може периодически и не задълго да се измества къде 
ли не, във всякакви Направления на жизненото твор-
чество, но ако тази оперативна динамика не понижава 
качествеността на СФУУРММ-Формите и диапазона на 
проявление на вашия Фокус на Творческа Активност, 
то вие, както преди, продължавате да се префокуси-
рате към своята Цел. Ставащите при това качествени 
свилгс-сферационни преобразувания във вашата Фо-
кусна Динамика, съпровождащи се с кратковременни 
префокусировки в нечии спорадически Светове – това 
е резултат от съществуващите в Конфигурациите на 
вашето Самосъзнание „празноти“ по Синтеза в опреде-
лени диапазони на Енерго-Плазмата на по-коварллерт-
ните взаимовръзки между Аспектите на някакви Ка-
чества, без Синтеза на които на вас ви е просто невъз-
можно да осъществите по-нататъшни префокусировки 
в по-високочестотни Нива структурирани от тези групи 
ПВК, където вашата заветна Цел е вече реализирана.

3.0334. Във всяка секунда, още щом в някого от вас 
по отношение на изборите и действията на „глав-
ния герой“ активно се проявява вашето принципно 
(не е здължително той да бъде по-качествено) мен-
тално-чувствено послание, отразяващо позицията на 
вашето Самосъзнание, ситуацията и ролите могат и 
веднага ще се разменят. И ако, независимо от съпро-
тивата на потенциалните „главни герои“ на всеки от 
окръжаващите вас спорадически Светове, на вас ви се 
отдава да настоявате на своето и да се сдобиете с реа-
лизация на вашите СФУУРММ-Форми, то вие ставате по 
отношение към тях „главен герой“ на вашия собствен 
сценарий на развитие, вие, а не някой друг за вас, ко-
ригирате и моделирате ситуациите по свое усмотрение. 
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При това всички останали хора, в чиито Самосъзнания 
е станал позитивен или негативен резонанс на ваши-
те Представи или действия, пребивавайки със своята 
Фокусна Динамика във вашия сценарий, могат или да 
остават в свойствените им персоналистически Светове 
(ако това, което правите вие, също благоприятства и 
техните Цели), или ще се префокусират във вашата 
„масовка“ (ако вие сте победили, но вашите аргументи 
не съответстват на техните Представи за възможното 
решение на дадения въпрос или конфликт).

3.0335. Много силно грешите, когато смятате, че самият 
факт на вашето принципно неучастие в нещо несъот-
ветстващо на вашите Представи, ви обезпечава фоку-
сиране в „собствения ви“ Свят. Не, тази позиция тряб-
ва всеки последващ миг да се подкрепя с вашите кон-
кретни решения, реакции, действия, предпочитания, 
изказвания, потвърждаващи (фиксиращи в Самосъз-
нанието) доминирането във вашата Фокусна Динамка 
на принципната позиция именно на вашите Представи 
по отношение на някого или нещо. В противен слу-
чай, мълчаливо гледайки през пръсти и фактически 
способствайки със своята пасивност реализацията 
на това, с което вие принципно не сте съгласни, вие 
веднага от „главен герой“ ставате участник в нечии 
„масовки“. Запомнете: мълчанието или бездействието 
в повечето случаи представляват много активна пси-
хоемоционална позиция, манифестираща в окръжа-
ващото Пространство спектъра на тези вибрационни 
качества, които в дадения момент образуват ф-Конфи-
гурацията на вашето Самосъзнание.

3.0336. Страхливо премълчавайки в случаите, когато 
вие с нещо от ставащото наоколо не сте съгласни и 
не сте се опитали да измените ситуацията заявявай-
ки за своето „лично“ мнение на всеуслушание, когато 
бездействате в случаите на погазване на вашите собст-
вени принципи и даже не се опитвате да предотвра-
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тите нечие беззаконие, престъпление или агресия, с 
това вие ясно и определено генерирате в Простран-
ство-Времето точните „координати“ на последващото 
фокусиране на вашия ротационен Цикъл, като че ли 
утвърждавайки се в това, че в дадения момент от своя 
Живот вие сте способни да проявите себе си само в 
тези реализационни Нива на Самосъзнанието. Мъл-
чаливото несъгласие с нещо, когато смятате, че то се 
осъществява „не така, както трябва“, но не заявявате 
за това публично, с това давайки възможност на тези 
деплиативни тенденции да се активизират и развиват 
в постъпките, реакциите и думите на другата „лич-
ност“ – това също се явява най-употребявания метод 
за вашата деструктивна префокусировка в структури-
те на Самосъзнанието. С това вие ставате участник в 
„масовката“ в сценариите на дадената „личност“.

3.0337. Вашето пасивно отношение или срамежливо 
(а най-често – просто страхливо) мълчание в ситуа-
циите, когато чувствате, че нивото на реакциите на 
някого от вашите роднини или приятели не съответ-
ства на Представите за този Свят, към който вие се 
стремите, е не по-малко активна позиция, отколкото 
действието, провоциращо развитието в някого (но на 
първо място – във вас самите!) на нискокачествени 
тенденции. Ако вие не вземате участие в обсъждането 
на някакви много важни духовни проблеми, мълча-
ливо гледате през пръсти на нечии грешки, неосъзна-
ти действия, простъпки, виждайки от страни, че това 
може плачевно да завърши за самия човек или за 
някого от неговото окръжение, да доведе до някакви 
сериозни последствия, ако вие гледате през пръсти 
нечия безотговорност, нехайство, стиснатост, ревност, 
завист, лъжливост, двуличие и т.н., премълчавайки 
за тях и оправдавайки простъпките на другиго с това, 
че това, видиш ли, е неговия Път, то вие сте избрали 
принципно невярна позиция.
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3.0338. Не трябва да бъдете равнодушни към нищо, а осо-
бено към това, което не съответства на вашите СФУУР-

ММ-Форми и трябва да се опитвате поне да заявите на 
окръжаващия свят за тази своя позиция – за да може 
още повече да оструктурите и усилите неговата Фокусна 
Динамика с вашите по-качествени Представи. Тоест, ко-
гато нямате възможност реално да въздействате на си-
туацията, трябва просто да не се съгласите с това, да не 
отстъпите своите принципи в угода на нечие лицемерно 
одобрение или на желанието да чуете от някого ласкател-
ни думи. Иначе и самата ваша Цел става безпринципна 
превръщайки се в някаква измислена от вас игра само 
поради вашето неразбиране на факта, че всяка ваша, 
като че ли „между другото“ помислена Мисъл, случай-
на емоция, необмислена дума, мимолетен презрителен 
поглед и даже вашето мълчаливо съгласие с нечии агре-
сивни (глупави, порочни, цинични) избори, са способни 
моментално да ви префокусират в най-неблагоприятните 
обстоятелства на вашия Живот, откъдето няма да бъде 
лесно отново да се префокусирате в предишното състоя-
ние на най-голямо благоприятстване.

3.0339. Лъжливата срамежливост, лъжливата скром-
ност – това са синоними на безотговорност, често пре-
минаваща в престъпна снизходителност. Такъв човек 
не разбира до какво може да доведе неговото мълча-
ние и не само по отношение на това за чия простъпка 
той премълчава, но преди всичко за него самия. Това 
може да се сравни със ситуацията, когато вие, гледай-
ки глобуса, точно знаете вашето географско местопо-
ложение. Както и да се върти глобуса, вие във всеки 
момент ще можете да покажете на него тази точка. 
Тоест от вас – по отношение на нещо ставащо край 
вас или в недосегаемо разстояние от вас, трябва да 
има някаква определена реакция, координирана от 
вашите осъзнати избори, вие винаги трябва точно да 
кажете къде сте вие, в кои от безбройното множество 
възможни варианти на вашето настъпило „сега“ вие 
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себе си усещате и преживявате. Само така можете да 
стабилизирате вашата Фокусна Динамика в тези нива 
на жизненото творчество, които в най-голяма степен 
съответстват на вашите Цели и жизнени Задачи.

3.0340. Субективното и условно деление на Фокусната Ди-
намика на окръжаващата ви действителност на „свои“ 
и „чужди“ (спорадически) персоналистически Светове 
– всичко това е само един от нагледните и важни ме-
тоди за сравнителна интерпретация от вас на качестве-
ността на вашия „текущ“ префокусировъчен процес по 
спектрите на мултиполяризация на Векторите на раз-
личните протоформни Направления на развитие. Във 
всяка жизнена ситуация най-важното се явява не това, 
което казвате или правите, а какво при това мислите, 
чувствате, преживявате и каква е степента на вашата 
собствена съпричастност към всичко, за което говорите. 
Защото можете да кажете каквото щете, всичко това, 
което хората говорят и желаят да чуят от вас. И, може 
би, това ще бъде казано от някого от неговия собствен 
лъжлив, двуличен и егоистичен Свят, внимателно мас-
киращ се като по-съвършен. И вие, повярвайки някому, 
също ще започнете да правите така, неосъзнато умно-
жавайки лъжата, сеейки вражда и несъгласие, неприя-
зън и хаос, завист и недоверие.

3.0341. Така се умножава и усилва всяка лъжа постро-
ена на привлекателни думи и призиви, но имаща под 
себе си съвършено противоположни, егоистични, мер-
кантилни, а понякога и внимателно скривани много 
агресивни и човеконенавистнически цели. Качестве-
ността на вашите субтеррансивни префокусировки във 
Фокусната Динамика на окръжаващия ви Свят се оп-
ределя само от вашите „лични“ вътрешни състояния. 
В този субективен процес е важно само това какво 
именно „лично“ вие при това сте чувствали: било ли е 
това просто порицание с цел осъждане, или това дейст-
вително е бил от ваша страна искрен опит да се на-
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прави Света на другия човек по-добър. И тогава, даже 
ако сте сгрешили, казвайки на другия човек, че той 
се намира в недостойно за себе си състояние, вашият 
искрен вътрешен порив ще бъде естествен и искрен, а 
не лъжлив. Макар вашите Представи да са измислени 
от вас, но нали, в края на краищата, важно за вашите 
устойчиви фокусировки във „вашия“ персоналистиче-
ски Свят се явява само това, в което вие самите твърдо 
вярвате, към какво вие самите сте устремени!

3.0342. Някои от вас често говорят за другите правилни, 
добри думи, но понякога това се прави не с цел да по-
могнете да преодолеете в себе си някакви недостатъци, 
а за да можете още веднъж да покажете на останалите 
собственото си превъзходство в по-подробното разби-
ране на нещо, макар че точното повторение на нечии 
умни мисли и цитати изобщо не предполага наличие 
на мъдрост в този, който заучено ги повтаря. Често 
даже някое благо деяние се извършва от вас само, за 
да подсладите своето болезнено честолюбие: „вижте, 
аз и така мога, аз и на това съм способен; мислели сте, 
че аз съм лош, а аз съм добър, аз вече не съм такъв, 
за какъвто вчера ме мислехте; а пък вие така алтруис-
тично да постъпите не бихте могли“.

3.0343. Да, напълно е възможно зад тази манифестация 
да се скрива искреното желание на самия „човек“ да се 
поправи в по-добра страна, да докаже на самия себе си 
и на другите, че е по-добър, отколкото изглежда от стра-
ни, но подбуждащият стимул за това действие е почти 
напълно основан на честолюбиви замисли и егоистични 
желания. Другите не могат да не изказват своето мнение 
и възгледи само поради това, че просто не могат да ги 
държат при себе си, ако видят, че нещо в окръжаващия 
тях Свят се прави не така, както те си представят това.

3.0344. Да, много често, поради различни субтеррансивни 
„непроработки“, думите и съжденията на такива хора 
биват твърде субективни, погрешни, категорични, мак-
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сималистски взискателни, но все едно – това е ярко из-
разена позиция на Формо-Творците на техните „собст-
вени“ Светове твърдо знаещи какво именно те искат и 
добре представящи си как това може да се придобие. И 
ако те можеха да бъдат въоръжени с висококачестве-
но Знание, да им се даде възможност да осъзнаят себе 
си във все още недосинтезираните Нива на собствено-
то си Самосъзнание, за да се изместят сферите на тех-
ните Интереси от честолюбивите, егоистични Нива на 
активност на Фокусната Динамика на Формо-Творците 
на двата низши ИИССИИДИ-Центъра в алтруистичните и 
високоинтелектуални Сфери на Творчеството на аоссо-
оните и кройдлите на следващата двойка Центрове, то 
ние с вас бихме се фокусирали вече в значително по-ка-
чествени и хармонични Светове от тези.

3.0345. Колкото по-високо във Фокусната Динамика 
на „личността“ е активността на Формо-Творците на 
амплиативните Нива на Самосъзнанието, толкова в 
по-голяма степен и по-явно тази потребност в отсто-
яването на своите принципни позиции се проявява 
във всички Направления на нейното жизнено твор-
чество. Да, за множество други, предпочитащи всичко 
наоколо спокойно да се плъзга по веднъж изкачената 
плоскост, където всичко е познато и предсказуемо, та-
кива хора са много неудобни и затова представляват 
мощни катализатори за техните негативни реакции. 
Всеки човек, заел по-качествена принципна позиция 
по отношение на всякакви проявления в Живота, ста-
ва отхвърлен от обществото, с нещо много неудобно, 
неприятно и дразнещ за тези, които гледат на същите 
тези проявления съвършено иначе. Тези хора веднага 
лепят на него стотици етикети, всеки в съответствие 
със своето ниво на разбиране.

3.0346. Но през всичко това трябва да преминете и да пре-
несете онова, което за вас в Живота се явява най-ценно, 
да доведете и себе си, и останалите, присъстващи във 
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„вашия собствен“ по-качествен, отколкото при тях, Свят, 
към тази най-висша Цел, която вие пред себе си сте си 
поставили. Важно е да не се отклоните от тази позиция, 
накъдето и другите, несъгласните с вас, да ви теглят или 
тласкат и да не се съблазнявате от всевъзможните блага 
и привилегии. Изпълнявайки всяка работа, трябва мно-
го ясно да чувствате какво от вас се прави правилно, а 
какво – не, в какво може да се прояви явна полза за ос-
таналите, а в какво – скрита вреда. Трябва постоянно и 
бескомпромисно да контролирате процеса на вземането 
и реализацията на своите решения, не уморявайки се 
да се питате: „А къде в този избор съм Аз – Този, който 
вече се намира в Центъра на моята заветна Цел? Кой 
съм аз в дадената конкретна ситуация?“.

3.0347. Във „вашия“ персоналистически Свят не съ-
ществува никой, освен вас самите и всички останали 
така или иначе се фокусират във „вашия“ Свят само, 
за да предоставят на вас реални възможности активно 
да проявявате себе си в най-различни Направления на 
жизненото творчество, за да може вие, в по-голяма или 
по-малка степен преживявайки различни психически 
състояния, да можете веднъж да започнете да осъзна-
вате, проследявате и разбирате качествената разлика 
между различните варианти на „самите себе си“. За 
да можете, накрая, веднъж завинаги да си изясните: 
в едновременното Съществуване на Вселената сте не 
само „вие“, но и цялото безкрайно множество разноо-
бразни и разнокачествени Интерпретации на Вас Са-
мите. Тези – деплиативни и амплиативни, варианти 
на ексгиберация на ФД на вашата вечна „личност“ 
(Формо-Типи) ги обединява една най-високодуховна, 
високоалтруистична и високоинтелектуалната Цел, 
Която е невъзможно да се достигне на всяка цена, а 
само посредством последователно префокусиране във 
все по-качествените състояния на своето сллоогрент-
но Самосъзнание. Всичко останало е вторично, второ-
степенно, „суета на суетите“.



210
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

3.0348. Качеството и конкретиката на Целта играят в 
ефективността на вашите префокусировки определя-
ща роля. Колкото по-ниско е качественото Ниво на 
поставената пред вас Цел, в толкова по-голяма степен 
вашето комфортно съществуване в „нечии“ ( споради-
чески) Светове става за вас привично и удобно, докол-
кото снема от вас товара на „личната“ отговорност за 
вземаните от някого (вместо вас!) решения. Такива 
цели са достатъчно лесно постижими, те лесно се под-
дават на замяна с други меркантилни цели, а значи – 
служат като надежден механизъм за „превключване“ 
на вашата Фокусна Динамика от най-благоприятните 
обстоятелства на „вашия“ персоналистически Свят в 
съмнителните възможности и ситуации на „нечии“ 
спорадически Светове.

3.0349. Високата Цел, структурирана от множество раз-
нообразни позитивни Мотивации, логически или ин-
туитивно (доколкото вие, възхищавайки се от Нея, 
засега все още много слабо си представяте цялата 
Нейна конкретика) убеждаващи ви в правилността на 
вашия Избор, не е привързана към текущите приори-
тети на ценностите, от които вие вече сте готови да се 
откажете заради Нея и с това представлява със Себе 
си мощен стабилизиращ фактор за процеса на ваши-
те префокусировки в пределите на по-универсалните 
СФУУРММ-Форми на „своя“ персоналистически Свят. В 
зависимост от това доколко е твърда вашата жизнена 
позиция и доколко ренитивно е мотивирана вашата 
убеденост по отношение на важността и ценността за 
вас на вашата Цел, на вашите Представи за по-качест-
вените „себе си“, дотолкова ще се проявява и вашата 
вътрешна устойчивост, вашата непоколебимост по от-
ношение на външните въздействия и чужди реакции.

3.0350. Ако вие сте стабилни в Стремежа си колкото 
може по-бързо да постигнете собствената си Цел, то 
вашата „лична“ позиция по отношение на каквото и 
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да било за вас винаги ще има решаващо значение. И 
разбирането на необходимостта  от постоянна защита 
и демонстрацията на тази позиция също ще бъде за 
вас най-важно. Но това свое психоментално състояние 
съвсем не е задължително някому гръмко да доказ-
ва или да се изразява чрез някакви активни действия 
– често става така, че да се съхрани или значител-
но по-дълбоко да се изрази собствената си принципна 
позиция в някакви обстоятелства може чрез спокой-
но мълчание и издържливост, а не чрез неудържимо 
красноречие или някакви активни действия. Процесът 
на префокусировки в съответстващите сценарии на 
развитие се осъществява само чрез качествеността на 
вашите собствени субтеррансивни състояния.

3.0351. В този въпрос има още един много важен мо-
мент. Често, когато се намирате някъде сами и редом 
с вас никого няма, никой на вас не въздейства и вие 
пред никого не трябва да „се правите на някого“, не 
трябва да се заблуждавате относно това, че пребива-
вайки в самота, сте освободени от възможността да се 
префокусирате в нечии спорадически Светове. Окръ-
жаващият ви СВЯТ, ЧИЕТО информационно простран-
ство винаги е препълнено с нечии Мисли и Чувства, 
СФУУРММ-Формите на нечии Желания и Интереси, ни-
кога не остава по отношение на вас бездеен, пасивен и 
апатичен. Причината за това е Принципа на Резона-
ционност, благодарение на Който се обезпечава цяло-
то безкрайно разнообразие и вечна непрекъснатост на 
Фокусните Динамики на всяка от фокусираните от вас 
Форми на Самосъзнания. Вашата система на Възпри-
емане просто не е в състояние визуално да проследи 
и адекватно да фиксира цялата Фокусна Динамика на 
окръжаващата ви действителност.

3.0352. Ако вие, оставайки си в самота, отстъпвате на 
своите деплиативни Интереси, слабости и пороци не 
придържайки се към своите принципи и смятайки, че 



212
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

можете да си позволите да се спуснете до нискокачест-
вени реализации, то само това се явява доказателство 
за фиксацията на вашата Фокусна Динамика не във 
„вашите собствени“ персоналистически Светове, а в 
нечии спорадически Светове. Това може да става под 
мощното или достатъчно устойчиво влияние на ваша-
та Фокусна Динамика на неосъзнаваните от вас „про-
екции“ на СВУУЛЛ-ВВУ-конгломератите на „личности-
те“ активно заети с аналогична реализация. Активни 
източници на генерирането на такива СФУУРММ-Форми 
могат да бъдат или вашите съседи, или героите на гле-
дания от вас филм, или авторите и изпълнителите на 
слушаните от вас песни, музика, клип, или, в края на 
краищата, „вие самите“ – тоест някои от паралелните 
конгениални или партикулярни „личностни“ Интер-
претации на вашата ЛЛУУ-ВВУ-Форма, проявени или 
в един с вас сценарий (в качеството на другите Фор-
мо-Типи на вашата Стерео-Форма), или в хомологични 
(сходни по определени признаци) сценарии.

3.0353. Намирайки се насаме със самия себе си, особено 
внимателно трябва да следите своите Мисли и Чувства, 
безкомпромисно давайки си сметка за това „а кой съм 
аз сега“. Ако е тръгнало осъждане на някого, трябва 
да се хванете за това: „А защо осъждам?“. И трябва 
да се постараете да проследите в себе си възможната 
Мотивация на нечия простъпка: „Да, този човек е по-
стъпил неправилно, но защо не е могъл да вземе дру-
го, по-качествено решение, какво му е попречило или 
какво той не е знаел? Възможно е, ако по-рано му бях 
подсказал, то сега той нямаше така да постъпи и тази 
ситуация просто нямаше да я има!“.

3.0354. И когато разберете и осъзнаете ако не собстве-
ната си вина, то поне „личната“ си съпричастност към 
факта на нечия простъпка, вашето осъждане или ще 
пропадне, или значително ще отслабне, а вместо него 
може да настъпи по-ренитивно осъзнаване на това, 
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че всяка излишна снизходителност от ваша страна, 
несвоевременно премълчаване на нещо важно за вас 
самите, може да доведе до много сериозни последствия: 
до нечии  грешки, караници, обиди, неуспехи, беди и 
даже трагедии. Навреме казаната забележка или сво-
евременното вмешателство могат да се окажат значи-
телно по-ценни и благодатни по отношение на другата 
„личност“, отколкото цели тиради от някакви думи, 
казани ѝ впоследствие, когато за човека вече ще бъде 
много сложно в нещо да го разубедите и да се опитате 
да го насочите към по-истинския път на творческото 
самоусъвършенстване.

3.0355. Качеството на вашите творчески, духовни прояви 
при извършването на всяка работа, колкото и обичайна 
или рутинна да ви се стори тя, също ви позволява или 
да оставате надеждно  фокусирани на процеса по пости-
гането на своята Цел (и тогава вие продължавате да се 
фиксирате в „своя“ персоналистически Свят), или спо-
мага за отвличането на вашето внимание от съдържа-
нието на вашите принципни Представи и от временната 
активизация на някакви от засега все още недосинтези-
рани от вас Интереси, въвличащи ви в сфуурммформ-
ната динамика на спорадическите Светове.

Глава 9. Влияние на СФУУРММ-Формите на 
спорадическите  Светове върху процеса на 
формирането на СФУУРММ-Формите на персо-
налистическия Свят

3.0356. Във всички случаи, всички окръжаващи ви спо-
радически Светове – това са не само нечии „чужди“, 
но и „ваши“ Светове! Те стават и „ваши“ в момента, 
когато в тях се „проецира“ вашата Фокусна Динамика. 
Работата е в това, че в този непрекъснат префокусиро-
въчен процес има много съществена особеност: всичко 
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това, което вие наричате „чужди“ персоналистически 
Светове, се явява (в едно и също време, но от различни 
гледни точки) също и разно-Качествени отражения на 
Фокусната Динамика на „вашия“ персоналистически 
Свят. Доколкото вие по един или друг начин се про-
явявате в нечии Фокусни Динамики, оказвайки едно 
или друго въздействие на тях, то всеки от тези спо-
радически Светове също представлява по определен 
начин „написан“ като че ли „лично“ за вас сценарий, 
само че по-малко качествен, отколкото много от тези, 
които биха могли да бъдат в дадената ситуация, ако 
вие бихте целенасочено го коригирали в пълно съот-
ветствие с вашите собствени Представи за по-качест-
вените „сами себе си“.

3.0357. Тези спорадически Светове се явяват за вас 
„лично“ различни отражения (чрез нечии субективни 
Представи за вашата „личност“) на тези варианти на 
вашите предишни избори, много от които вие бихте 
искали да зачертаете от своя жизнен Път. Те са като 
дамоклев меч висящ над всеки от вашите „текущи“ из-
бори, готов във всеки момент да зачертае и унищожи 
всички ваши „днешни“ постижения и успехи. Ако вие 
някъде нещо не сте направили както трябва, или не 
сте казали каквото трябва, то нечии превратни Пред-
стави за вас, бидейки някъде изказани и обнародвани, 
веднага безпощадно ще се стоварят на вас публични 
осъждания, най-често въвеждайки ви в агресия или 
отчаяние, в обида или депресия, в ненавист или дъл-
боки преживявания за по-рано извършени от вас прос-
тъпки и грешки. Това е способно задълго да ви отвлече 
от Представите за необходимостта от постигането на 
своята Цел, а значи, и да ви префокусира в тези мно-
гообразни, но винаги от нещо или от някого зависими, 
„масовъчни“ състояния. В „чуждите“ сценарии вие 
сте в по-голяма степен контролирани от действията на 
другите хора и в по-малка степен можете да осъщест-
вявате това, което се иска именно на вас.
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3.0358. Активно моделираните и разнообразно реализи-
раните от нас конфликтни ситуации се явяват породе-
ни от тензорността и недосинтезираността в ллуувву-
мическия тип бирвуляртност на ф-Конфигурациите на 
Формо-Творците на първите два ИИССИИДИ-Центъра, а 
също на честолюбивите СФУУРММ-Форми на низшето 
Ниво на втората двойка Центрове. Като правило, всич-
ки конфликтни обстоятелства са обусловени от актив-
ното влияние на нашата Фокусна Динамика на при-
митивните СВУУЛЛ-ВВУ- и егоистичните ЛУУД-ВВУ-кон-
гломерати, пораждащи в „личностното“ Самосъзнание 
тенденцията към разделение, лично мнение, деструкция 
и егоизъм. В нашите „бъдещи“, значително по-ампли-
ативни отколкото „днешните“, НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типи, 
лишени от натрапливото влияние на СВУУЛЛ-ВВУ-конг-
ломератите, състоянието, днес възприемано от нас като 
конфликт, фактически отсъства, тъй като в основата 
на всеки избор всички хора се стараят да вложат преди 
всичко ллууввумическите признаци на високочувстве-
ния Интелект и високоинтелектуалния Алтруизъм, Син-
теза на които генерира във ФД на „личността“ амплиа-
тивните СФУУРММ-Форми на иммунитантната (тоест 
от нищо принудително не обусловена) Отговорност.

3.0359. Това, което е показано във филмите за „междуз-
вездните войни“ и „злобните другопланетни цивилиза-
ции“ нападащи Земята, никак не може да бъде осъ-
ществено в практиката на взаимоотношенията между 
високоразвитите космически цивилизации. Колектив-
ните Съзнания на абсолютно всички космически циви-
лизации, които, както и ние с вас, засега все още не 
са достигнали определени Нива на развитие, обезпеча-
ващи ренитивното Разбиране от тях на Универсална-
та Същност на Космическите Закони, остават локау-
тирани (реализационно затворени) в своите собствени 
планетарни системи и нямат никаква възможност за 
излизане на арената на обширните взаимовръзки в кос-
мическото съобщество дотогава, докато деплиативните 
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Нива на Самосъзнанията фокусираните от тях Форми 
не бъдат в достатъчна степен синтезирани, за да не вре-
дят на процеса на развитие на другите цивилизации.

3.0360. Не само Амплификацията на Самосъзнанието 
на всеки индивид, но и Амплификацията на Колек-
тивното Съзнание на цялата цивилизация (популация) 
предполага непрекъснато и последователно увеличава-
не на количеството коварллертни взаимовръзки както 
между разно-Качествените Формо-Творци на Фокусните 
Динамики, така и между отделните „личности“, групи 
хора, нации и държави, което обезпечава постепенната 
хармонизация, балансиране и извеждане на тези взаи-
мовръзки (и отношения) на все по-качествено Ниво.

3.0361. Затова на „днешното“ човешко общество пред-
стои още да премине през множество глобални изпита-
ния и масови духовни „озарения“, за да натрупа този 
необходим Опит, а също интелектуално-алтруистичен 
потенциал, които ще позволят на повечето земляни не 
само да разберат и приемат новото ииссиидиологическо 
Знание, но също и да излязат отвъд пределите на ун-
го-ссвооунния спектър на реализации, не позволяващи 
на съвременните хора даже в най-примитивна форма 
да се приобщят към най-висшата Идея за интелекту-
ално-алтруистичното Служене на Мирозданието. Между 
членовете на „бъдещото“ човешко общество, където тези 
Нива на Самосъзнание са вече достигнати и в глобални 
мащаби активизирани (до голяма степен благодарение 
на СФУУРММ-Формите на ИИССИИДИОЛОГИЯТА), такива 
дисхармонични състояния, които поне някак да напом-
нят съвременните конфликти (с агресия, насилие, раз-
рушения, убийства), не съществуват изобщо. Способнос-
тта за Разбиране, търпимост и толерантност, Отговор-
ност и Инициативност, интелектуално-алтруистичните 
отношения и масовия стремеж на хората към творческо 
сътрудничество в различните Сфери на Творчество и 
Направления на развитие се явяват в благоприятните 
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варианти на нашето с вас „бъдеще“ най-главните и ос-
новополагащи ценности и натрупвания.

3.0362. В колкото по-високоразвити взаимоотношения 
встъпват помежду си хората, толкова повече в техни-
те Фокусни Динамики се нивелира условно-субектив-
ното разделение на всевъзможните обстоятелства на 
окръжаващата ги действителност на „свои“ и „чужди“ 
Светове. Тоест в колкото по-голяма степен в Самосъз-
нанието на Формата е осъществен процеса на двуинва-
дерентния между-Качествен Синтез, в толкова по-мал-
ка степен във Фокусната Динамика се активизира по-
требността от егоистични избори. Само състоянието на 
егоизъм провоцира конфликтни ситуации!

3.0363. Постъпвайки така, както смятате за най-целе-
съобразно не само за себе си, но и за другите, вие за-
почвате да се отнасяте към своите избори и постъпки 
много отговорно, внимателно избирайки от предоста-
вените ви възможности са;о тези варианти, които не 
само биха нарушили вашите собствени принципи, но 
и не биха накърнили ничии права. Ако сте мъдри и 
ллууввумични в своите решения, то вашите постъпки, 
вашите избори, думи и действия ще отчитат не само 
вашите „лични“ потребности и вашите „текущи“ Ин-
тереси, но също и огромно количество вече достатъчно 
хармонично формирани състояния на окръжаващия 
Свят, които вие просто няма да започнете да наруша-
вате, разбирайки тяхната важност и първостепенност 
за постигането на вашата собствена Цел.

3.0364. И затова във всякакви отношения вие винаги от 
множеството възможни варианти на следващата ваша 
постъпка и вашите възможни думи задължително ще 
се постараете да намерите именно тези, които ще бъ-
дат най-малко способни да предизвикат дисхармонич-
ни състояния не само в тези, с които вие непосредстве-
но общувате, но и във всички окръжаващи вас, хора. 
А това е възможно само за сметка на постоянната ин-
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теграция и коварллертизация на използваните от вас 
взаимовръзки по огромното количество разно-Качест-
вени признаци свойствени на Формо-Творците на раз-
личните ЧКК и различните Нива. Когато във вашата 
Фокусна Динамика са вече достатъчно добре баланси-
рани и стабилизирани високонутационните Предста-
ви на амплиативните Нива на Самосъзнанието, тогава 
различните прояви на импулсивната Творческа Ак-
тивност на слабонутационните СВУУЛЛ-ВВУ-конгломе-
рати значително по-лесно и по-бързо се подчиняват на 
изискванията на по-качествения Опит.

3.0365. Фактически постоянно ориентирайки се в своите 
избори към Представите на тези от вас, които вие, неза-
висимо от всичко, признавате за значително по-качест-
вени и развити, вие по такъв начин се „сливате“ със 
своята Фокусна Динамика с тези ф-Конфигурации на 
собствената си ЛЛУУ-ВВУ-Форма, които вече имат иден-
тичен Опит, образуван посредством последователното 
„проециране“ един на друг на безбройното множество 
от вашите „бъдещи Смърти“ – посредством грешки и 
неуспехи, страдания и лишения, загуби и придобивки, 
драми и трагедии, щастие и успех, не преживявайки 
всичко това реално, а само наблюдавайки и съблюда-
вайки в своя Живот принципите, свойствени за по-ка-
чествената „личност“, подражавайки ѝ в най-главното 
и най-доброто. Всеки от вас трябва веднъж да реши за 
себе си много важен въпрос: „Кое за мен е по-важно 
– да се фокусирам в „своите“ персоналистически, но 
по-малко качествени Светове, с преобладаващите в тях 
егоистични принципи (това ще заеме много време и 
психически сили), или да изразходвам същите усилия 
за „подражание“ на нещо по-добро, вече постигнато от 
някого, и на по-ефективното интуитивно формиране 
на идентичен Опит?“.

3.0366. Ако вие реално, а не само на думи, се стремите 
към високи Цели, то вие просто няма да можете да 
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мълчите наблюдавайки това, което противоречи на ва-
шето разбиране и Представи. Например, когато видите 
дете, което тича след топка отлетяла извън тротоара, 
вие няма да започнете мълчаливо да размишлявате 
над това дали ще му провърви или не, а ще се опитате 
да го спасите от възможната опасност и този мощен 
импулс ще възникне във вас по естествен начин. Съ-
щата Естественост и стремеж да се коригират някакви 
отношения в съответствие със собствените си, както 
вие смятате, по-качествени Представи, трябва да при-
съства и във всички ваши ежедневни прояви.

3.0367. Ако във вас по естествен начин се появява срам 
за това, което можете все още да измените или предо-
твратите, то вие трябва да предприемете всичко зави-
сещо от вас, за да може след тези изменения вече да не 
се срамувате нито за себе си, нито за другите. Вашата 
принципна позиция по всеки случай винаги трябва да 
бъде активна, вас никой няма да ви принуждава, но 
вие просто ще смятате себе си за длъжни поне да се 
опитате да оправите нечия грешка. Трябва да се учите 
да активизирате своята позиция в окръжаващия Свят, 
влияейки на неблагоприятните ситуации и обстоятел-
ства така, че иницииралите ги хора да се префокуси-
рат във „вашия“ персоналистически Свят, където са 
възможни само съответстващи позитивни реакции и 
алтруистични действия.

3.0368. Всеки от нас, волно или неволно, се явява за 
окръжаващите го хора своеобразен ментор – учител и 
наставник, чийто Живот и избори предизвикват в дру-
гите или желание за подражание, или се явяват нагле-
ден пример за това, какъв не трябва да бъдеш. Но не 
трябва думите „учител“ и „наставник“ да се разбират 
в тези случаи буквално и едностранно, от позицията 
на задоволяване на всички свои егоистични непрора-
ботки, прикривайки се с това, че вие видите ли, прави-
те това само, за да дадете някому добър „урок“.
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3.0369. Подобно „наставничество“, преди всичко, е край-
но безотговорно по отношение на самите себе си, до-
колкото вие по такъв начин (бавно и незабележимо), 
натиквате самите себе си в острите ъгли на вашите 
собствени „непроработки“ и слабости (високомерие, 
надменност, честолюбие, завист, ревност и т.н.), с които 
вие сами просто не сте в състояние да се справите и за-
това ги реализирате чрез завоалирания негативизъм и 
неискреното двуличие на вашите „псевдо уроци“, пред-
назначени за някой от другите хора. Истински Учител 
е този, който без осъждане и с дълбоко разбиране ще 
напомни на човека за възможността за вземането на 
по-качествени решения, навреме и деликатно ще под-
скаже по-качествения вариант и ефективно, а не на 
думи, ще помогне някому да се избави от илюзиите на 
егоизма, а също от всичко, което пречи на другия човек 
по-бързо да се приближава към своята висока Цел.

3.0370. Във вашите сценарии могат да присъстват та-
кива събития като криза, която не вие сте започнали, 
или война, която не вие сте обявили и в организация-
та на която вие не сте вземали участие, или убийство, 
насилие, бандитизм, лъжлива и продажна политика и 
много друго, никак не съответстващо на вашите СФУУР-

ММ-Форми. Вашата принципна позиция трябва да бъде 
основана на ясното разбиране на основните Причини 
за възникването на всички подобни ситуации в Света, 
които ренитивно се разкриват в ииссиидиологическото 
Знание. Затова, за да не подхранвате тази динамика 
със собствените си прояви на краен негативизъм, не-
приемане и агресия, трябва да използвате съответства-
ща, по-достоверна информационна база, а не да се во-
дите на повода на тези, на които са изгодни паниката, 
ажиотажа, бунта на общественото мнение. Само така 
вие можете да продължавате активно да се префоку-
сирате в тези групи ПВК, където подобни инсинуации 
просто нямат никаква възможност да се проявят.
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3.0371. Ако някаква глобална негативна или драматич-
на ситуация е станала не по вашата воля, без вашето 
участие и вие нямате никаква възможност със свое-
то решително въздействие нещо да поправите, то вие 
трябва преди всичко сами да се успокоите и да започ-
нете да се отнасяте към нея с дълбоко философско раз-
биране. Вашата задача във всякакви жизнени обстоя-
телства винаги трябва да се свежда до това вие самите 
да не се потопите в емоции на раздразнителност, ос-
ъждане, обида, ненавист и подобни на тях негативни 
състояния. Вие трябва да се постараете да намерите в 
своя Опит всякаква убедителна за вас позитивна Моти-
вация, за да не въвлечете неосъзнато в деструктивния 
процес и, не изменяйки на своите принципи, да съхра-
ните в своята Фокусна Динамика ментално-чувствено-
то (интелектуално-алтруистично) равновесие. Същото 
се отнася и за особеностите на субективното възпри-
емане „лично“ от вас на всевъзможните катаклизми 
и катастрофи, когато край вас всичко се руши и става 
това, което не бихте искали да имате в „своя“ персо-
налистически Свят.

3.0372. В сложни и спорни ситуации вие трябва просто, 
уверено и спокойно да отстоявате своята правота (ако 
сте уверени в нея), своята принципна позиция (ако 
я смятате за по-качествена и хармонична, отколкото 
останалите) и, без да я натрапвате, да я донесете до 
всички, които това засяга. И ако все пак, независи-
мо от всички ваши усилия, бъде взето друго решение, 
то вие няма да се префокусирате в „чужд“ Свят, а, 
бидейки уверени във вашата правота, да продължите 
да оставате в „своя“ персоналистически Свят, в кой-
то са станали такива, макар и нежелателни за вас, 
събития. Вие трябва да се научите да реагирате даже 
на най-драматичните и трагични последствия от не-
чии безотговорни решения и глупави избори с дълбо-
ко Разбиране на истинските Причини за ставащото с 
вас и с неосъждане, тоест като на засега непостижима 



222
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

за вас даденост извършила се във вашия Живот във 
ваша полза – да придобиете някакъв, крайно необхо-
дим на вас именно сега, Опит.

3.0373. Най-голямото препятствие пред овладяването от 
вас на тези позитивни състояния се явяват вашите все 
още много живи и устойчиви, примитивни Предста-
ви за „Смъртта“ като за неминуемост и неизбежност 
на някакъв „край“ на вашето „личностно“ Съществу-
ване. Цялата Илюзия за субективното възприемане 
от вас на явленията на окръжаващия Живот или на 
фактите на нечия „Смърт“ се гради на преобладава-
нето във вашата Фокусна Динамика на множеството 
слабонутационни фактори (например, СВУУЛЛ-ВВУ-ак-
тивността, сфуурммформното невежество и примитив-
ността), обективно ограничаващи познавателните и 
реализационните възможности на вашата система на 
субективно Възприемане. По силата на това, от целия 
едновременен „калейдоскоп“ на множеството осъщес-
тяващи се край вас събития вие засега сте способни да 
изберете и обработите само един-единствен вариант, 
от енергоинформационното съдържание на който вие 
правите вашите субективни изводи за това какво „съ-
ществува“, а какво „не съществува“.

3.0374. Но реално абсолютно всичко става край вас (и 
с вас!) съвършено не така, както ви се струва. Ако 
вие „тук“ субективно наблюдавате нечия „Смърт“, то в 
някой от сценариите е възможно не неговата, а имен-
но вашата „посмъртна“ префокусировка да е станала 
буквално няколко секунди преди това. Но вие този ва-
риант не сте забелязали, доколкото просто не осъзна-
вате целия този префокусировъчен процес – вие сте 
способни да различавате само нечии „посмъртни“ пре-
фокусировки. Затова вашата „Смърт“ „там“ сте зафи-
ксирали не вие, а само окръжаващите ви „там“ хора 
включително и този, който след това е „умрял“ за вас 
„тук“. Защото „тук“, където вие продължавате само-
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съзнателно да живеете, субективно (за вас и останали-
те хора от дадения сценарий) е „умрял“ именно той.

3.0375. Точно така илюзорно всичко става и „тук“, къ-
дето вие сте живи по отношение на тази своя „лич-
ностна“ Интерпретация, която в друг сценарий (за вас 
– „там“) е осъществила „посмъртна“ префокусировка, 
тоест като че ли е „умряла“. Целият проблем на ва-
шите взаимоотношения със „Смъртта“ (а по-точно, не 
със „самата Смърт“, доколкото нея просто я няма, а 
с тези Представи за този процес, които вие имате), се 
заключава в това, че когато говорите за нея, вие може-
те да възприемате това „събитие“ само по отношение 
на някого, но не към самия себе си, не разбирайки, че 
„Смъртта“ – това е много субтеррансивен, много инти-
мен „личностно-субективен“ процес, който постоянно 
и незабележимо съпровожда всеки от вас в течение на 
целия ваш Живот (субтеррансивния ротационен Ци-
къл). Вашият безкраен Живот представлява нито за 
миг не прекратяваща се поредица от качествени пре-
фокусировки на вашето Самосъзнание от специфич-
ните условия на едни ротационни Цикли, мултиполя-
ризационно структуриращи Фокусната Динамика на 
вашата универсална Стерео-Форма – в други, от един 
сценарий на развитие – в друг.

3.0376. Във всеки  конкретен сценарий може субектив-
но да се реализира само един специфичен вариант на 
„личностната“ Интерпретация на вашата Стерео-Фор-
ма (но при това в него има множество разнокачествени 
Формо-Типи на вашата ЛЛУУ-ВВУ!), чиято НУУ-ВВУ-Кон-
фигурация със своите субтеррансивни свойства и осо-
бености (Желания, Интереси, Стремежи) в най-голяма 
степен резонира именно с дадения режим на ексгибе-
рация. Всички останали Форми на Самосъзнания на 
окръжаващата ви действителност – това е обективен 
антураж, тоест специфичен набор от съответстващи 
качествени признаци, който е необходим за създаване 
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в системата на вашето декохерентно самовъзприема-
не на персоналната Илюзия за някаква „физическа“ 
динамика. Чрез тези уникални „декорации“, резона-
ционно моделирани под реализационната специфика 
именно на този вариант (от цялото множество ваши 
„личностни“ Интерпретации), се предоставят всички 
необходими възможности и условия за проявление 
от „личността“ в дадения сценарий на някакви осо-
бености и нюанси на свойственото ѝ субтеррансивно 
жизнено Творчество.

3.0377. Терминът „сценарий на развитие“ се явява схо-
ден (подобен, родствен, близък) с термина „персоналис-
тически Свят“, но това не са абсолютно взаимозаменя-
еми понятия: всичко, което става с вас и субективно 
от вас се преживява в течение на някакъв осъзнаваем 
промеждутък от време, се осъществява в някакъв кон-
кретен сценарий на развитие благодарение наличието 
във вашата Фокусна Динамика на някакво, свойстве-
но само на вас, съчетание от множество субтерран-
сивни Представи за „вас самите“ и за „окръжаващия 
ви свят“. Именно тези Представи съставляват цялата 
разно-Качествена енергоинформационна база на всич-
ко (различни събития, всевъзможни срещи, разговори, 
присъствия или отсъствия на определени хора и жи-
вотни, явления на природата и т.н.), с което последова-
телно се напълва и с помощта на което постепенно се 
преобразява субективната динамика на вашия персо-
налистически Свят, по съответстващ начин изменяйки 
и сценариите на развитие проявяващи се чрез вашата 
Фокусна Динамика.

3.0378. Когато „личността“ достига определен (относи-
телно висок за „текущото“ състояние на човечеството) 
стадий на развитие, тя неизбежно стига до дълбокото 
убеждение в това, че най-важното в нейното Същест-
вуване е винаги да остава самосъзнателна в този Свят, 
в който тя себе си в дадения момент преживява, тоест 
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с всички сили да се старае осъзнато да пребивава в 
„своя“ персоналистически Свят. Ренитивното Разбира-
не на това се явява залог за реалното осъзнаване от вас 
самия kd неоспоримия факт на постоянното „наличие“ 
във вашето Съществуване на обективната способност за 
„личностно“ Безсмъртие. Пътят към това осъзнаване, 
осъществявайки се колективно, на фона на безбройно-
то множество Представи свойствени на нечии споради-
чески Светове, при все това, по своята реализационна 
Същност, винаги остава с нищо не сравним, в нищо не 
повторим и абсолютно субтеррансивен.

3.0379. Всичко това, което вие възприемате отстрани и, 
субтеррансивно „разопаковайки“, отново „проецирате“ 
в окръжаващата действителност като потенциални въз-
можности за реализацията на вашите собствени „те-
кущи“ Интереси – това е само субективно отражение 
посредством вашето „личностно“ Възприемане на раз-
но-Качествената Фокусна Динамика, която (под форма-
та на свойствените им Представи и избори) постоянно 
генерират другите Форми на Самосъзнания от окръжа-
ващия ви Свят: хора, животни, растения, явления на 
природата и т.н. Цялото многообразие на тези чужди 
избори и реакции вие веднага сортирате на тези, които 
ви устройват и импонират на вашите очаквания, и на 
тези, които не съответстват на изискванията, предявя-
вани от вас към своето окръжение, стараейки се при 
това да правите всичко от вас зависещо, за да може 
личните признаци на благоприятстване във вашия 
Живот да се оказват повече, отколкото нежелателните 
последици. Именно така вие субективно образувате в 
своята група ПВК обективните условия на вашето пер-
сонално проявление или персоналистически Свят.

3.0380. По-нагледно да опиша този процес аз мога, 
например, на база достъпните за вашето разбиране 
обстоятелства. Очевидно всичко, съставляващо в да-
дения вариант на нашето с вас „сега“ понятие „жи-
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вот на Айфаар“, има възможност да съществува и да 
се реализира тук изключително поради това, че аз, 
Орис, с мощната и устойчива по своите амплиативни 
Представи Фокусна Динамика на своето Самосъзна-
ние, осъзнато и целеустремено, ежечасно и ежедневно 
стимулирам към активно проявление някакви едни от 
субтеррансивните тенденции и наклонности на Айфаа-
ровците (интелектуално-алтруистични) и с не по-мал-
ко упорство, методично и последователно, свеждам до 
минимум активността на другите техни Представи и 
Интереси (егоистични, примитивни), така постепенно 
напълвайки „своя“ персоналистически Свят само с 
тези признаци и с тези събития, които във все по-голя-
ма и по-голяма степен съответстват на моите собстве-
ни Представи за това какви трябва да бъдат окръжа-
ващия ме Свят и живеещите редом с мен хора.

3.0381. Разбира се, осъществяването на всички нюанси 
на този съзидателно-префокусировъчен процес изисква 
от мен (по отношение на своето окръжение) постоянни и 
неимоверни (не само психоментални, но и физически!) 
усилия, непрекъснато направлявани от мен (както „на-
вътре“, така и „извън мен“) с мощно волево изявление 
и съпроводено със скрупульозен анализ и съпоставяне 
на установяваните от мен резултати от своята „текуща“ 
дейност с признаците на моите собствени Интереси. От 
цялото множество свойствени на всеки от Айфааровци-
те избори, наклонности, Интереси и способности аз с 
всички сили се старая да развия и утвърдя само тези, 
които повече от всичко резонират с моите собствени ви-
сши принципи и Представи и с не по-малко упорство 
се старая да избавям своето окръжение от всичко това, 
което пречи на моите интелектуално-алтруистични Ин-
тереси, тъй като то е слабо или изобщо не спомага за 
бързото постигане на поставената от мен пред себе си 
Цел. Именно това е краткото описание на общия прин-
цип на постоянната реконструкция и реорганизация на 
персоналистическия Свят на всеки човек поотделно.
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3.0382. Всичко, което по един или друг начин енергоин-
формационно е проявено в нашето с вас общо „сега“, 
също е представено в нашите персоналистически Све-
тове, явявайки се тяхна променлива (по-обективна по 
отношение към нас) съставляваща, която количестве-
но и качествено непрекъснато се видоизменя в зави-
симост от нашето субективното отношение к нея. То-
ест към това какво именно и как именно окръжава 
нас, трябва винаги да се отнасяме като към някакви 
„обективни“ обстоятелства, за проявлението на които 
в нашия Живот ние, и само ние самите, сме спомага-
ли с характера на нашите субективни отношения към 
нещо или към някого. Ако нашите отношения с някого 
или с нещо са били други, то и съществуващите в на-
шия персоналистически Свят обстоятелства също биха 
имали съвсем друго изражение.

3.0383. Затова никога не следва да вините някого в това, 
че някакви от неблагоприятните ситуации и събития 
периодически възникват във вашия Живот – по отно-
шение на вас те са в същата степен „обективни“, в ка-
квато вие самите по отношение към тях сте субективни. 
Колкото по-малко осъзнати се явяват вашите избори и 
колкото по-инстинктивни са вашите реакции, толкова 
повече много обстоятелства от вашето Съществуване 
стават зависими от нечия чужда воля, Желания, Ин-
тереси, цели и убеждения. Това става, защото в такъв 
случай вие не влагате в процеса на ВЕН-„разопаковки-
те“ на своето Самосъзнание достатъчно количество от 
Енерго-Информацията свойствена на вашите Предста-
ви и „вашият“ персоналистически Свят се реконстру-
ира основно не по избирания „лично“ от вас сценарий, 
а по нечия чужда прищявка, обезпечена от значително 
по-голям реализационен Енерго-Потенциал, отколкото 
вашата собствена Фокусна Динамика.

3.0384. Всеки от вас възприема не само „самите себе 
си“, но също и всичко останало от вашето окръжение 
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само като част от „собствения“ си Свят, в който всич-
ко и всички трябва да се „въртят“ около вас и заради 
вас! При това всичко онова, което „лично“ вие усеща-
те, всичко това, което „лично“ вие творите в „своите“ 
Светове, е структурирано само от специфичните Пред-
стави на вашего субективно Възприемане. Вие резо-
национно сте „проецирали“ своя Фокус на Съсредото-
ченото Внимание именно в тази част (конкретен сце-
нарий на развитие) от дадената група ПВК, с параме-
трите на която НУУ-ВВУ-Конфигурацията на дадената 
ваша „личностна“ Интерпретация проявява на-голяма 
степен на тъждественост. А всичко това, което става в 
този сценарий около вас и с вас, вие трябва да преце-
нявате и възприемате като необходимо „приложение“ 
към процеса на осъществяваните от вас избори, като 
някакъв фонов антураж на доброволно и самостоя-
телно избрания от вас вариант на персоналистическия 
Свят.

3.0385. Всеки от вас – в своето субективно „сега“, се 
намира именно в даденото състояние и именно в да-
деното конкретно място само затова, защото ка-
чествеността на вашия собствен Фокус на Съсредото-
ченото Внимание реално съответства именно на тази 
НУУ-ВВУ-Конфигурация, която със своите специфични 
енергоинформационни параметри структурира даде-
ната сцена, дадената част на сллоогрентната История 
на този Свят, дадената локална „точка“ на Простран-
ство-Времето. Ние всички сме взаимосвързани един с 
друг не само на нивото на нашите съзнателни и без-
съзнателни взаимоотношения (тоест с непрекъснатите 
квантови силови въздействия един на друг), но също и 
чрез сллоогрентната структура на Формо-Творците на 
нашите ДНК, чиито вълнови способности и творчески 
възможности за взаимодействие помежду си неимовер-
но превишават абсолютно всичко, което сте способни 
по отношение на тях да си представите.
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Глава 10. Формиране на различните Направ-
ления на развитие в групите на човешките 
ПВК на основата на разнокачествените взаи-
модействия между СФУУРММ-Формите на ця-
лото множество персоналистически Светове

3.0386. Със специфичната ФСВ-динамика на Формо-Тво-
рците на своята Форма на Самосъзнание всеки от вас 
е строго привързан към ротационните Цикли, форми-
рани от тази част на Колективното Съзнание на „чове-
чеството“, в която вие в дадения момент себе си реал-
но осъзнавате (физически пребивавате, биологически 
се проявявате) и която вие така, както и останалите 
хора, „отвътре“ активно структурирате с качестве-
ността на всички ваши Мисли, Чувства, Желания и 
физически действия. На всяка от Формо-системите на 
Световете, фокусирани от тази част на Колективното 
Съзнание, строго съответстват субтеррансивните енер-
гийни (инерционни, гравитационни) и информационни 
параметри на ф-Конфигурацията на всяка от Формите 
на Самосъзнания, които (параметри) и определят мно-
го тесен диапазон от честота на симултанните „кванто-
ви измествания“ във Фокусните Динамики на всички 
персоналистически Светове на дадената Формо-систе-
ма един спрямо друг. Именно наличието (генерацията 
на всяка от Формите на Самосъзнания) на тази суб-
террансивна честота на фокусните „измествания“ се 
явява главната причина за субективното „разделение“ 
на всяка Формо-система (във Възприемането ѝ от вся-
ка от структуриращите я Форми на Самосъзнания) на 
множество като че ли изолирани и различно интерпре-
тирани персоналистически Светове.

3.0387. Аз вече обяснявах, че структурата на всеки „фи-
зически“ Свят, а също и на всички Форми на Самосъзна-
ния, енергоинформационно структуриращи го с техните 
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Фокусни Динамики – от субелементарните (дооллсови), 
елементарни (вълнови) и суперуниверсални (флаксови) 
Нива на проявление и до обектите на Галактическата 
амплиссимност, представлява сллоогрентна многоиз-
мерност на взаимовръзки, които във всяко от Нивата 
на своята ексгиберация отразяват абсолютно всички 
свойства на дадената Вселена. Всеки персоналистиче-
ски Свят в това безкрайно многообразие е формиран от 
определена последователност от квантови взаимодейст-
вия и отразява конкретната пространствено-времева 
измерност, която е характерна за конкретно синтетично 
състояние на Енерго-Плазмата.

3.0388. Всеки персоналистически Свят, по най-подро-
бен начин, е „квантуван“ от строго определени СФУУР-

ММ-Форми, образувани от тясноспецифичните силови 
взаимовръзки между множеството разнонивови Поле-
та-Съзнания (Формо-Творци и Инфо-Творци), които, 
резонационно реализирайки се в общата за тях Фо-
кусна Динамика, собствено, и формират това единно 
субтеррансивно Поле-Съзнание на дадения Свят, което 
учените определят като „електромагнитно поле“. По-
лето-Съзнание на всеки персоналистически Свят има 
собствени ясни параметри на силовите взаимодействия, 
в резултат от което в Пространство-Времето се обра-
зува субтеррансивна за даденото Поле-Съзнание вели-
чина на „квантовата гравитационна константа“ (във 
„физическия“ диапазон на взаимодействията грави-
тацията винаги се квантува). Именно благодарение на 
това, че за всеки персоналистически Свят е свойствено 
свое, много-много тясно, значение на „гравитационната 
константа“, всички сллоогрентни Форми на Самосъзна-
ния, са като че ли „вписани“ със своите взаимовръзки 
във фината „квантова геометрия“ на неговото Прос-
транство-Време, много строго привързани със своите 
ф-Конфигурации към структурата на „своя“ персона-
листически Свят и никак не могат да се проявят извън 
свойствените за него енергоинформационни параметри.
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3.0389. Непрекъснатата Фокусна Динамика на ротацион-
ните Измествания, последователно и дувуйллерртно сме-
нящи в нашите системи на Възприемане персоналистиче-
ските Светове на нашего наблюдение и Съществуване със 
средна скорост 250-400 пъти в секунда, създава същото 
това „гравитационно поле на планетата“, което учените 
никак не могат в точност да изчислят, доколкото значе-
нието на много фините параметри на измерност, харак-
терни за всеки от много бързо сменящите се един друг 
персоналистически Светове, също непрекъснато се изме-
нят заедно с Фокусната Динамика на тези Форми на Са-
мосъзнания, които структурират тези Светове. Мъничко 
по-различна измерност – и ето ви малко по-други пока-
затели на електромагнитните полета, а значи, и малко 
по-различно значение на естествения резултат от тяхно-
то взаимодействие помежду им – гравитацията. Този мо-
мент е много важен за обяснение и разбиране на този, 
потрисащ цялото наше Въображение организационен 
ред на нещата, на тази най-фина съгласуваност в цяла-
та структра на Мирозданието, която позволява на всички 
разно-Качествени типове Светове и образуващи техните 
Форми на Самосъзнания едновременно да се реализират, 
при това никак не не пречейки си един на друг.

3.0390. Самосъзнанието на НУУ-ВВУ-Формите, фокусира-
ни от всеки от вас, са строго привързани към някаква 
определена поредност на измененията в ротационната 
динамика на дувуйллерртните персоналистически Све-
тове, образувайки по-обобщената сллоогрентна Форма 
на Творческата Активност на Енерго-Плазмата, която 
може условно да се определи като един от безбройното 
множество много тясноспецифични аспекти на Фокус-
ната Динамика на Колективния Разум на „човечество-
то“, творчески реализиращо се, в частност, в условия-
та на дадения тип 3-4-измерна субективна Реалност.

3.0391. Именно това по принцип е Колективното Съзна-
ние на това „човечество“, на което вие – чрез ф-Кон-
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фигурацията на фокусираната от вас „личност“, су-
бективно принадлежите във всеки миг на своето симу-
лтанно Съществуване. Явявайки се сллоогрентна част 
от целия Колективен Разум на „земното човечество“, 
вие сте много силно ограничени във всеки от ваши-
те избори от този тесен диапазон на измерност, който 
е характерен даже не за „цялото човечество“, а само 
за тази част от множеството на неговите Колективни 
Съзнания, в чиито субтеррансивни Форми вие в даден 
субективен момент сте фокусирани със своя Фокус на 
Съсредоточеното Внимание.

3.0392. Изборите, които вие като че ли самостоятелно 
правите във всеки момент от своето непрекъснато Съ-
ществуване, в действителност не са свободни, а предста-
вляват поредица от достатъчно ограничено количество 
„квантово“ вероятности, чиято качественост е много 
строго обусловена от субтеррансивните енергоинформа-
ционни особености (параметри на Полетата-Съзнания) 
само на тази част от персоналистическите Светове на 
дадената Формо-система, към която принадлежат фо-
кусираните от вас НУУ-ВВУ-Формо-Типи. Сллоогрент-
ната ф-Конфигурация на всяка от вашите Форми на 
Самосъзнания в точност отразява всички най-малки 
„квантови“ (енергоинформационни) особености, които 
са характерни за сллоогрентната ф-Конфигурация на 
тази част от Колективното Съзнание на „човечество-
то“, в цялото многообразие на НУУ-ВВУ-Формо-Типите 
в което ние с вас „сега“ се фокусираме. Вашата главна 
задача – като съзнателни Творци на собствения си Жи-
вот, се заключава в това във всеки от осъществяваните 
от вас избори интуитивно да намирате и избирате от 
общата динамика на разнокачествените възможности 
именно тези варианти, които в най-голяма степен биха 
могли да спомагат за реализацията на вашите Цели.

3.0393. Сллоогрентните ф-Конфигурации на всички други 
Форми на Самосъзнания (включително хора и животни), 
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енергоинформационно проявявайки се в нашите избори 
чрез тясноспецифичната активност на Формо-Творци-
те на молекулите на ДНК, дават на всеки „човек“ равни 
възможности по използването от него на абсолютно ця-
лата Енерго-Информация, от която е структурирана не 
само дадената част на Колективното Съзнание на „чо-
вечеството“, но и целия Колективен Космически Разум 
на ЛЛУУ-ВВУ-Същността. Само че едни „хора“ използват 
дадената им възможност за това от цялата предлагана 
им Енерго-Информация да избират само най-качестве-
ното и най-доброто, започвайки осъзнато да моделират и 
осъществяват своята Съдба по свое усмотрение и разби-
ране (тоест съзнателно реализирайки се основно в „свои-
те“ персоналистически Светове), а други много лесно се 
съблазняват от това, което първите са отхвърлили като 
неприемливо и затова постоянно стават „жертви“ на не-
благоприятни обстоятелства (неосъзнати участници в 
нечии спорадически Светове).

3.0394. Причината за подобна „несправедливост“ е за-
ключена в наличието (или в отсъствието) в „хората“ на 
СФУУРММ-Формите на многостранния и разно-Качествен 
Опит, който, на свой ред, се транслира в Самосъзнанието 
на всеки от нас не само в процеса на ВЕН-„разопаковки-
те“ на „личностното“ Самосъзнание, но също и от много-
измерните структури на променливата етерна съставля-
ваща (колективното Подсъзнание, Надсъзнание). Този 
Опит във всеки тип Колективно Съзнание на „човечест-
вото“ се акумулира в най-качествените (най-амплиатив-
ните) Нива на неговата сллоогрентна ф-Конфигурация, 
които субективно може да се определят като Нива на ви-
сокоинтелектуалното мислене и алтруистичното чувства-
не. Само благодарение на наличието във Фокусната Ди-
намика на подобни високонутационни СФУУРММ-Форми, 
се запазва и изпълнява Принципа на единство и цялост-
ност на всички съставни части на всеобщия Колективен 
Разум на Човечеството, едновременно проявени в мно-
жеството Времеви Потоци.
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3.0395. Любовта, явяваща  се главната основа на Ин-
туицията и изначално заложена във всеки от нас като 
алтруистична чувственост, има възможност да се пре-
върне в жизнена Мъдрост само при активното взаимо-
действие с постоянно проявяваната от вас Воля, мо-
делирана и поддържана от високия Интелект. Именно 
техния съвместен Синтез, осъществяван в най-разноо-
бразните жизнени ситуации, позволява на хората ус-
пешно да преодоляват в себе си най-малките дисхар-
монични състояния и така постоянно да се усъвършен-
стват чрез Фокусните Динамики на избираните от тях 
Форми на Съществуване. С помощта на такова устой-
чиво проявление на единството на висококачественото 
мислене и чувстване се придобива и изработва способ-
ността за високочестотни СФУУРММ-Форми на Интуи-
цията, благодарение на които вие ще можете активно 
да акумулирате в своето Самосъзнание обширния Опит 
от милиардите ваши едновременни Животи, избирай-
ки от всички текущи предложения само най-ценното и 
необходимото, но не за своята егоистична Форма, а за 
по-плодотворно, осмислено и социално полезно колек-
тивно-субтеррансивно Съществуване.

3.0396. Да оценявате вашите собствени избори от пози-
цията на степента на тяхната алтруистичност или его-
истичност е много сложно, тъй като много често зад взе-
мането на егоистични решения се намират немалко убе-
дителни и логични Мотивации, които, ако се постарае-
те, напълно може да се преценят като „алтруистични“. 
Ако се опитате да се ориентирате на максимално висо-
ки качества, на Творческия Потенциал само на вашата 
„днешна личност“, то вие няма да можете достоверно 
да разберете и определите за себе си какъв е в действи-
телност този условен „предел“ на вашите отношения с 
окръжаващия Свят, доколкото вашето „лично“ мнение 
за самите себе си е обикновено твърде субективно (или 
критично, или завишено). За да разберете по-задълбо-
чено нещо, трябва да се опитате по-обективно (безпри-
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страстно) да сравните това с нещо друго, вече синтези-
рано и нееднократно реализирано от вас.

3.0397. Докато вашата Фокусна Динамика устойчиво се 
фиксира в НУУ-ВВУ-Конфигурациите на тези от „човеш-
ките“ ПВК, където властва дуалния (двуполярен) тип 
мнения и отношения, вие можете много отдалечено да 
си представите качеството на изборите, извършвани в 
известните на вас обстоятелства от други „хора“, ма-
кар че тази Представа ще бъде много относителна и 
най-често – лъжлива. Затова, за да не сгрешите и да 
не попаднете неудобно положение, винаги се старайте 
във всяка ситуация да осигурите колкото може по-го-
лям „резерв“ между качеството на вземаното от вас 
решение и предполагаемото качествено ниво на избо-
рите, които могат да извършат най-развитите предста-
вители на съвременното човечество. Не се страхувайте 
да причислявате към тях самите себе си – и вие нико-
га няма да сгрешите с избора!

3.0398. Вие даже не си представяте доколко този разрив 
между вашите передполагаеми и реални възможности 
бива понякога голям, а понякога – съвършено несъ-
ществен. Но и в единия, и в другия случаи във вашия 
субтеррансивен ротационен Цикъл – като закономе-
рен резултат от осъществяването от Формо-Творците 
на мощния акт на между-Качественния двуинвадерен-
тен Синтез, се извършва „посмъртна“ префокусировка: 
щом качествената разлика между вашите потенциал-
ни творчески възможности и реално осъществяваните 
от вас избори започне силно да нараства или, обратно, 
да се намалява – вашите префокусировки започват да 
приемат твърде радикален характер, което и води към 
акта на между-Качествения Синтез.

3.0399. Ще ви напомня, че (физиологически) при такъв 
акт в някои от резопазоните на общата ексгиберация се 
извършва „проециране“ (резонационно внедряване) във 
Фокусната Динамика на „личността“ на съвършено ново 
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синтетично съчетание (СФУУРММ-Форма) и свързан с не-
говата реализация мощeн (в сравнение с вътре-Качестве-
ните процеси) енергоинформационен потенциал, за ефек-
тивната обработка на който био-Творците на някакъв ор-
ган или система на биологичния организъм на дадената 
„личностна“ Интерпретация се оказват не готови.

3.0400. Именно затова Формо-Творците в същия този 
миг преориентират своята Фокусна Динамика във 
ф-Конфигурацията на друга гомологична „личностна“ 
Интерпретация (структурираща друг сценарий на раз-
витие), където има всички възможности за успешна 
реализация на новообразуваната СФУУРММ-Форма. 
Обикновено всеки подобен акт на между-Качествения 
Синтез функционално се проявява в организма като 
мощен емоционален стрес, като дълбоко и стремител-
но нарастващо психическо преживяване съпровожда-
що се с хормонален „ураган“ рязко дестабилизиращ 
вече съществуващите невронни взаимовръзки между 
био-Творците на различните участъци на мозъка обез-
печаващи едни или други функции.

3.0401. В организма на следващата „личност“ нужните 
невронни взаимовръзки се осъществяват чрез малко 
по-различни последователности и така са способни да 
издържат толкова мощно психическо натоварване, не 
дестабилизирайки при това работата на био-Творци-
те на целия организъм. Обикновено след неосъзнато-
то осъществяване от „личността“ на поредната „по-
смъртна“ префокусировка хормоналната активност 
на био-Творците на нейния организъм идва в норма и 
дестабилизираното психоментално състояние на „ли-
чността“ се уравновесява за сметка на активността в 
нейната ФД на по-резонационни (по отношение на но-
вата ф-Конфигурация) СФУУРММ-Форми и формиране-
то на тяхната основа на по-амплиативни Мотивации.

3.0402. Ако стабилно осъществяваните от вас избори 
станат твърде егоцентрични (агресивни, цинични) или, 
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обратно, твърде алтруистични (или високоинтелекту-
ално-алтруистични), в сравнение със „средностатисти-
ческия“ потенциал за изборите на човечеството от да-
дената група ПВК, то това ще свидетелства за тяхната 
радикалност и несъвместимост с Фокусната Динамика 
на окръжаващата ви действителност. Доколкото про-
цесът на „препроециране“ от една група сценарии на 
развитие в друга се извършва последователно и посте-
пенно, то интензивността на „посмъртните“ префоку-
сировки може да бъде съвършено неопределена (това 
зависи от множество фактори: радикалността на избо-
рите, тяхната стабилност и насоченост и много друго). 
Във всеки от тези дуални варианти Фокусната Дина-
мика на вашата „личност“ усилено ще се структурира 
с всевъзможни „трагични“ за вас събития, голямата 
част от които „лично“ вие за себе си никак няма да от-
бележите и няма да усетите, доколкото винаги, префо-
кусирайки се в по-съответстващ на вашите Представи 
сценарий, както преди ще осъзнавате себе си живи.

3.0403. Вие винаги „умирате“ някъде не защото „ му 
идва времето “, а по две Причини: или поради това, че 
в своите префокусировки вие сте достигнали условния 
– за дадената група ПВК – „предел“ на развитие в ня-
какво протоформно (неллууввумическо) Направление 
(което от окръжаващите обикновено се възприема като 
„деградация на личността“); или поради това, че ВЛОО-

ОМООТ-а на НУУ-ВВУ-Формите, фокусирани от вас в да-
дената група Континууми, вече не съответства на ка-
чествеността на синтезираните от вас реализационни 
възможности и затова не може да обезпечи удовлетво-
ряване на вашите нараснали творчески потребности. 
Тоест най-качествените от вашите СФУУРММ-Форми ще 
могат да се реализират само чрез Фокусната Динами-
ка на НУУ-ВВУ-Формите, които структурират по-качест-
вени групи ПВК. Когато динамиката и енергоинфор-
мационния потенциал за такива Представи достига 
пределно за дадената група ПВК значение, именно в 
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този миг се осъществява „посмъртна“ префокусировка 
в по-съответстващ сценарии. Субективно това се отбе-
лязва от вас като подобряване на определени условия 
на вашето Съществуване.

3.0404. Този Принцип сработва във всички групи Кон-
тинууми. Навсякъде, където и вие дувуйллерртно (и 
мултиполяризационно!) да се „препроецирате“ със 
своята Фокусна Динамика, работят едни и същи Ме-
ханизми за привеждане в строго съответствие на ре-
ализационните възможности на групата ПВК и реа-
лизационните потребности на проявяващите се в нея 
„личности“. Винаги по-качествените Избори и по-ка-
чественото състояние на Самосъзнанието стимулират 
Фокусната Динамика на субтеррансивния ротационен 
Цикъл в по-качествени персоналистически Светове, за 
„личността“, съответно, съществуват не само по-бла-
гоприятни условия за нейното творческо развитие, но 
също и по-добри възможности за развитие на нейния 
биологичен организъм: в следващата след нея група 
ПВК тя по-малко боледува, намаляват преди това ха-
рактерните за нея патологични симптоми, по „чудоде-
ен начин“ изчезват признаците за „смъртни“ болести и 
т.н. Но не трябва да забравяте за това, че всички тези 
благоприятни признаци се проявяват вече в „нова“ 
група ПВК, а в предишния сценарий дадената „лич-
ност“ все пак е „умряла“ от някаква „смъртоносна“ 
болест! Така че на всевъзможните „смъртни“ фактори 
(болести, ситуации, катастрофи) са подложени не само 
„грешниците“, но и „светците“.

3.0405. Колкото и странно да ви се струва това, но съ-
щите принципи важат и в случаите на осъществяване 
от някаква „личност“ на пределно нискокачествени (за 
дадената група ПВК) „посмъртни“ префокусировки: по-
падайки в условия по-съответстващи на егоистичните 
Представи на „личността“ за окръжаващата я дейст-
вителност и за „самата себе си“, тензорността на ней-
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ната „персонална“ Фокусна Динамика по отношение 
на сллоогрентната Фокусна Динамика на останалите 
обитатели на „новата“ (за нея) група ПВК, в сравне-
ние с предишната, малко се понижава (до определени 
състояния!), което също може да доведе (за кратък пе-
риод) до явно подобряване на условията на съществу-
ване (финансови, битови, професионални, социални и 
т.н.) и здравето на дадената „личност“.

3.0406. Ренитивно и всестранно осмисляйки тази зако-
ноизмерност (степента на резонационното съответствие 
на Фокусните Динамики на „личността“ и по-голямата 
част от окръжаващото я общество), вие ще можете да 
намерите за себе си отговор на въпроса за това защо 
множество явно зли, неразвити и зациклени само на 
себе си хора (бандити, крадци, политици, финансисти, 
бизнесмени, „звезди“ на шоу-бизнеса и други), чиито 
избори са съвършено далечни от ллууввумическите 
признаци (високоинтелектуален Алтруизъм + високо-
чувствен Интелект), така често притежават в дадени-
те групи ПВК завидно здраве или заемат горните нива 
на социалната „стълбица“. И защо живеещите редом с 
тях по-добри, алтруистични и интелектуално развити 
хора продължават буквално да влачат своето съществу-
ване в тежки, често просто нечовешки условия? Какво 
е това: крещяща несправедливост или задължителна и 
закономерна динамика на процеса на усъвършенстване 
и развитие на всяка Форма на Самосъзнание?..

3.0407. Цялата работа е в това, че общата структура на 
Фокусната Динамика на Самосъзнанието на всеки от 
НУУ-ВВУ-Формо-Типите се съ-организира с Фокусната 
Динамика на субтеррансивно окръжаващата я дейст-
вителност по много специфичен начин: колкото по-го-
лям процент в нея заема Творческата Активност на 
СФУУРММ-Формите с характерните признаци на ллу-
уввумическото Направление на развитие – Високо-
чувствен Интелект + Високоинтелектуален Алтруизъм 
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(ВЧИ + ВИА), толкова по-качествени и балансирани по 
потенциалните реализационни възможности (по отно-
шение на структуриращите нейните „лични“ Интере-
си) постепенно стават и всички пространствено-време-
ви структури (групи субтеррансивни ПВК), в които по-
следователно се проявява подобна Фокусна Динамика.

3.0408. Но, във връзка със засега все още много високата 
степен на инерционност на осъществяваната от всич-
ки нас Фокусна Динамика и симултанното (наред със 
синтезираните признаци по двете човешки Доминан-
ти) наличие в нея на почти равнозначните по своята 
Творческа Активност СФУУРММ-Форми на всевъзмож-
ните протоформни Направления (също мощно проя-
вяващи се в нашия Живот чрез специфичните прото-
формни неллууввумически признаци „менталност“ и 
„виталност“, „интелектуалност“ и „алтруистичност“: 
хитрост, алчност, честолюбие, целесъобразност, ци-
низъм, приспособяемост, емоционалност, самопожер-
твувателност и т.н.), вашите префокусировки в ПВК с 
мощната интензификация на Представите на ллуувву-
мическото Направление се осъществяват засега много 
бавно (това много нагледно се илюстрира с примера на 
много бавния темп на разпространение на ииссиидио-
логическото Знание в дадената група ПВК).

3.0409. За поддържането на тази инерционност спома-
га също и това, че вие, поради наличието във вашата 
Фокусна Динамика на всевъзможната протоформна 
активност (която се изразява чрез постоянните изме-
нения на вашите „текущи“ Интереси, вкусове, гледни 
точки и предпочитания), все още НЕ сте в състояние 
за продължителен период да се фокусирате в тези ви-
сокочестотни СФУУРММ-Форми (а значи, и по-бързо да 
станете осъзнат участник в по-качествени сценарии), 
постоянно „плъзгайки се“ в някои от другите Направ-
ления на развитие и постоянно „люшкайки се“ между 
тях – сменяйки групите на фокусираните от вас ПВК. 
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Именно това води до там, че вие субективно възприе-
мате качеството на вашето субтеррансивно Съществу-
ване под формата на подеми и спадове: колкото повече 
във вашите избори има Представи конфликтуващи с 
доминиращите тенденции на общата с Фокусната Ди-
намика на хората от дадената група ПВК, толкова су-
бективно по-малко благоприятни стават условията на 
вашия Живот (проявяват се повече неудачи и непри-
ятности, конфликти и караници, опасни ситуации и 
трагични обстоятелства), и обратно.

3.0410. Колкото по-малко във Фокусната Динамика ак-
тивност на ллууввумическите признаци има (ВЧИ + 
ВИА), толкова повече енергоинформационната струк-
тура на групите ПВК, устойчиво фокусирани от дадена-
та „личност“, включва в себе си признаци, характерни 
за едни или други протоформни Направления, в които 
най-голямото реализационно благоприятстване (тоест 
субтеррансивни условия на Съществуването на всяка 
„личност“) е привързано към ф-Конфигурациите на 
хората, чиято Фокусна Динамика също е наситена със 
СФУУРММ-Форми с най-коварллертни (по отношение на 
даденото Направление!) признаци.

3.0411. В такива ПВК по-добре и по-благополучно от всич-
ко (по отношение на физическата оцеляемост, битовия 
комфорт, социалните удобства, творческата реализация 
и т.н.) ще живеят съвсем не тези, които в своите избо-
ри устойчиво и активно се ръководят от синтеза меж-
ду Интелекта и Алтруизма (доколкото между тяхната 
„личностна“ Фокусна Динамика и колективна Фокусна 
Динамика на повечето хора, формиращи ф-Конфигура-
цията на дадената група ПВК, има висока степен на тен-
зорност по свойствените им признаци), а тези хора, кои-
то в своето жизнено творчество – чрез съответстващите 
Мисли, Чувства и Желания, устойчиво се реализират 
в Представите общохарактерни за енергоинформацион-
ната структура именно на дадената група ПВК.
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3.0412. Между другото, това се отнася не само за органи-
зацията на условията на Съществуване на привърже-
ниците на интелектуално-алтруистичното творчество, 
но също и за представителите на всички останали про-
тоформни Направления (не само от числото на хората, 
но също и от числото на животните, растенията), чии-
то признаци в субтеррансивните Фокусни Динамики, в 
една или друга степен, се явяват тензорни по отноше-
ние на СФУУРММ-Формите реално господстващи в да-
дената група ПВК (чрез политиката, религията, култу-
рата, а също социалните, духовно-нравствени, морал-
ни и материални приоритети на ценностите). Затова 
в „днешното“ човешко съобщество съществува такова 
дълбоко разделение на хората на социални класи:

1. най-малко значимата по численост част от населе-
нието на Земята – най-богатите и творчески успеш-
ни хора, явяващи се основни носители и ревностни 
хранители на всички господстващи признаци, кои-
то структурират дадената група ПВК (това са тези, 
които чрез свойствените им природни наклонности 
и творчески реализации практически изцяло резо-
нират с главните приоритети на ценностите, които 
явно и устойчиво доминират в даденото конкретно 
съобщество: както в отделна страна, народ или в 
профессионален колектив, така и като цяло в даде-
ната група ПВК); именно тези хора, концентрирай-
ки в свои ръце всички механизми на влияние над 
огромни маси хора, притежават всички възмож-
ности за налагане и утвърждаване в цялото човеш-
ко общество на тези закони, отношения, принципи 
на морала и нравствеността, които изцяло отразя-
ват техните собствени Представи, формирайки по 
такъв начин в своята група ПВК характерните за 
нея признаци на качественост;

2. значително по-многобройната част от население-
то на земното кълбо – по-малко обезпечени и не 

https://ayfaar.org/


243
към съдържанието

Персоналистическият 
Свят като Форма на СамосъзнаниетоРаздел IX

в пълна мяра реализирани по привличащото ги 
Направление, но много състоятелни и влиятелни 
хора, които достатъчно лесно са приспособили 
своите по-качествени (от ллууввумическа гледна 
точка) Интереси и СФУУРММ-Форми в угода на по-
требностите на окръжаващото ги общество (това са 
тези, които в най-малка степен конфликтуват с ба-
зовите Представи на дадената група ПВК, с всички 
свои избори демонстрирайки висока степен на ко-
варллертност с главните от тях и слаба степен на 
имперсептност по отношение на някои тенденции);

3. най-многобройната част от Колективното Съзна-
ние на човечеството – среднообезпечените и твор-
чески нереализирани (поради отсъствие в тях на 
съответстващи възможности) хора, не желаещи да 
постъпват със своите жизнени и творчески прио-
ритети в угода на мнението на по-благополучното 
малцинство, постоянно намирайки се в конфликт 
с правилата и нормите, с механизмите на реализа-
ция на законите и принципите, с консервативните 
тенденции и Представи установени в обществото 
от това малцинство (това са тези, чиято тензорност 
по отношение на главните – най-активни – про-
тоформни Направления, структуриращи дадената 
група ПВК, се явява значително по-имперсептна, а 
понякога даже и крувурсорртна, отколкото в пред-
ставителите на втората класа);

4. втората по многобройност, но по степента на общото 
състояние на тензорност и нестабилност най-мощна-
та и затова най-активната, част на Фокусната Дина-
мика на Колективното Съзнание на човечеството – 
най-бедните и най-малко приспособени към същест-
вуващите обстоятелства хора, за които собствените 
си принципи и Представи представляват най-голяма 
ценност и важност, които постоянно пребивават в 
състояние на дълбок и непримирим конфликт с дър-
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жавата, правосъдието, а също с всеки, който не жи-
вее и не мисли като тях (най-имперсептната, а също 
крувурсорртна – по отношение на господстващите 
признаци на дадената група ПВК, част от население-
то с явно преобладаване в нейната субтеррансивна 
Фокусна Динамика на СФУУРММ-Формите на съвър-
шено други протоформни Направления).

3.0413. Още веднъж подчертавам, че подобна субективна 
класификация на представителна всеки тип Колектив-
но Съзнание на човечеството – във всяка от групите 
едновременно фокусирани от Тях ПВК, по признаците 
на тяхната субтеррансивна материална обезпеченост, 
на благоприятстването на тяхната творческа реализа-
ция, отразява обективната разлика между качестве-
ното състояние на „персоналната“ Фокусна Динамика 
на всяка „личност“ и общата Фокусна Динамика на 
хората, структуриращи дадената група ПВК.

3.0414. Напомням ви, че всички типове човешки с-Реал-
ности и ПВК, при тяхната ексгиберация в условията на 
3-4-измерния диапазон, се формират на диффузгентна 
(разнопротоформна) енергоинформационна база при 
една или друга степен на инвадерентност на основни-
те Аспекти на двете ЧКК: ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост и 
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум. Но във всяка от дувуйллерртни-
те групи „човешки“ ПВК, на фона на тази типова (за 
всички НУУ-ВВУ-Форми) ллууввумическа инвадерент-
ност, на свой ред, активно се проявява със специфичен 
за дадената група вид „вторична доминантност“, изра-
зяваща се чрез повишената активност – в общата маса 
на хората, на Фокусните Динамики на носителите на 
отделни признаци на някои от десетте вексативни ЧКК, 
притежаващи в дадените конкретни условия на прояв-
ление най-голямата степен на гейлитургентност.

3.0415. Например, такива синонимични понятия като 
„пари“ и „слава“, „богатство“ и „известност“, се явя-
ват реализационни Форми на признаци, които принад-
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лежат към различни ЧКК. В „човешките“ Континууми 
те служат като допълнение за по-дълбоката реализа-
ция и катализация на основните Форми на човешки 
признаци – Интелекта и Алтруизма: обикновено там, 
където се осъществява активна реализация на призна-
ците на Интелекта, бързо се притеглят и пари, и богат-
ство, а устойчивите проявления на Алтруизма, както е 
прието, се съпровождат със слава и известност.

3.0416. И така, на фона на двуинвадерентната ллуувву-
мическа Схема на Синтез, във Фокусните Динамики на 
безкрайното множество групи човешки ПВК активно се 
проявяват всевъзможните разновидности подобни гей-
литургентни съчетания: някъде, например, чрез при-
митивни признаци на интелекта (ум, разсъдъчност) и 
елементарен алтруизъм (инстинктивно оцеляване) в 
жизненото творчество на човешкото общество преоб-
ладават егоистични критерии за ценностите и активно 
се реализират агресивност, жестокост, целесъобраз-
ност и физическа сила; някъде – хитрост, лицемерие, 
интриганство, алчност и разточителство; някъде – чес-
толюбие, богатство, слава и т.н.

3.0417. Само с преобладаване в общата Фокусна Дина-
мика на хората на високочестотни СФУУРММ-Форми, 
притежаващи значително по-висока коварллертност и 
гейлитургентност по много разно-Качествени признаци, 
в нашата Схема на Синтез (ВЧИ + ВИА) започват резо-
национно да се въвличат СФУУРММ-Формите на най-ви-
сшите (за нас „днешните“!) Духовност, Отговорност, 
Служене и, накрая – Единство. А всички гореизброени 
признаци на егоистичните състояния се синтезират във 
всестранно и ренитивно реализирания Опит, освобож-
давайки Фокусната Динамика на високоразвитите хора 
на нашето с вас благоприятно „бъдеще“.

3.0418. За сметка на значително повишилата се степен 
на коварллертност между по-рано имперсептните вза-
имовръзки, в „бъдещите“ ПВК по следния начин ради-
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кално се изменя и разгледаната от нас по-горе схема 
на диверсификация с Фокусната Динамика на хората 
на антагонистичните класове: по-малко многоброен, но 
потенциално най-активен и значим, става класа на ин-
телектуално-алтруистичните Наставници и Куратори 
(базови ииссиидиолози), които със своите мощни целе-
насочени СФУУРММ-Форми задават и поддържат в об-
щата Фокусна Динамика на своята група ПВК стабилни 
ллууввумически тенденции (ВЧИ + ВИА + ВСЕ-Единство).

3.0419. Най-многоброен се явява класа Служители (прак-
тикуващи ииссиидиолози), които самопожертвувателно 
и самоотвержено внедряват в Живота на цялото човеш-
ко общество най-характерни ллууввумически признаци 
– ВЧИ и ВИА. Фокусните Динамики на представителите 
на тези два класа демонстрират някаква непринципна 
тензорност само по въпросите на по-ренитивното Раз-
биране на ииссиидиологическото Знание и прилагане-
то му за между-Качествения Синтез в някакви прото-
формни Направления на развитие, с цел създаване на 
най-благоприятни условия за Синтез на Състоянието 
„ТК Потенциалност“ и усилване на въздействието върху 
общата Фокусна Динамика на човечеството, на най-ко-
варллертните признаци на ЧКК ВСЕ-Единство.

3.0420. Най-малък по количество (след Наставниците 
и Кураторите) се явява класа на Вариаторите и Пуб-
ликаторите, които използват ииссиидиологическото 
Знание за това активно и избирателно да развиват и 
усилват в общата Фокусна Динамика на хората някои 
от най-коварллертните диффузгентни Направления на 
възможното развитие на Колективното Съзнание на 
„човечеството“. Благодарение на тяхната упорита дей-
ност, базираща се на мощната приоритетност в тяхна-
та Фокусна Динамика на специфичните протоформни 
СФУУРММ-Форми, в общата сллоогрентна структура на 
НУУ-ВВУ-Формо-Типите, освен НУУ-ЛТТВУЛЛ-ВВУ-РС-

Формо-Типа на основната ллууввумическа Схема на 
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Синтез (ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум 
+ ВСЕ-Единство), в още по-отдалечените варианти на 
нашето с вас димидиомиттенсно и транслюценсно „бъ-
деще“ възникват специфичните Формо-Типи на Само-
съзнанията на ЛЛУУ-ВВУ-Формите синтезирани на ба-
зата на някоя от следващите „вътрешни“ под-Схеми:

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Ця-
лостност = НУУ-ЮЙЙССФФ-ВВУ-ДС-Формо-Тип;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + 
ВСЕ-Устременост = НУУ-ГРУННСС-ВВУ-ЛС-Формо-
Тип;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + 
ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост = НУУ-РЛОККСС-

ВВУ-МС-Формо-Тип;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + 
ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност = НУУ-СВВАФФТ-

ВВУ-КС-Формо-Тип;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + 
ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изначалност = НУУ-МГЛОЙГГ-

ВВУ-ТС-Формо-Тип;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + 
ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост = НУУ-ВРИФФММ-

ВВУ-ВС-Формо-Тип;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + 
ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуумност = НУУ-ДДРЕЙКК-ВВУ-

ГС-Формо-Тип;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + 
ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-Присъственост = НУУ-ФФ-

САРРД-ВВУ-ХС-Формо-Тип;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + 
ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност = НУУ-ГВОССММ-

ВВУ-НС-Формо-Тип.
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Глава 11. Механизмите на образуването във 
Фокусната Динамика на Самосъзнанието на 
„личността“ на устойчивата илюзия за окръ-
жаващата действителност

3.0421. Напомням ви, че това внимателно изучавано, но 
все още никак не разбирано от много изследователи яв-
ление, което от много от вас много опростено и схематич-
но се интерпретира като СЪЗНАНИЕ – подразбирайки под 
това само някакъв ограничен в Пространство-Времето 
участък в определена линейна близост от границите на 
плътноматериалната Форма, в действителност предста-
влява сллоогрентно съчетание на енергоинформацион-
ните взаимовръзки, което, инициирано и субтеррансив-
но идентифицирано от Формо-Творците на системата 
на Възприемане на някаква Форма (ф-Конфигурация), 
се саморазпространява с всички свои разно-Качестве-
ни структури (взаимовръзки) в цялата Безкрайност на 
Вселенската Фокусната Динамика, включвайки в себе 
си механизмите, обезпечаващи всички възможности за 
неограничена Творческа Активност във Фокусните Ди-
намики на различните Форми на Самосъзнания (в това 
число и НУУ-ВВУ-Формо-Типи) на безкрайното множество 
разнотипни и разно-Качествени Космически Същности.

3.0422. Това, Което от нас субективно се определя като 
Фокус на Съсредоточеното Внимание (ССВУУ-ССММ), 
именно това е най-непосредствения и главен Механизм 
на Илюзията на нашето с вас физическо (биологично, 
корпорално) Съществуване, Който, с помощта на Фор-
мо-Творците на ДНК, моделира и организира във всяка 
от „точките“ на ексгиберация на Своята резонационна 
Активност съответстващия тип реализационна Форма, 
в най-голяма степени способстваща изпълнението на 
Задачата, която е поставена пред Колективния Разум 
на Формо-Творците на даденото реализационно Ниво 
на ТОО-УУ-Същността от по-качественото Ниво.
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3.0423. Самият ФСВ по Своята енергоинформационна 
Същност – именно това е един от Методите (Механи-
змите) на трансгрессия на „проекциите“ на Интересите 
(Идеи) на по-качествените взаимовръзки в конкретните 
условия на тяхната възможна локализация (ексгибера-
ция) в Пространство-Времето. Това не са самите Фор-
мо-Творци, а един от Принципите на егллеролифтив-
ния Импулс-Потенциал, иницииращ в тях Интерес към 
творческа реализация (анихилииране на тензорите и 
дисонационните разстояния) с цел връщане на Инфор-
мацията от Състоянието на Енерго-Плазмата в уравно-
весеното (тоест домеркавгнационно!) ССС-Състояние.

3.0424. Мултиполяризационната Фокусна Динамика на 
Самосъзнанието на всяка Стерео-Форма, по отношение 
на ФД на всяка от безбройното множество свойстве-
ни за Нея „личностни“ Интерпретации, представлява 
ФД на Колективния Космически Разум (ТОО-УУ-Същност). 
На свой ред, по отношение на ФД на Своята ЛЛУУ-ВВУ-
Същност (ККР), Нейната собствена ФД се възприема от 
нас като ФД на Формата на Самосъзнание. Тук ние с вас 
засега разглеждаме само 3-4-измерните условия на екс-
гиберация на тази ФД, които се осъществяват чрез цяло-
то множество варианти на Фокуса на Съсредоточеното 
Внимание (в 4-5-измерните условия Той от състояние 
ССВУУ-ССММ се трансмутира в състояние ССЛУУФ-ССММ 
– Фокуса на Интегралния Мотивационен Импулс или 
ФИМИ на транслюценсните аналози на НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типите). Всевъзможни разно-Качествени състояния 
на ФСВ, симултанно моделирани в структурата на Само-
съзнанието на всяка Стерео-Форма съществуват толко-
ва, колкото в различните типове субективни Реалности 
има субтеррансивни сценарии на развитие (и варианти 
на съответстващите им в ОДС Дуплекс-Сфери).

3.0425. Всяка от „точките“ на резонационното проявление 
на тази субтеррансивно-коллективна разно-Качествена 
трансгрессия, намирайки се (чрез енергоинформацион-
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ните взаимовръзки) в абсолютна зависимост една от 
друга, пребивава в състояние на Творческа Активност, 
изразявайки се в Процесите на сллоогрентната Косми-
ческа Трансмутация чрез свойственото само за нея ка-
чествено съчетание. Абсолютно целият субективен Опит, 
получаван от „проекциите на“ Формо-Творците на вся-
ка конкретна Форма на Самосъзнанието във всяка спе-
цифична ф-Конфигурация, „мигновено“ се интегрира 
(„препроецира“) от ФСВ в своя „ръководещ център“ (на-
пример, във ФИМИ на ЛЛУУ-ВВУ-Формата), откъдето, обо-
гатявайки се с новата Енерго-Информация, се транслира 
в още по-качествените Нива на Самосъзнанието на още 
по-съвършените и развити Форми на ККР.

3.0426. В момента на ексгиберация на всяка от реали-
зационните Форми на вашата Стерео-Форма (която 
става едномоментно-симултанно!), в структурата на Са-
мосъзнанието се инициира универсален Механизъм за 
възможната субтеррансивна настройка (резонационно 
регулиране) на ССВУУ-ССММ в пределите на локалния 
режим на ексгиберация, характерна за типа с-Реалност 
на дадения диапазон на измерност. Това позволява на 
Формо-Творците на Всяка от Стерео-Формите, не изли-
зайки от състоянието на сллоогрентна мултиполяриза-
ция, автоматически да сменят фиксацията на всички 
Фокуси на Съсредоточеното Внимание строго в съответ-
ствие с мигновеното изменение на качествеността на 
психоменталната дейност („квантовото изместване“) 
на всяка от симултанно фокусираните от тях „лич-
ностни“ Интерпретации. Така се формира този процес, 
който ние с вас определяме като Фокусна Динамика: 
всяко качествено изменение във фокусните Конфигу-
рации се отразява в Пространство-Времето в конкрет-
но диссонационно разстояние; анихилииране на всяко 
от тези „разстояния“ (смяна на по-малко качествените 
ФСВ с мъничко по-качествени) и създава в системите 
на Възприемане на дувуйллерртните ф-Конфигурации 
субективния ефект от някаква динамика на Фокусите.
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3.0427. Механизмът, обезпечаващ (чрез функциите на 
био-Творците на мозъка) във вашето Възприемане не-
прекъснат (поквантов) процес на префокусировки от 
по-малко резонационни „участъци“ на сллоогрентната 
ф-Конфигурация на Стерео-Формата в по-резонацион-
ни, се нарича „Импулсен Пръстен“ (СВУУ-СЛИИ). Вие 
трябва да разбирате, че това съвсем не е някаква мо-
лекулярна биоструктура, а част от сллоогрентната ФД 
на Формо-Творците обезпечаващи общия Механизъм 
на ексгиберация на абсолютно всички микстумни и 
димидиомиттенсни аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите 
(например, за Формо-Творците на „личностното“ Са-
мосъзнание мотивиращ източник на префокусировки 
се явяват Формо-Творците на колективното Подсъз-
нание, чиято ФД, на свой ред, се инициира от Фор-
мо-Творците на Надсъзнанието и т.н.) и „проецира-
щите“ присъщите им взаимовръзки в невронните по-
следователности на био-Творците на мозъка на всяка 
„личностна“ Интерпретация.

3.0428. Ако говорим по-конкретно, то към тези специ-
фични функции на обезпечаване на субтеррансивни-
те поквантови префокусировки на всяка „личност“ в 
най-голяма степен участват био-Творците на лимбич-
ната система и епифизата (т.нар. „епифизна жлеза“), 
които, в зависимост от конкретните етерно-фокусни 
параметри на ННААССММ и ВЛОООМООТ, инициират в 
системата на Възприемане една или друга тясноспе-
цифична реакция или субтеррансивната линия на по-
ведение на дадения човек във всеки миг на неговата 
ексгиберация.

3.0429. Крайно опростено този процес се осъществява 
по следния начин: сллоогрентната Информация (като 
достъпни за дадената система на Възприемане УУ-

ВВУ-Форми) се „проецира“ от система на Възприемане 
на по-амплификационните Форми на Самосъзнания 
на дадената Стерео-Форма в особени информационни 



252
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

„уловители“ (те са – и ретранслатори) – микроско-
пични съдържащи силиций кристали, формирани в 
множество сферични микрообразувания (от части от 
милиметъра до два милиметра в диаметър) в епифи-
зата на главния мозък, където резонационната (по 
отношение на дадената ф-Конфигурация) част от сл-
лоогрентната УУ-ВВУ-Форма се преобразува в нервни 
импулси и се транслира чрез невронната мрежа в съ-
ответстващите структури на лимбичата система (Хи-
покампус, хипоталамус, амигдала и мастоид, ретику-
лярната част на средния мозък и други). Най-малкото 
изменение на състоянието на ФД на „личността“ се 
осъществява под непрестанния контрол на био-Тво-
рците на нейната епифиза коригиращи работата на 
целия мозък, а значи, и непрекъснатия процес на 
поквантовите префокусировки.

3.0430. СВУУ-СЛИИ – това е част от общия Механизъм за 
едновременната УФС-реализация на Формо-Творците 
структуриращи всички Направления за развитие свой-
ствени на ллууввумическия тип бирвуляртност. Към 
вашите субективни Представи за някакъв „кръг“ Фор-
мо-структурите нямат никакво отношение, доколкото 
под този термин се подразбира някаква субективна 
„клупираност, кръговост“, „затвореност“ (локаутира-
ност) на определени партикули на сллоогрентните (във 
вашите Представи – безкрайни) фокусно-етерни взаи-
мовръзки на Фокусната Динамика на Формо-Творците 
на Колективния Космически Разум от определен тип.

3.0431. Думата „импулсно“ тук е употребена по силата 
на кратковременността на енергоинформационното из-
менение (дестабилизации, флуктуации), генерирано в 
момента на резонационната ексгиберация на Фокусната 
Динамика в системата на възприемане на всяка Фор-
ма на Самосъзнание („личностна“ Интерпретация). Ако 
пропуснем някои нюанси, то СВУУ-СЛИИ може условно да 
се сравни с ретранслатор на сллоогрентното „квантово 
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изместване“, обезпечаващ Формо-Творците на всяка от 
Формите на Самосъзнания със субтеррансивно клексува-
не. В резултат от това се осъществява такова свойство с 
Фокусната Динамика като мултиполяризация.

3.0432. Благодарение наличието в структурата на Мироз-
данието на такъв универсален и сллоогрентен Механи-
зъм в условията на ексгиберация с Фокусната Дина-
мика на Формите на Самосъзнания във Вторичната и 
Третична Енерго-Плазма, в Пространство-Времето на 
нашата ДДИИУЙЙИ-Същност се оказва фактически не-
възможно съществуването на такава „точка на прояв-
ление“, специфичните качествени характеристики на 
която Формо-Творците на Самосъзнанието не биха мог-
ли, по един или друг начин, субективно да анализират 
или декодират в повече или по-малко съответстващи 
им по качественост интерпретации. По тази причина, 
собствено казано, в дадените групи ПВК Формо-Тво-
рците на мозъка на фокусираните от „мен“ Форми на 
Самосъзнания може да се транслира и реконструира в 
определени думи и фрази тази високонутационна Енер-
го-Информация, която не се явява „мой“ непосредствен 
емпиричен Опит, а структурира значително по-качест-
вени Нива на Самосъзнанието на ССС-Същността.

3.0433. „Проецирайки се“ от Нивата на колективното 
Подсъзнание (а също Надсъзнанието, Суперсъзнание-
то, Хиперсъзнанието и т.н.) на ЛЛУУ-ВВУ-Формата, ГО-

ОЛГАМАА-А, ССМИИЙСМАА-А и даже ТЛААССМА-А във 
Фокусната Динамика на определени едновременно 
фокусирани от мен „личностни“ Интерпретации, тази 
Енерго-Информация субтеррансивно се разопакова и 
специфично се адаптира (под формата на ииссииди-
ологическото Знание) към множеството варианти на 
конкретните условия на ексгиберация, ставайки така 
част от Фокусните Динамики на множеството разно-
типни Колективни Съзнания на „човечеството“ едно-
временно структуриращи безбройните групи ПВК. На 
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това са способни абсолютно всички Формо-Творци, 
извън зависимостта от осъществяваните от тях Схе-
ми на Синтез и типове бирвуляртност, но субективни-
те предели на тези способности са ясно обусловени от 
качествеността на ф-Конфигурациите (параметрите 
ВЛОООМООТ и ННААССММ) на всяка от фокусираните от 
тях Форми на Самосъзнания: колкото е по-ниска тен-
зорността на фокусно-етерните взаимовръзки реализи-
рани от тях чрез Фокусната Динамика, толкова по-ви-
сока е ефективността на субтеррансивно осъществява-
ния от тях процес на Самопознание.

3.0434. Ако се вземе ДНК от само една клетка на жи-
вия организъм, то нейното информационно обезпече-
ние – чрез целия комплекс гени и техните регулатори, 
ще позволи да се създаде Представа за несъизмеримо 
по-сложна Формо-структура, която със своя информа-
ционно-генетически потенциал, в сравнение със стро-
ежа на клетката, толкова силно се отличава от нея, 
колкото структурата на цялата физическа Вселена се 
отличава от структурата на нашите с вас Форми на Са-
мосъзнания. Наличието в Самосъзнанието на Този уни-
версален Механизъм предоставя на Формо-Творците 
обширни възможности, в зависимост от качественост-
та на мигновено синтезирания от тях Интерес, резона-
ционно да се „проецира“ в НУУ-ВВУ-Конфигурациите 
именно на тези субективни Реалности и групи ПВК, къ-
дето тясноспецифичните свойства на Енерго-Плазмата 
са способни в най-голяма степен да отразят съдържа-
нието и смисъла на този субективен Интерес чрез едни 
или други психоментални състояния. Всъщност, имен-
но това позволява да се обезпечи всяка от осъзнати-
те или неосъзнати творчески прояви на ФСВ на всяка 
„личностна“ Интерпретация в съвършено конкретен 
персоналистически Свят (сценарий на развитие).

3.0435. Колкото в Пространство-Времето чрез слло-
огрентната Фокусна Динамика на нашата с вас Пла-
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нетарна Същност ГРЭИЙСЛИИСС (до ±12-та измерност) 
са образувани всевъзможни и разнотипни вариации на 
Формо-системите на Световете, субективните Реалности 
и ПВК, толкова в разно-Качествените Нива на Нейно-
то Самосъзнание има и субтеррансивни „проекции“ на 
тези Светове (Дуплекс-Сфери, Сфери на Творчеството 
на ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите), които обезпечават са-
мосъзнателната жизнена дейност на техните обитате-
ли (тоест „Качественото Съдържание на Света“) със 
строго съответстващо на техните ф-Конфигурации „Ка-
чествено Предложение“. Например, абсолютно всич-
ко, което вие „лично“ имате или което днес ви окръжа-
ва във „вашия“ персоналистически Свят, е дублирано в 
различни вариации и в зилиардите персоналистически 
Светове на другите ваши „личностни“ Интерпретации, 
където „вие“ – не по-малко реално за „вас“ и паралел-
но с вашия „днешен“ Живот, също субективно живеете 
още зилиарди „собствени“ Животи, качествено отли-
чаващи се един от друг в конкретните реализации на 
всевъзможните варианти на всички ваши „ежемигови“ 
избори и съпътстващите ги обстоятелства.

3.0436. С всяка от зилионите (106*n) „личностни“ Ин-
терпретации на вашата Стерео-Форма, вие макар су-
бективно като че ли „разделени“ от разно-Качествени-
те структури на множество групи пространствено-вре-
меви Континууми, но при това обективно винаги оста-
вате кармично (с Мислите, Чувствата, Желанията си) 
много тясно свързани чрез различните Нива на „меж-
дуличностните“ интерпретационни отношения, които в 
огромна степен влияят на динамиката на обстоятел-
ствата на осъзнавания от нас Живот и които много 
лесно (но съвършено незабелязвано и недолавяно от 
вас) могат резонационно да се взаимодопълват или 
взаимозаменят със своите съставни Елементи (УУ-ВВУ-
копия, УУ-ВВУ-конгломерати, СФУУРММ-Форми), в за-
висимост от качествата на МЕНТО- и АСТРО-Плазмата, 
използвана от Формо-Творците на Самосъзнанието на 



256
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

фокусираната от Вас „личност“ във всеки от конкрет-
ните епизоди на вашето жизнетворчество (АСТРО-Плаз-
ма + МЕНТО-Плазма = Кармо-Плазма).

3.0437. В този последователен енергоинформационен 
процес съществува пряка взаимозависимост между 
Механизма на ексгиберация на вашата Фокусна Ди-
намика, водещ към реализацията на всички „текущи“ 
обстоятелства на вашия „личен“ Живот, и с качеството 
на тези СФУУРММ-Форми, с които вие най-активно опе-
рирате („препроецирате“ посредством своята Фокусна 
Динамика в скррууллерртните структури на Простран-
ство-Времето) в дадения конкретен момент на вашето 
субтеррансивно жизнетворчество: с колкото по-ампли-
ативни и аффектативни Мисли, Чувства и Стреме-
жи вие започнете стабилно да структурирате вашата 
Фокусна Динамика, толкова в по-голяма степен със 
СФУУРММ-Формите на по-качествените Дуплекс-Сфе-
ри на ОДС резонационно ще взаимодейства Фокуса на 
Съсредоточеното Внимание на вашето Самосъзнание, 
привнасяйки във вашия Живот не само повече урав-
новесени хармонични състояния, но също и повече съ-
ответстващи възможности за реализация в избраното 
от вас направление на творчество и саморазвитие.

3.0438. Например, ако вашите „текущи“ Интереси за-
почнат по-интензивно да придобиват ментални или 
високоинтелектуални признаци свойствени за МЕН-

ТО-Плазмата (ЧКК ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум, ВСЕ-Изходност–
ВСЕ-Изначалност, ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-Присъственост, 
ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност, ВСЕ-Устременост), 
то в Динамиката на вашия Фокус на Съсредоточено-
то Внимание (чрез вземаните от вас решения) посте-
пенно ще се установява все по-голямо резонационно 
изместване в посока на тези Сфери на Творчеството 
на ОДС, чиито специфични СФУУРММ-Форми могат в 
най-голяма степен да благоприятстват именно такъв 
тип творческа самореализация. Същото става и при 
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повече или по-малко стабилно насищане на вашата 
Фокусна Динамика с чувствени и емоционални при-
знаци свойствени на АСТРО-Плазмата (ЧКК ВСЕ-Любов–
ВСЕ-Мъдрост, ВСЕ-Цялостност, ВСЕ-Същност–ВСЕ-Прони-
цаемост, ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост, ВСЕ-Празно-
та–ВСЕ-Вакуумност).

3.0439. Във всеки от тези случаи във „вашия“ персо-
налистически Свят постепенно ще започнат да се 
проявяват хора с идентични Интереси и със същите 
аффектативни Стремежи ставайки ваши „нови позна-
ти“, към вас ще постъпят неочаквани предложения за 
изменение на мястото на вашата днешна работа, ще 
се появят нови възможности за усвояване на някаква 
професия изискващи смяна на вашето сегашно геогра-
фиско окръжение, което в значително по-голяма сте-
пен ще спомага за реализацията на вашите устояли 
Интереси и творчески намерения. Щом в тези намере-
ния поне нещо започне да се изменя в друго направ-
ление на жизненото творчество, веднага ще започнат 
да се изменят и взаимовръзките на Формо-Творците 
с най-близките по качество Дуплекс-Сфери, което, на 
свой ред, променя и „точката“ на локална ексгибера-
ция на вашия Фокус на Съсредоточеното Внимание 
в скррууллерртните структури на Пространство-Вре-
мето. Тоест с времето на вас задължително ще ви се 
представи реална възможност повече да се самореали-
зирате в съответствие с изменилите се параметри на 
вашите „текущи“ избори. „Лично“ на вас ще ви трябва 
само навреме да осъзнаете, забележите и не изпусне-
те този благоприятен момент (в който, между другото, 
далеч не винаги може ясно да се разбере и различи по-
тенциалното наличие на признаците на реализираните 
от вас Интереси).

3.0440. Никога не трябва да забравяте за това, че Вие 
ВИНАГИ СЪЩЕСТВУВАТЕ едновременно в цялото Мироз-
дание не като примитивни или по-универсални Форми 
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на Самосъзнания, или даже като ТОО-УУ-Същности, с 
които вие, по силата на Своята енергоинформационна 
Природа, сте просто принудени временно да се само-
отъждествявате, а като Универсални Фокуси на Са-
мосъзнание (УФС) на ССС-Същности, за Които всеки 
осъзнат „миг“ от Вашата ексгиберация в локалните 
условия на всеки от субтеррансивните Животи веднага 
се губи в безкрайния Поток на всеобщото Творческо 
Космическо Съществуване. Вие, в цялата извънвре-
мева съвкупност на едномигово фокусираните от Вас 
Форми на Самосъзнания, представлявате Единен енер-
гоинформационен Поток на Мирозданието с безкрайно 
множество разно-Качествени характеристики, които 
фигурално (а не буквално!) са комбинирани в безкрай-
ните множества на многоизмерните синтетични „ком-
плекси“ едновременно саморазпространени във всич-
ки Нива на Енерго-Плазмата. Всъщност, именно Тези 
„комплекси“ образуват всичко Това, което вие сте 
склонни да интерпретирате или като „Всецял Живот“ 
(МУУЛЛГ-ССС-МАА), или като „Самосъзнателно Косми-
ческо Съществуване“ (МААИИЙГ-ССС-МАА), напълвайки 
всички Колективни Космически Разуми с всевъзмож-
ни разумни проявления и творчески преживявания.

3.0441. Затова след всяка от „Смъртите“ на безбройните 
Форми на Самосъзнания, които Вие едновременно фо-
кусирате, НИКОЙ от Вас – както и самите Форми, никога 
НЕ се унищожава, колкото и достоверно (за вас „днеш-
ните“) визуално да изглеждат тези процеси на „разпад“ 
на Формите, доколкото, в действителност, просто няма 
НИКОЙ и НИЩО, което да се „унищожава“. Всеки път, 
когато в някаква „точка“ на Пространство-Времето по-
добна Илюзия ви се стори абсолютно убедителна и дос-
товерна, спомнете си за това, че в „своята собствена“ 
реалност, във „вашия“ персоналистически Свят всеки 
от вас ВИНАГИ остава в своето субективно „сега“ извън 
зависимостта от това как това събитие се възприема 
от другите. А щом във вашето Самосъзнание продъл-
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жава да съществува поне един вариант „сега“ (а те са 
винаги – зилиони!), то нито за миг не се прекратява и 
вашата субтеррансивна Фокусна Динамика. И за Ва-
шия УФС съвършено не е важно през каква от едновре-
менно съществуващите Форми на Самосъзнания „вие“ 
субективно преживявате това „ваше сега“. Този процес 
на вашите помигови разнокачествени префокусировки 
в Пространство-Времето от ф-Конфигураците на  едни 
Форми в ф-Конфигурации на други Форми, е безкра-
ен! Докато съществува Време, Вие, заедно с останалите 
Ваши УФС-вариации, структурирате със Своята Енер-
го-Информация Пространство.

3.0442. Винаги, когато Вие желаете да преживеете Себе 
си в една или друга от безбройните Форми на Ваше-
то Универсално Самосъзнание (извън зависимостта от 
това смятат ли се тези Форми във „вашия“ персона-
листически Свят за „умрели“ или за „още не родени“), 
Вие по определен начин се фокусирате в нужния диа-
пазон на вибрации, който е свойствен само за избрана-
та от Вас Форма, абсолютно пълно и реално преживя-
вайки при това всеки момент от нейното „личностно“ 
съществуване. Тази „практическа“ възможност за не-
прекъснати, осъзнати и разно-Качествени преживява-
ния на „Самите Себе си“ позволява на Вас активно 
да се проявявате (като УФС) едновременно и във все-
възможни варианти на субективното „минало“, и във 
всички варианти на субективното „бъдеще“, възпри-
емайки свойствените им енергоинформационни пара-
метри като „своето“ субтеррансивно „сега“.

3.0443. При това всеки път, когато това е нужно, необ-
ходимата Ви Форма на Самосъзнание не се създава 
отново, а ВИНАГИ ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВА, представлявайки 
непрекъснат във Времето и в Пространството динами-
чен Синтез на зилиони повече или по-малко коварл-
лертни помежду си признакци на Енергия и Инфор-
мация в една сллоогрентна фокусна Конфигурация, в 
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която Вие, като УФС, резонационно избирате (в усло-
вията на 3-4-измерния диапазон – чрез Фокуса на Съ-
средоточеното Внимание) интересуващата Вас „част“ 
(Форма на Самосъзнание), субективно преживявайки 
при това специфичните Представи за Този, Който Вие 
в дадените конкретни обстоятелства се явявате.

3.0444. Всички Полета-Съзнания на Формо-Творците на 
всякакви планетарни Формо-системи структуриращи 
всички типове вълнови субективни Реалности, органи-
зирани помежду си чрез безкрайната мрежа от разно-
типни и разно-Качествени коварллертни фокусно-етер-
ни взаимовръзки, сфероидално проницаващи едно 
друго в качествено идентични Нива на Менталния и 
Астралния План-Обертонове, но никак непосредствено 
не „пресичащи се“ (тоест нямащи други общи параме-
три на проявление, с изключение на специалните резо-
национно-функционални точки) в Нивата на съвмест-
ната ексгиберация на Фокусните Динамики на Фор-
мо-Творците на Формо-Материята (до 4,0 измерност) 
и Плазмо-Материята (до 6,0 измерност). Това не може 
да се каже за Полетата-Съзнания (СФУУРММ-Форми) на 
Инфо-Творците на Дуплекс-Сферите на ОДС или ФЛК, 
чиито етерни Конфигурации структурират симултан-
ното проявление на разно-Качествените и разнотипни 
Фокусни Динамики на цялото множество Форми на 
Самосъзнания на една и съща с-Реалност.

3.0445. Етерните взаимовръзки както разнонивовите (то-
ест отразяващите се в ПВК чрез различни Нива на Само-
съзнания), така и еднонивовите (тоест разно-Качествено 
проявяващите се чрез едно и също Ниво) Дуплекс-Сфе-
ри са дотолкова витиевато и сложно „преплетени“ по-
средством СФУУРММ-Формите на многонивовите „кау-
зални Потоци“, че за даже много опитния „страничен 
Наблюдател“ е практически невъзможно да отличи 
един от друг субтеррансивните признаци на структури-
ращите ги енергоинформационни образувания, особено 
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в резонационните зони на локализация на множеството 
идентични Представи (тоест в „точките“ на мултиполя-
ризация на сценариите). Та нали, съгласете се, никой 
от вас просто не е в състояние да забележи кога Фокус-
ната Динамика на вашата „текуща“ „личностна“ Ин-
терпретация, оставяйки в предишния сценарий вашето 
предишно – вече „умряло“! – тяло, в същия този миг 
се „препроецира“ в един от възможните за дадената си-
туация варианти на следващите сценарии на развитие, 
което в най-добрия случай може да се отрази във ваша-
та система на Възприемане като внезапна рязка смяна 
на обстоятелствата на вашия Живот.

3.0446. Ако вие неосъзнато сте „изместили“ вашата Фо-
кусна Динамика в друга част на Дуплекс-Сферата, то 
това съвсем не означава, че там, където вие буквално 
„току-що сте били“, вас вече ви няма, – вие (като някоя 
от вашите „личностни“ Интерпретации) както преди, 
извън каквато и да било зависимост от постоянно изме-
нящите се режими на фиксация в Пространство-Време-
то на Фокуса на Съсредоточеното Внимание на вашето 
Самосъзнание, винаги оставате (за всички „личностни“ 
варианти на „вас“ – както „днешни“, така и „бъдещи“!) 
в потенциално проявено състояние, реализирайки етер-
но-фокусния потенциал само на тази НУУ-ВВУ-Конфигу-
рация, която изначално е закрепена за всеки от сцена-
риите на развитие на вашата ЛЛУУ-ВВУ-Форма.

3.0447. В дувуйллерртните сценарии на вашите гомоло-
гични или конгениални „личностни“ Интерпретации 
са привързани към много сходни по качество енер-
гоинформационни взаимовръзки, които определят за 
всяка от тях почти еднакви (но далеч НЕ винаги едни 
и същи!) родствени, дружески, симпатични, антагонис-
тични, социални, служебни, политически, религиозни, 
географски и прочие-прочие отношения и състояния, 
които, благодарение на незначителната разлика във 
ф-Конфигурациите на „предишната“ и „текущата“ 
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групи ПВК, имат макар и много сходни, но „различно 
интерпретирани“ субтеррансивни „сюжетни линии“ 
по всяко от проявленията на Полетата-Съзнания (то-
ест по всеки от хората, по всеки от видовете животни 
и растения, а също по всяко от егрегориалните обра-
зувания: творчески колективи, политически партии и 
религиозни конфесии, националности и народности, 
страни и континенти и т.н.).

3.0448. Като пример да разгледаме един вариант на 
подобна мултиполяризационна организация на една 
от множеството тясноспецифични разновидности на 
Формо-Плазмата, която е характерна за дадения тип 
човешка субективна Реалност – ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС 
(в която всички ние с вас едновременно и субектив-
но се фокусираме като в нашето общо „сега“). Всяка 
от множеството резонационно взаимодействащи по-
между си реализационни Формо-системи на дадената 
Реалност специфично (посредством двуинвадерент-
ния Синтез) се образува във Фокусните Динамики на 
всички човешки Форми на Самосъзнания посредством 
коварллертните и гейлитургентни по своите признаци 
съчетания на взаимовръзките, които са свойствени за 
определени ментални Матрици (Мисле-Идеи) и техни-
те витални резонационни аналози – „информационни 
клишета“ (Архетипи).

3.0449. Тези устойчиви взаимовръзки са образувани в 
Дуплекс-Сферите на ОДС и ФЛК с помощта на наличие-
то във Фокусните Динамики на съвременните хора на 
всички възможни и общи за тях аффектативни Стреме-
жи, Желания, Интереси и Представи, свойствени за раз-
личните Нива на Самосъзнанието. Благодарение на тях, 
посредством едновременното творчество на милиарди 
хора в дадените групи ПВК непрекъснато се организира 
и коригира мислено-чувствената, кармична и физическа 
основа на Колективното Съзнание на дадената част от 
Колективния Космически Разум на Човечеството – ПРО-
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ОФФ-РРУ („човечеството“ на дадената с-Реалност или 
Колективното Съзнание на „човечеството“).

3.0450. Всяка от множеството фокусирани от нас НУУ-

ВВУ-Форми, образуващи със своето психоментално реа-
лизационно творчество цялата кармична (фокусно-ди-
намична) основа на окръжаващите ни Формо-системи 
на Световете, има в по-голяма или по-малка степен 
устойчиви резонационни взаимовръзки с УУ-ВВУ-кон-
гломерати, които симултанно се реализират чрез дру-
гите ЛЛУУ-ВВУ-Формо-Типи на нашите с вас Форми на 
Самосъзнания, структуриращи различни исторически 
епохи и специфично проявяващи се във Фокусната 
Динамика не само на даденото (съвременното за нас с 
вас) човечество, но и чрез СФУУРММ-Формите на стоти-
ци хиляди поколения на нашите далечни предци, кои-
то (със свойствените им начини на мислене и Нива на 
чувстване) в течение на милиони години така, както и 
ние с вас, активно инициират към проявление „собст-
вени“ Формо-системи на Светове.

3.0451. В многонивовата многовариантност и много-
функционалната конкретика на общия Физически 
План-Обертон на  ГРЭИЙСЛИИСС, голохронно-симултан-
но заедно с нас и паралелно с нас в Пространство-Вре-
мето се развиват стотици човешки цивилизации с при-
знаци на примариусивност (доминиращо отношение 
към нещо) в тяхната сллоогрентна Фокусна Динамика 
на СФУУРММ-Формите на малко по-различните, откол-
кото при нас с вас, протоформни Направления, струк-
туриращи двуинвадерентната ллууввумическа Схема на 
Синтез. Даже при чисто външно сходство на Формите 
на Самосъзнание на представителите на някои от тези 
цивилизации с нашите Форми, те в свойствените им 
реализации манипулират не само „своите собствени“ 
(тоест характерни само за техните Фокусни Динамики) 
параметри на Пространството и Времето, но и крайно 
различни, от нашите с вас, критерии за ценностите, мо-
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ралните и нравствени закони, правовите норми, имат 
свои специфични аналози на политика, икономика, фи-
лософия, наука, изкуство, култура, които в много отно-
шения съвсем не приличат на резултатите от нашето с 
вас жизнено творчество (както, впрочем, и на специфи-
ката на творчеството на нашите предци). Съответно и 
синтезираните от тях (както и от всеки  от нас – в своя-
та група ПВК!) модели на Формо-системите на Свето-
вете, при цялата тяхна, струваща ни се, еднотипност и 
сходство също много съществено се отличават от всич-
ко това, което откриваме в своето „днешно“ окръжение.

3.0452. Точно така, както и вие, преживявайки своя 
„днешен“ Живот „тук и сега“, паралелно продължава-
те своето не по-малко осъзнато „личностно“ съществу-
ване в другите сценарии на развитие, чиито „сюжетни 
линии“ на Фокусните Динамики са „вплетени“ в други 
исторически моменти и епохи на развитие на други раз-
новидности на Колективните Съзнания на „човечество-
то“, всички тези, които вие смятате за свои далечни 
или близки „умрели предци“, продължават своето ос-
ъзнато „личностно“ съществуване едновременно с вас 
„днешните“, фокусирайки се със своите Фокуси на Съ-
средоточено Внимание в други Дуплекс-Сфери на ОДС и 
затова отразявайки се със своята Фокусна Динамика в 
други, отколкото при вас, скррууллерртни структури на 
Пространство-Времето чрез свойствените им информа-
ционни параметри на Фокусите на Дуалното Отраже-
ние. Във вашето субективно Възприемане те се смятат 
за „умрели“, докато те, продължавайки осъзнато да жи-
веят в своя Времеви Поток, субективно се отнасят към 
вас като все още не родени (точно така и самите вие 
възприемате всички възможни варианти на проявле-
ние на Земята на всички ваши „бъдещи“ потомци).

3.0453. Никога и при никакви условия нито една Фор-
ма на Самосъзнание (от фотона и атома, клетките и 
бактериите до Планетите и Звездите, Галактиките и 
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Вселените) НЯМА НИ НАЙ-МАЛКА ВЪЗМОЖНОСТ да бъде 
обективно „унищожена“ в никакви микроскопични или 
космологични Процеси, доколкото самите тези „Про-
цеси“ субтеррансивно се осъществяват само в системи-
те на субективното Възприемане на самите Форми на 
Самосъзнания, докато реално „се осъществяват“ само 
непрекъснати (тоест нито за миг не прекратяващи се!) 
разнокачествени префокусировки (мултиполяриза-
ционни „препроецирания“) на Формо-Творците на Са-
мосъзнанието от едни „участъци“ на сллоогрентната 
фокусна Конфигурация в други нейни „участъци“.

3.0454. При това самите „личности“, иницииращи в сис-
темите на Възприемане цялата динамика на тези пре-
фокусировки, не осъзнават тези качествени изменения, 
на които се подлагат в процеса на своите безбройни 
„посмъртни“ префокусировки. Защото по Същността 
си (тоест обективно) никакъв „ПРЕХОД“ изобщо не се 
извършва, доколкото абсолютно всички Форми на Са-
мосъзнания на Мирозданието и организиращите ги 
Колективни Космически Разуми във всяко от безброй-
ните нива на Тяхното Космическо Творчество едно-
моментно Съществуват чрез Фокусните Динамики на 
зилиони от своите разно-Качествени аналози, струк-
турирайки цялото безкрайно множество субективни 
пространствено-времеви Континууми, Конверсуми и 
Универсуми.

3.0455. Аспектабилността на всеки процес на „изчезва-
не“ на очевидните за нас признаци за съществуването 
на нещо или някого от параметрите на проявление на 
Полето на Времето на наблюдаваната от нас субектив-
на Реалност (например, фактите на струващите ни се 
„Смърти“ на които и да са „личности“, „унищожаване-
то на“ животни, растения, минерали, популации, циви-
лизации, Планети, Звезди, Галактики) се явяват само 
закономерно следствие от дувуйллерртните качествени 
„измествания“ на Фокусите на Съсредоточеното Вни-
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мание на всяка от тези Форми на Самосъзнания от 
„зоните“ структуриращи ф-Конфигурацията на даде-
ната група ПВК във вече съществуващите „зони“ на 
ф-Конфигурациите, които структурират други групи 
ПВК. „Изчезването“ и „зараждането“ на нови цивили-
зации, Форми и Видове Планетарен и космически Жи-
вот – всичко това са само най-„външните“, най-дос-
тъпни за нашето Възприемане Метаморфози на един 
и същи сллоогрентен Живот, Форми на Самосъзнания 
на едни и същи сллоогрентни Колективни Разуми, ед-
номоментно-симултанно трансформиращи се със свои-
те Фокусни Динамики в различни спектри на безкрай-
ното множество собствени разнокачествени Интерпре-
тации реализиращи се в такова безкрайно множество 
субтеррансивни Полета на Времето.

3.0456. Доказателствата за „Смъртта“ на някоя човеш-
ка „личност“ (или животно, растение) възникват в 
нашето Самосъзнание само затова, защото субтерран-
сивните параметри на „препроецирането“ на ФСВ в 
различните Форми на Самосъзнания (бактерии, гъби, 
органи, клетки, молекули), които със своите съвместни 
усилия (по строго зададена последователност на взаи-
мовръзките!) обезпечават творческата реализация на 
тяхната колективна Форма на ексгиберация (напри-
мер, на човешка „личност“) много силно се отличават 
един от друг. Благодарение на това, в системите на 
Възприемане на този, който наблюдава този процес 
от една и съща субективна Реалност, възниква ефек-
та на аспектабилното запазване на дадената Форма 
(а реално – фрагментираното съществуване на множе-
ството структуриращи я Форми) в дадената група ПВК, 
но вече без субтеррансивно присъщите ѝ признаци 
за проявяването на колективното функциониране на 
всички Форми (това, което се е интерпретирало от вас 
като „Живот на дадената личност“). Ако тези параме-
три бяха еднакви във всички Форми на Самосъзнания, 
обезпечаващи функционалността на тяхната колек-
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тивна Форма на ексгиберация, то в един миг дадената 
Форма изцяло и напълно би изчезнала от полето на 
вашето зрение и чувстване (тоест Формо-Творците на 
абсолютно всички Форми на Самосъзнания симултан-
но биха се префокусирали в тези сценарии, където има 
възможност за тяхното съвместно функциониране).

3.0457. Всички „предишни“ и „последващи учасъци“ 
от вашето субективно префокусиране в сллоогрентна-
та ф-Конфигурация на вашата ЛЛУУ-ВВУ-Форма (Сте-
рео-Форма) са неразривно свързани помежду си с без-
брой енергоинформационни взаимовръзки. Доколкото 
всяко подобно фокусно „изместване“ става в много 
тесен резопазон на ексгиберация на току-що измене-
ния признак, то, по силата на абсолютната несъщест-
веност (в дадения миг!) на предишните взаимовръз-
ки във всички останали резопазони на проявление на 
дадената НУУ-ВВУ-Форма, подобно (крайно мизерно) 
пространствено-времево „изместване“ на био-Творци-
те на вашата система на Възприемане просто никак не 
се проследява, а в най-добрия случай се интерпретира 
като някакво изменение в общата „картина“ на окръ-
жаващата ви действителност.

3.0458. По силата на тясноспецифичните особености на 
вашата система на Възприемане, вие засега все още 
не можете да наблюдавате цялата обща „картина“ на 
всички едни и същи Процеси, едновременно ставащи 
в зилионите вероятни варианти на Вашето вечно Съ-
ществуване, доколкото вашето собствено Самосъзна-
ние всеки миг е фокусирано само в една от тези въз-
можности и вие просто не осъзнавате всичко останало, 
в едно и също време ставащо „с вас“ в паралелните 
сценарии на развитие.

3.0459. В общата мултиполяризационна динамика на 
вашите качествени трансформации вие по естествен 
начин, последователно и поредно, се „измествате“ с 
Фокуса на Съсредоточеното Внимание на своето Само-
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съзнание между най-резониращите „участъци“ (НУУ-

ВВУ-Форми) на сллоогрентната ф-Конфигурация на 
Вашата ЛЛУУ-ВВУ-Форма, при това съвършено не забе-
лязвайки и не осъзнавайки, че във всеки условен мо-
мент от ексгиберацията на вашата ФД в скррууллеррт-
ната система на Пространство-Времето „вие“ вече сте 
станали качествено различни. Тук, навярно, има сми-
съл да подчертая една много важна за разбирането на 
този процес подробност. Както вече знаете, най-резо-
национните помежду си „участъци“ от ф-Конфигура-
цията се отличават от останалите с най-малка степен 
на тензорност. Ако в Механизма на префокусировката 
е бил задействан само този признак, то ФСВ практи-
чески никога не би могъл да излезе отвъд пределите 
на взаимовръзките на една факторна Ос, а процесите 
на Синтеза биха протичали само в пределите на една 
резонационна зона, последователно измествайки се в 
други резонационни зони.

3.0460. Но, наред с влиянието на Принципа на Резо-
национност, на ФСВ-динамиката не по-малко мощно 
въздейства също и егллеролифтивната пертурбация 
инициирана от Фокусните Динамики на по-развити-
те Форми на Самосъзнания (например, на ФИМИ-УМ-

ПИ-Динамиката на ФЛАКС-Формите), която принужда-
ва ФСВ да се активизира в тези условни „точки“ на 
ф-Конфигурациите, които в дадения момент се явяват 
най-малко уравновесени (най-тензорни) относно инте-
гралния Фокус на дадената Форма на Самосъзнание 
(Фокуса на Творческата Активност). Така, динамиката 
на ФСВ е обусловена, от една страна, от преходите меж-
ду най-резониращите дувуйллерртни „участъци“, а от 
друга страна – от егллеролифтивната тенденция към 
повишаването на резонационността между различните 
„участъци“ на ф-Конфигурацията.

3.0461. Благодарение на незначителността на качест-
вените изменения, ставащи във Фокусната Динами-
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ка при всеки акт на префокусировка от едни групи 
Стерео-Типи в други дувуйллерртни групи, вие про-
дължавате инерционно-субективно да възприемате 
самите себе си като „все същите“ (и все със същите 
хора, в същото окръжение на обектите и привърза-
ностите, макар че е възможно да структурирате със 
своята Фокусна Динамика вече друг тип Реалност 
и друга група ПВК). В процеса на последователното 
„препроециране“ на вашата Фокусна Динамика из-
бираните от вас безбройни варианти на проявление 
на тези субективни Реалности като че ли се „наслаг-
ват“ една на друга от множеството резониращи една 
с друга „проекции“. Поради относителната незначи-
телност за вашата обща Фокусна Динамика на тези 
изменения на параметрите, които се внасят в нея с 
всяко ново „квантово изместване“, атрибутите (енер-
гоинформационното Съдържание) на другите с-Реал-
ности и групи ПВК съвършено незабележимо за вас, 
буквално малко по малко се включват в спектъра на 
ексгиберация на вашия ФСВ, създавайки във вашата 
система на Възприемане ефекта на постепенното из-
менение на като че ли „една и съща“ с-Реалност.

3.0462. Във всеки от вариантите на квантовото проявле-
ние (и психическото отражение) на съставните елемен-
ти на наблюдаваната от вас с-Реалност в системата 
на вашето субективно Възприемане, абсолютно всички 
признаци на свойствените ѝ фокусно-етерни взаимо-
връзки (това, което ние определяме за себе си като 
обекти, субекти, отношения и т.н.), претърпели съот-
ветстващата резонационна модификация, се „препрое-
цират“ чрез вашата Фокусна Динамика в следващия – 
субективно избран от вас, вариант на квантовото про-
явление. Затова всеки път нещо или някой от окръжа-
ващата ви действителност „лично“ от вас субективно 
се интерпретира „мъничко“ по-иначе и се възприема в 
малко по-друг ракурс.
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3.0463. Именно постоянното наличие и натрупване във 
вашата Фокусна Динамика на всевъзможните „мънич-
ко по-други“ субтеррансивни признаци става истин-
ската Причина за префокусировките на всеки от вас в 
други жизнени колизии, обстоятелства, ситуации и „об-
рати на Съдбата“. При това никога не трябва да забра-
вяте за това, че във всеки „текущ“ момент Фокуса на 
Съсредоточеното Внимание на вашата „текуща“ Форма 
на Самосъзнание веднага като че ли „сканира“ безброй-
но множество всевъзможни варианти на „вашето“ Съ-
ществуване, само за миг резонационно фиксирайки се в 
качествените Предложения на един от тях. И така с вас 
става непрекъснато и безкрайно – от състоянието на 
„предишния“ миг в състоянието на „следващия“ миг.

3.0464. Тук също така ще бъде уместно да ви напом-
ня за това, че всеки от вариантите на инерционно-
то проявление на субективно възприеманата от вас 
с-Реалност представлява Формо-система на Световете 
структурирана от абсолютно уникална информацион-
на Конфигурация (затова всички Формо-системи на 
Световете принципно се отличават помежду си). До-
бавянето в една ф-Конфигурация във Фокусната Ди-
намика на като че ли „нови“ съчетания от информа-
ционни фрагменти (макар че на практика, в процеса 
на последователните клексувания се извършва само 
амплификационна модификация на вече съществува-
щите) след всяко „квантово изместване“ изцяло и без-
възвратно (за Формо-Творците на вашето субективно 
Възприемане!) преструктурира „текущата картина“ на 
фокусно-етерните взаимовръзки във вашата Фокусна 
Динамика.

3.0465. Така, във вашата Фокусна Динамика нито един 
от вариантите на проявление на с-Реалността не може 
да бъде нито дублиран, нито тъждествен (тоест абсо-
лютно и напълно еквивалентен). Ако беше иначе, то 
вие щяхте да можете да наблюдавате само различията 
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между тези варианти, докато „елементите на повторе-
ние“ биха се оказали лишени от Енерго-Потенциал за 
своето проявление – в техните отношения механизма 
на диссипативно-декохерентного преобразуване не би 
могъл никак да се прояви.

3.0466. Всеки от вас няма абсолютно никаква перспек-
тива за субтеррансивен, „един-единствен“ Живот, за-
щото Вие, като УФС, според самия Принцип на Своего 
Съществуване, симултанно „живеете“ зилиони наисти-
на нескончаеми, дувуйллерртно преминаващи един в 
друг и затова никога не прекратяващи се по своята 
продължителност Животи, субективно-мотивационно 
и резонационно привързани към сроковете на същест-
вуване на зилионите ваши „личностни“ Интерпрета-
ции: „в едно и също време“ (в условията на цялото 
множество групи ПВК) вие някъде вече „умирате“, а 
някъде още току-що се „раждате“, някъде „пости-
гате успех“, а някъде „търпите провали“, някъде 
„стареете“, а някъде „сте в разцвета на силите си“, 
някъде „грешите“, някъде „активно духовно преус-
пявате“, някъде „се жените или омъжвате“, някъде 
се „развеждате“, някъде „боледувате“, някъде сте  
„пълни със сила и сте здрави“, някъде „отново уми-
рате“, някъде „отново се раждате“ и т.н. – във все-
възможните творчески Направления на Вашето вечно 
Съществуване.

3.0467. Фокусът на Съсредоточеното Внимание на ва-
шето Самосъзнание, като междупространствен и 
междувремеви „плъзгач“, мигновено реагирайки на 
качествените изменения (протоформната Насоче-
ност) на вашата Творческа Активност и на смяната 
на психическите състояния, постоянно се измест-
ва в най-резониращите с неговата ф-Конфигурация 
„точки“ на скррууллерртност (групи дувуйллерртни 
ПВК), инициирайки към последващо проявление във 
всяка от тези „точки“ СФУУРММ-Формите на съответ-
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стващите на нея Нива на Самосъзнание, изменяйки 
Формата на Самоизражение, събитията и обстоятел-
ствата, приятелите и враговете, роднините и близки-
те, страните и континентите, Планетите и Звездните 
Системи, Галактиките и даже Вселените… За цялата 
Универсална История на безкрайното Съществуване 
на Мирозданието още нито една Форма на ексгибера-
ция на Самосъзнанието на Колективния Космически 
Разум не е имала и няма да може да има абсолютно 
никаква възможност да почувства себе си „мъртва“ 
– нейната Фокусна Динамика винаги „моментално“ 
(още в самия момент на „посмъртната“ префокуси-
ровка) намира възможност за последващото реализа-
ционно проявление чрез системата на Възприемане 
на съответстващите Форми на Самосъзнания.

3.0468. Даже специфичните състояния на вашите Фор-
мо-копия и СФУУРММ-Форми в т.нар. „стресови зони“ 
и „реализационни ниши“ на ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систе-
мите представляват само ваши собствени субективни 
предположения и всевъзможни интерпретации на до-
пусканата от вас теоретична възможност за осъщест-
вяването на подобни реализации, които са се форми-
рали от хиляди поколения хора на базата на тяхното 
пълно невежество и некомпетентност по този въпрос, 
обусловена от отсъствието в тях на по-достоверна Ин-
формация. Трябва да отбележим, че цялото множество 
Дуплекс-Сфери, обезпечаващи с ФДО-динамиката на 
свойствените им СФУУРММ-Форми самата възможност 
за едновременна ексгиберация в Пространство-Време-
то на всички Формо-системи на Световете на дадената 
субективна Реалност (ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС), „проница-
ват“ (тоест качествено взаимодопълват и взаимообез-
печават) Фокусната Динамика една на друга не в ха-
отичен ред, а строго в съответствие с Принципите на 
Резонационност, Диффузгентност и Дувуйллерртност, 
положени в основата на формирането в Простран-
ство-Времето на устойчиви съчетания и взаимовръзки 
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между разнородните р-Конфигурации на Чистите Кос-
мически Качества и ф-Конфигурациите на съответ-
стващите им Резомирали на ексгиберация.

3.0469. Струващата ни се „хаотичност“ на всички взаи-
мовръзки в окръжаващата ни действителност се явя-
ват само следствие от силната ограниченост на нашата 
система на Възприемане. В обективната Формо-струк-
тура на Мирозданието на всякакви от разглежданите 
от нас взаимовръзки представляват висшата степен 
на организираност и абсолютното съответствие на су-
бективно наблюдаваните от нас Следствия от непод-
властни на нашето разбиране обективни Причини. 
Никакви „случайности“ в нашия Живот просто няма, 
доколкото всяко „квантово изместване“ във Фокусни-
те Динамики се явява закономерно и дълбоко взаи-
мосвързано с другите свои варианти по множество суб-
террансивни признаци.

3.0470. Така, например, тясноспецифичната конструк-
ция на днес фокусираните от всички нас групи ПВК е 
структурирана само от такива типове субективни Ре-
алности, които имат не само строго определен диапа-
зон качествени вибрации и особена динамика на енер-
гоинформационните взаимовръзки (ф-Конфигурацията 
на Пространство-Времето), но също и определени (не 
задължително много сходни) показатели по такива па-
раметри, като, например: СНОО-ССС (измерност на Прос-
транство-Времето), ККВ-ООО-ЛТТ-УУ (Механизъм за суб-
террансивна свилгс-сферация на ФД), ООО-ТТ-УУ (Кое-
фициент на „квантово изместване“ на ФД), ЙЙЮУЛЛАР-

ГГ (ротационен Коефициент на субтеррансивната ФД), 
ТРО-УУ-ДС (субтеррансивните информационни Коефици-
енти на дадената група ПВК; отразяват Конфигураци-
ите на Дуплекс-Сферите, структуриращи ФД на даде-
ната група ПВК), ССАА-ААСС-ФФ (ротационен Цикъл на 
ПРООФФ-РРУ), ССВУУ-Р-ВВУ-Р-ФФ (ротационите Цикли на 
НУУ-ВВУ-Формо-Типите на ЛЛУУ-ВВУ) и СС-ХООР-СС (ро-
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тационите Цикли на Стерео-Типите на ЛЛУУ-ВВУ – от 
250 до 400 „квантови измествания“ в секунда), а също 
някои други субтеррансивни характеристики.

3.0471. Само благодарение на това, реализационните 
СФУУРММ-Форми и УУ-конгломерати, структуриращи 
разно-Качествените и разнопротоформни Дуплекс-Сфе-
ри не изпитват никакви пространствени и временни 
затруднения при резонационните взаимодействия чрез 
Фокусните Динамики на партикулярните и хомологич-
ни „личностни“ Интерпретации, симултанно проявени 
в различни Пространства и Времеви Потоци. Може 
да се каже, че субтеррансивните Представи на всеки 
от вас за „самите себе си“, за „своя личен“ Живот и 
за окръжаващата действителност изобщо се образу-
ват във вашата система на Възприемане вследствие 
резонационно обединяване в едно от Формо-Творците 
на Самосъзнание на най-кратките мигове на „ваше-
то“ (като „личност“) качествено самоопределяне (то-
ест безкомпромисния отговор на такива въпроси като: 
„Кой съм аз в дадения момент?“ и „Защо съществувам 
в дадения момент?“), в които им се налага (съзнателно 
или неосъзнато) да съизмерват и съпоставят степен-
та на качественост на основните фактори на тяхното 
Съществуване (аффектативни Желания и Стремежи, 
наклонности и Интереси), с това стабилизирайки се в 
своя избор и активно измествайки Фокуса на Съсре-
доточеното Внимание в ментално-чувственото Съдър-
жание на една или друга Дуплекс-Сфера. Само полу-
чавайки „оттам“ съответстващ реализационен импулс 
(под формата на автоматическа инициация в ОДС на 
реакцията на Фокуса на Дуалното Отражение), вие, 
субективно „разопаковали“ „проецираните“ в ССВУУ-

ССММ (от субтеррансивната ОДС) СФУУРММ-Форми, за-
почвате да осъзнавате „самите себе си“ пребиваващи 
в някаква конкретна Формо-система на Светове.

3.0472. Последователно обединявайки един с друг суб-
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террансивно „разопакованите“ параметри на дувуйл-
лерртните „точкови локализации“ на вашия ФСВ, вие 
получавате възможност колкото искате дълго да се фи-
ксирате посредством вашата система на Възприемане в 
специфичните условия на ексгиберация на вашата суб-
террансивна част от ОДС (чиито СФУУРММ-Форми са вече 
„маркирани“ от предишните резултати от клексуването 
на вашата Фокусна Динамика), в зависимост от това 
като доколко важни или привлекателни за вашето твор-
ческо самоизражение ще бъдат интерпретирани от вас 
свойствата и особеностите на избраната от вас субектив-
на Реалност. Ако някои от нюансите на развиващите се 
около вас събития или окръжение започват по някакви 
причини да не ви устройват, то във вашето Самосъзна-
ние веднага се активизират специфичните Фактори на 
Творческата Антипатия (СЬЮУ-ОРРТ), които в инфор-
мационното пространство напълно се уравновесяват от 
Факторите на Творческата Симпатия (ВВОО-ЙЙФФ).

3.0473. Тези много сложни за обяснение регулировъч-
ни Механизми за „помигова“ ексгиберация и конка-
тенационната реализация на вашата субтеррансивна 
Фокусна Динамика в едно или друго Направление на 
развитие съвместно се обезпечават от свилгс-сфера-
ционните Творци-мотиватори и интерпретационниje 
Творци-регулатори на всички функции на генните 
Формо-Творци на ДНК, за които вече споменавах в 
този раздел. При Тяхното активно взаимодействие в 
Направление на по-голямо резониране, вие започвате 
свилгс-сферационно да изменяте „текущите“ параме-
три на вашия ФСВ в Направление преобладаване на 
едни или други протоформни признаци, опитвайки се 
резонационно да въвлечете в неговата „разопаковъч-
на“ динамика (възможно, от качествено други вариан-
ти на Дуплекс-Сферите) СФУУРММ-Форми с по-устрой-
ващи ви условия на ексгиберация, чиято интензивност 
и устойчивост обезпечават самия процес на вашите 
субтеррансивни префокусировки в едни или други си-
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туации и жизнени обстоятелства.

3.0474. Цялата сложност и непредсказуемост на вашия 
перефокусировъчен процес се заключава в това, че из-
вършвайки някакъв конкретен избор, по някакви су-
бективни признаци устройващ ви в дадения момент, 
вие с това напълно попадате под властта на условията 
на конкретния сценарий на развитие на някоя от „лич-
ностните“ Интерпретации на вашата Стерео-Форма, 
структуриращ дадената група ПВК, който впоследствие 
може да ви доведе или до пълно удовлетворяване на ва-
шите аффектативни Желания и Стремежи, или в нещо 
няма да ви устройва, или ще напълни вашия Живот с 
много големи усложнения (което в края на краищата 
също ще  доведе до пълна реализация на дадения Ин-
терес). Никой не може достоверно да знае кое във всяка 
от избираните от вас ситуации за вас е „по-добре“, а 
кое – „по-лошо“, доколкото всеки от безбройното мно-
жество сценарии на Вашето симултанно Съществуване, 
включващи в себе си конкретен епизод (ситуация) като 
следствие от някакъв ваш избор, по-нататък може да 
се развие в съвършено непредсказуемо за вас Направ-
ление, без отчитане на вашите „лични“ Желания и суб-
террансивни възможности.

3.0475. За да сведете до минимум количеството неблаго-
приятни обстоятелства на вашите избори, за всеки от 
вас съществува само един надежден метод: да се стара-
ете мотивационно да влагате във всяко ваше решение 
колкото може повече признаци на високочувствения 
Интелект и високоинтелектуалния Алтруизъм, кои-
то в неизчерпаемите реализационни възможности на 
множеството протоформни Направления, потенциално 
структуриращи вашата Фокусна Динамика, са свой-
ствени именно за човешкия принцип на Съществува-
не. Такива избори ще обезпечат вашата Фокусна Ди-
намика с най-малко тензорност НЕ към условията на 
вашата ексгиберация в дадената група ПВК (защото те, 
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мощно структурирани от протоформни СФУУРММ-Фор-
ми, оставят да се желае за всички нас много по-добро), 
но по отношение на общата ф-Конфигурация и Фокус-
ната Динамика на някоя от по- благоприятните за ва-
шето развитие групи ПВК, структуриращи вариантите 
на вашето потенциално „бъдеще“.

3.0476. Във взаимовръзките на скррууллерртната систе-
ма, мултиполяризационно отразяващи се чрез вашите 
избори, във всяко ваше действие винаги потенциално 
вече са заключени абсолютно всички възможни вари-
анти на конкретните последствия, всяко от които по 
най-подробен начин вече е „записано“ в един от неиз-
вестните ви сценарии на развитие, където се отчитат 
и законите на окръжаващото вас „там“ човешко об-
щество, и спецификата на качествената насоченост на 
Синтеза, и резонационните взаимовръзки с „реализа-
ционните ниши“ на другите Дуплекс-Сфери, със сцена-
риите на другите субективни Реалности, и много-много 
друго, неподвластно на вашето осъзнато Възприемане. 
Затова единственото неизменно правило, по което вие 
можете поне някак да се ориентирате в своите очак-
вания след поредния избор се явява това, че вашите 
по-малко егоистични и по-обмислени решения в дълго-
срочна перспектива винаги повличат след себе си пре-
фокусировки в по-качествени жизнени обстоятелства, 
а по-егоистичните постъпки (Мисли, емоции) винаги 
напълват вашия (и не само вашия) Живот с всевъз-
можни тензори, с това повишавайки вашата вътрешна 
дискомфортност и конфликтност на вашата  Фокусна 
Динамика с окръжаващата действителност.

3.0477. Това е свързано с факта, че в по-качествените 
субективни Реалности обществените закони и морал-
но-нравствените принципи, организиращи вашето ал-
труистично съществуване, са по-съвършени, по-спра-
ведливи и хармонични, отколкото в примитивно орга-
низираните общества, където управляват недосинтези-
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рани пороци, недореализиран егоизъм, масово корис-
толюбие и узаконенено насилие над другите. Затова 
изходът от всякакви сложни ситуации е много прост по 
своята Същност (макар и много сложен за изпълнение): 
за да се префокусирате в сценарии с по-подредени отно-
шения, трябва активно да използвате и СФУУРММ-Фор-
мите, които са най-характерни за тези сценарии.

3.0478. Последствия от постоянната дисхармония във Фо-
кусните Динамики на хората се явяват не само всевъз-
можните патологични изменения във функционалната 
дейност на биологичните системи (болести и лоша еколо-
гия), но и дълбоките стресови състояния, причиняващи 
на хората физическа и психическа болка, а също непо-
носимите душевни страдания. Следователно, единстве-
ният изход от най-сложните жизнени ситуации за всеки 
от вас се заключава само в подобряването на качестве-
ността на своето мислене и чувстване, в повишаване на 
ефективността и в продължаването на състоянията на 
собствената си интелектуалност и алтруистичност, без-
користие и доброжелателство, оптимистичност и духов-
на устременост, които скоро ще помогнат на вашия Фо-
кус на Съсредоточеното Внимание в достатъчна степен 
да се стабилизира във висококачествените субективни 
Реалности и групи ПВК, където по-съвършените закони 
и принципи постепенно все по-активно ще започнат да 
се проявяват и във вашия Живот.

3.0479. Стотици и хиляди хора в неголемите селища, 
а също стотици хиляди и милиони хора в градовете, 
обитавайки редом един с друг по много години – по 
силата на огромното многообразие и преобладаване в 
информационните пространства на техните Самосъзна-
ния на разнопротоформни диффузгентни тенденции, се 
фокусират при това в СФУУРММ-Формите на различни 
Дуплекс-Сфери, само за много кратко време понякога 
резонационно съвместявайки се с активността на свои-
те Фокуси на Съсредоточеното Внимание в едни и същи 
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информационни структури (субтеррансивни ОДС), за да 
решат позитивно някакви „междуличностни“, битови и 
социални конфликти, а също междудържавни, полити-
чески, религиозни или научни проблеми. Затова е така 
висока в съвременното общество степента на неразби-
ране и отчужденост, цинизъм и жестокост, недоверие и 
душевна „закоравялост“, на деплиативната основа на 
които в дадения тип субективна Реалност най-активно 
са способни да се реализират само СФУУРММ-Формите 
на крайната агресивност, враждебност, озлобеност, его-
истичност и с нищо не изтребимото желание на всяка 
цена да подчиниш, поробиш под своите „лични“ нужди 
Съзнанията на колкото може по-голям брой хора, из-
ползвайки за тези цели властта, парите, бюрократизма, 
несъвършените „закони“, религиозния догматизъм, шо-
винизъм, а също постиженията в научните, военни об-
ласти, информатиката и даже в космоса.

3.0480. Колкото по-ниски са качествено-информацион-
ните характеристики на Дуплекс-Сферата, чрез СФУУР-

ММ-Формите на която най-активно се реализира ваша-
та Фокусна Динамика, толкова по-вероятно е, че към 
проявление във вашето жизнено творчество – осъзнато 
или неосъзнато, ще се въвличат хора със също такива 
нискокачествени, както и във вас, принципи, възгле-
ди, отношения и Представи. Представителите на по-го-
лямата част от съвременния вариант на Колективното 
Съзнание на човечеството (аз не мога за сега да ги на-
река хора, доколкото, явявайки се такива по Форма, те 
по своята Същност представляват в двуинвадерентната 
ллууввумическа Схема на Синтез основно характерните 
признаци на всевъзможните протоформни Направле-
ния на развитие) се явяват засега все още, по начина 
на своето мислене и чувстване, устойчиви носители на 
най-примитивните СВУУЛЛ-ВВУ-конгломерати, което да-
леч не по най-добрия начин се отразява на качестве-
ността на цялата Парадигма на Колективното Съзна-
ние на съвременното човешко общество (ПРООФФ-РРУ).
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3.0481. Днес фокусираната от всички нас субективна  Ре-
алност (ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС) това, според свойствени-
те ѝ отношения и взаимовръзки, засега все още не е 
човешка, а разнопротоформна субективна Реалност, в 
по-голяма степен контролирана и активно моделирана 
от всевъзможните примитивни цивилизации на унгите 
и ссвооуните (реализират се във Фокусната Динамика 
на хората чрез 1-4-то Нива на АРГЛЛААМУНИ- и ИН-

ГЛИМИЛИССА-Ииссииди). Окръжаващия нас с вас Свят с 
Цялото негово несъвършено Напълване и нискокачест-
вено Съдържание – това е реализационен плацдарм, 
моделиран от техните Представи, това е тяхното несъ-
вършено творение (от гледна точка на Формо-Творци-
те на по-амплиативните „личностни“ Интерпретации), 
структурирано от дуалностно отразената динамика на 
примитивните СВУУЛЛ-ВВУ-конгломерати на безбройно-
то множество нискокачествени Дуплекс-Сфери и функ-
ционално приспособено под синтетичните процеси ха-
рактерни именно за тези специфични Нива.

3.0482. Вие трябва да разбирате, че винаги, когато ние с 
вас говорим за принадлежността на някоя от Формите 
на Самосъзнание към един или друг тип субективна Ре-
алност, проявена в условията на творчеството на Фор-
мо-Творците на Третичното Състояние на Енерго-Плаз-
мата, то това наше субективно определение се явява 
много условно и относително, доколкото ние можем да 
говорим само за тези Форми, чиито ексгиберационни 
признаци ние имаме възможност поне частично да въз-
приемем и идентифицираме с вече известните ни Пред-
стави. Всеки от вас – винаги и симултанно, конфигура-
ционно (тоест по сллоогрентната структура на енерго-
информационните взаимовръзки, формиращи фокуси-
раната от тях НУУ-ВВУ-Форма) „принадлежи“ на абсо-
лютно всички типове Реалности – могъщите Космиче-
ски Сили ТУУРР-МООРР („Закон за Самоуравновесяване 
на Реакциите“) и ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР („Закон за Дина-
мичното Постоянство на Проекциите“) действат във 

https://ayfaar.org/


281
към съдържанието

Персоналистическият 
Свят като Форма на СамосъзнаниетоРаздел IX

Фокусните Динамики на всички Форми на Самосъзна-
ния точно така, както и във Фокусните Динамики на 
Планетарните, Звездни и Вселенски ТОО-УУ-Същности 
(всъщност, именно съвкупната реализационна актив-
ност на симултанно всички разновидности на Фокус-
ната Динамика е качествената основа на Творението 
АЙФААР – нашата Вселенска ДДИИУЙЙИ-Същност).

3.0483. Но в тази общопротоформна динамика на общия 
Фокус на Творческа Активност (ДЙЮУТТ-ЙЙЮ) прос-
транствено-времевите особености на субтеррансивната 
ексгиберация на Формите на Колективните Космиче-
ски Разуми, структуриращи със свойствените Им Фо-
кусни Динамики субективна Реалност на дадения тип 
(ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС), Им позволяват  да инициират 
Своята собствена Творческа Активност само в строго 
определен спектър на Диапазона на Плазмените Сили, 
между условните вибрационни „граници“ на която 
се образува максимална степен на РУУОРРТТ-Фактора 
(промеждутъчна фаза с най-голямо – за дадените кон-
кретни условия!, дуалностно напрежение), която пред-
ставлява някаква обективна (тоест „изначално“ вече 
съществуваща) разлика между качествените признаци 
на Съдържанието на дадената Реалност и мултиполя-
ризираните в нейната Фокусна Динамика качествени 
признаци на множество диффузгентно присъщи на 
нейната ф-Конфигурация дувуйллерртни паралелни 
Реалности (чието Съдържание засега все още се нами-
ра отвъд пределите на възможностите на нашите сис-
теми на Възприемане и нашите съществуващи Пред-
стави за окръжаващата действителност).

3.0484. Именно качествената разлика между „това, кое-
то вече съществува“ и „това, което може да същест-
вува“ (както в „по-добра“, така и в „по-лоша“ посока) 
създава в нашето субективно Възприемане специфич-
ните Представи за наличието в Пространство-Времето 
на някакви условни „граници“ между всички фокуси-
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рани от нас  типове човешки Реалности. В абсолютна-
та обективност на скррууллерртната система на Ми-
розданието никакви „граници“ или „предели“ между 
всякакви разно-Качествени Формо-системи, както и 
между структуриращите ги Дуплекс-Сфери, няма и не 
може да има. Степента на подобни „разграничения“ 
зависи само от субтеррансивните възможности на сис-
темата на Възприемане на всеки индивид и качест-
веността на неговите субективни Представи за самия 
себе си и окръжаващата го действителност.

3.0485. Принципът на едновременна мултиполяризация 
на тези признаци, от гейлитургентни и коварллертни 
до имперсептни и крувурсорртни, позволява в различ-
на степен да се въвличат в реализационните проце-
си на всеки тип субективни Реалности най-разно-Ка-
чествените СФУУРММ-Форми от най-разнообразните по 
своята протоформност Дуплекс-Сфери – от най-депли-
ативните (имперсептни и крувурсорртни по отношение 
на специфичната двуинвадерентност на дадената Схе-
ма на Синтез!) и до най-качествените от възможните 
за дадения спектър взаимодействия.

3.0486. В „точките“ на активното „пресичане“ в общата 
Фокусна Динамика на НУУ-ВВУ-Формите на дадената 
Реалност на най-имперсептните или крувурсорртни по-
между си признаци се образуват субективните състоя-
ния на мощното тензорно противостояние на едновре-
менно съществуващите в нея (дуалностни по своята 
качественост) потребности и техните реализационни 
възможности, които по един или друг начин се нивели-
рат чрез взаимодействието на Фокусните Динамики на 
разно-Качествените носители на тези Интереси (хора 
от различни националности, държави, съсловия, рели-
гиозни вероизповедания, политически партии, творче-
ски и производствени колективи и т.н.).

3.0487. На базата на едновременното – взаимоизключва-
що и взаимодопълващо!, взаимодействие на всевъзмож-
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ните признаци на гореспоменатите Фактори (Творческа 
Симпатия и Антипатия), представляващи по своята 
Същност дуалностно крайните степени на субективно-
то проявление на Принципа на Резонационност, в об-
щата Фокусна Динамика на Колективния Космически 
Разум на ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС (а също във Фокусната 
Динамика на всяка от структуриращите я Форми на Са-
мосъзнания – от фотона до Вселената) се осъществява 
процеса на последователното свилгс-сферационно урав-
новесяване на безбройно множество на разно-Качестве-
ните „полюси“, в резултат от което някаква част от об-
щата Фокусна Динамика постепенно се „препроецира“ 
в сценарии с по-качествени условия на Съществуване, 
докато друга част от НУУ-ВВУ-Формите намира по-силни 
стимули в нискокачествените реализации.

3.0488. Затова в дадения тип Реалности се и получава 
така, че буквално „рамо-до-рамо“ с хора, чиито Фокус-
ни Динамики активно и устойчиво са структурирани 
от СФУУРММ-Формите на Дуплекс-Сферите, които имат 
относително висококачествена (характерна за дадена-
та Схема на Синтез) Конфигурация, могат да живеят 
външно по нищо не отличаващи се от тях хора, чиито 
Фокусни Динамики също качествено много силно се 
отличават. И не само затова, защото те манипулират 
по-малко качествени СФУУРММ-Форми, но още и зато-
ва, защото тези Представи изразяват признаци на дру-
ги Направления на развитие и структурират съвърше-
но различни Дуплекс-Сфери.

3.0489. Относно ллууввумическата Схема на Синтез те 
ни се струват по-малко качествени, но от позицията на 
Фокусните Динамики на Прото-Формите, съответства-
щи на тези Направления, дадените Представи биха се 
възприемали с по-голямо разбиране. Затова и Опита, 
последователно синтезиран в информационното прос-
транство на Самосъзнанието на всяка „личност“, аз оп-
ределям като Опит „проециран“ в нейната Фокусна Ди-
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намика от нейната субтеррансивна ОДС (специфичния 
набор на вече синтезираните по-рано – в различните 
сценарии на ротационния Цикъл, взаимовръзки, струк-
туриращи множеството на различните Дуплекс-Сфери).

3.0490. Подобно твърдение може да създаде във вашето 
разбиране лъжливото впечатление, че всеки от хората в 
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системата има своя „субтеррансивна 
Дуплекс-Сфера“. Това не е така, доколкото всяка „лич-
ност“ само избирателно (резонационно) въвлича в своя-
та Фокусна Динамика от всеобщата ОДС-сллоогрентност 
само тези етерни съчетания от специфични признаци 
(СФУУРММ-Форми), с помощта на които тя ще може да 
осъществи в дадения диапазон на ексгиберация свой-
ствения само на нея „текущ“ Интерес. Именно така тя 
клексува със своя ФСВ всяко етерно съчетание, от което 
поне веднъж  някога се е възползвала.

3.0491. Сведенията за това съчетание, инициирайки чрез 
невронните връзки био-Творците на хипокампа, стават 
част от нейната дългосрочна памет, постепенно натруп-
вайки се в съответстващия „индивидуален Опит“. Зато-
ва именно аз употребявам такова словосъчетание като 
субтеррансивна ОДС – собствената база от натрупания 
Опит на дадената „личност“. В действителност всяка 
Дуплекс-Сфера представлява само много тесен спектър 
на качественото резонационно взаимодействие на сл-
лоогрентното информационно Съдържание на етерните 
Конфигурации на Инфо-Творците на ОДС със съответст-
ващия им Енерго-Потенциал (реализационни възмож-
ности) на ф-Конфигурациите на Формо-Творците струк-
туриращи Формо-системите на Световете.

3.0492. Специфичните взаимовръзки на всеки такъв спек-
тър са трансгрессивно-интеграционно разпространени 
в цялата сллоогрентност на общата Фокусна Динами-
ка на Висшия Разум на Мирозданието и субективно се 
интерпретират от нас като „различни“ Дуплекс-Сфери 
само поради мощната ограниченост на възможностите 
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на нашите „днешни“ системи на Възприемане. Именно 
съвместната Творческа Активност на фрагментираните 
Самосъзнания на „чакрамните личности“ на всевъз-
можните Дуплекс-Сфери и Формо-Творците, структури-
ращи Фокусните Динамики на Формите на Самосъзна-
ния на цялото множество Формо-системи на Световете, 
образуват във Фокусната Динамика на Мирозданието 
пълната цялостна субективна „картина“ на взаимосвър-
заното и взаимозависимото Космическо Творчество на 
Формите на Самосъзнания на зиллионите разнотипни 
Колективни Космически Разуми (и обратно).

3.0493. Дуплекс-Сферата на ОДС – това е информацион-
ната част на всеки от резопазоните, в които постоянно 
се фокусират Формо-Творците. В Дуплекс-Сферите ние 
се фокусираме чрез информационната съставляваща 
на осъществяваната от нас Фокусна Динамика (Фоку-
са на Дуалното Отражение или ФДО), етерната Конфи-
гурация на която ние веднага (симултанно) отразява-
ме чрез декохерентния Енерго-Потенциал на Фокуса 
на Съсредоточеното Внимание в съответстващия диа-
пазон на нашата „текуща“ ексгиберация. Обективната 
привързаност на Фокусните Динамики на различните 
Форми на Самосъзнания (хора, животни, растения и 
прочие) към Дуплекс-Сферите на конкретния тип оп-
ределя не тяхната „пространствено-географска“ ло-
кализация в дадения тип с-Реалност, а устойчивата 
идентичност на свойствените за тях характерни при-
знаци на субтеррансивното психоментално творчество, 
конкретно изразяващи се в специфичната насоченост 
на техните чувствено-ментални Интереси и предпочи-
таните от тях методи за реализационна активност.

3.0494. Принадлежността на хората към една или дру-
га нация или религиозна дейност, към обществена 
организация или политическа партия, към философ-
ско течение или езотерично движение, към професия 
или творчески колектив също не може да служи като 
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„обединяващ“ критерий, доколкото всички гореизбро-
ени субтеррансивни особености на съществуването на 
„личностите“ могат да не съвпадат в главното – в ка-
чествеността на конкретните СФУУРММ-Форми, устой-
чиво стабилизиращи се във Фокусната Динамика на 
всяка от разглежданите от нас Форми на Самосъзна-
ния и генериращи в Пространство-Времето вълни със 
строго определени качествени Конфигурации.

3.0495. Уникалните пространствено-времеви свойства 
на субективните Реалности от всички типове дават 
възможност на всяка от Формите на Самосъзнания, 
структуриращи тази Форма със своята реализационна 
Фокусна Динамика, с помощта на тясноспецифични-
те дуплекс-сферни структури (ОЛЛАКТ-системи, ДРУОТ-

ММ-системи, ФЛУУ-ЛУУ-комплекси и други), да модели-
рат (посредством СФУУРММ-Форми) в информационното 
пространство на своето Самосъзнание и веднага суб-
террансивно да материализират в персоналистически-
те Светове (в Пространство-Времето) тези принципи на 
„межличностните“ отношения, на които съответстват 
Конфигураците на използваните СФУУРММ-Форми.

3.0496. По един  или друг начин „препроецирайки се“ 
по Формо-системите на Световете чрез Фокусната Ди-
намика на Формо-Творците на своето Самосъзнание, 
всеки от вас във всеки следващ миг се превръща във 
функционален носител на характерните свойства на 
една или друга Дуплекс-Сфера, ставайки едновремен-
но и излъчвател, и усилител на някакви нейни качест-
вени признаци, конкретно изразяващи се от вас чрез 
култура и спорт, религия и политика, наука и произ-
водство, философия и изкуство, а също много-много 
друго, което намира чрез вашето жизнено творчество 
своето уникално отражение в общата Фокусна Дина-
мика на съществата от дадената субективна Реалност.

3.0497. Доколкото в този „разопаковъчно-проекционен“ 
процес симултанно е задействано безбройно множе-

https://ayfaar.org/


287
към съдържанието

Персоналистическият 
Свят като Форма на СамосъзнаниетоРаздел IX

ство Дуплекс-Сфери, информационно структурира-
щи разнокачествените резопазони на измерност, то и 
функционалната мозайка на всяка от с-Реалностите 
представлява изключително сложна „картина“ на ре-
ализация на много разнородни помежду си съчетания 
на енергоинформационните взаимовръзки, формира-
щи се „вътре“ според принципа на коварллертност, 
но в същото време способни функционално да взаимо-
действат помежду си по признаците на имперсептност 
и крувурсорртност (например, в 3-4-измерните с-Реал-
ности едновременно могат в равна степен на активност 
да се проявяват такива антагонистични състояния 
като „любов“ и „ненавист“, „добро“ и „зло“, „блажен-
ство“ и „страдание“, „тъпост“ и „гениалност“).

3.0498. Именно затова в „Качественото Съдържание“ 
и „Реализационните Предложения“ на фокусираната 
от вас с-Реалност има всички признаци съответства-
щи не на тесните резопазони, а на определен диапазон 
на ексгиберация на Аспектите (и на резонационните 
с тях Формо-Творци) на различните ОО-УУ-Същности 
– от най-егоистичните, агресивни СФУУРММ-Форми на 
тяхното творческо изражение (чрез поведенческите ре-
акции на слаборазвитите, примитивни „личности“, а 
също чрез формираните от тях култура, спорт, рели-
гия, политика, наука, производство, философия, изку-
ство и прочие) и чак до най-амплиативните високосъз-
нателни „личностни“ проявлениия (от възможните за 
ВЛОООМООТ на дадения ПРООФФ-РРУ), изразяващи се 
чрез демонстрация от хората (възможно даже от тези, 
които и в първия случай!) признаци на висока култура 
и самопожертвувателност, интелект и алтруизъм (с по-
мощта на същите средства за самоизразяване – фило-
софия, религия, изкуство, политика, наука и прочие).

3.0499. Благодарение на подобна универсална струк-
тура на разно-Качественото взаимодействие един с 
друг, Формо-Творците на различните качествени Нива 
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на Самосъзнанието притежават не само огромни раз-
нопротоформни реализационни възможности за собст-
веното си творческо проявление в условията на доста-
тъчно големия диапазон на разно-Качествените съче-
тания на измерността, но също имат и изключително 
благоприятни условия за симултанното осъществява-
не на много сложни свилгс-сферационни (амплифи-
кационни) пертурбации (последователно усилване на 
коварллертните взаимовръзки „вътре“ в собствените 
си ф-Конфигурации) в динамичните Процеси както на 
вътре-Качествения (между под-Аспектите и Аспектите 
на едно ЧКК), така и на между-Качествения (между Ас-
пектите на различни ЧКК) Синтез.

3.0500. С помощта на универсалните свойства на такава 
виртуална (инвизусна и никак не осъзнавана от вас) 
Формо-структура на вашата система на Възприемане 
като „БИОМАХАЛОТО“ (ИЛЛГРИИ-ТО-О), вие – в процеса 
на принудително общуване, професионална или някак-
ва друга физическа, психическа или ментална дейност, 
можете периодически да „перевключвате“ динамиката 
на своя Фокус на Съсредоточеното Внимание в области 
излизащи далеч извън сферата на проявление на ва-
шите текущи Интереси, с това изменяйки активност-
та на съществуващия ФФЛУАРРС-Фактор (качествената 
насоченост на сега моделираните от вас ротационни 
Измествания) и започвайки, съвършено незабележимо 
за самите себе си, да се фокусирате в СФУУРММ-Форми, 
чиито етерни Конфигурации структурират вече други 
Дуплекс-Сфери.

3.0501. А това, на свой ред, със скоростта, съответства-
ща на „Коефициента на инерционното изместване“ 
(ООО-ТТ-УУ) на дадената с-Реалност, ще предизвика 
изменение на субтеррансивните параметри на „рота-
ционния пространствен Коефициент“ (ЙЙЮУЛЛАРГГ), 
свойствени на „днешната“ ф-Конфигурация на вашата 
„личност“, което ще повлече след себе си във ваше-
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то Съществуване цяла поредица от конкатенационно 
сменящи се едно друго събития: смяна на едни при-
оритети с други, качествено пренареждане във ваше-
то окръжение (близки, приятели, колектив, общество), 
пространствени премествания (смяна на жилище, мес-
тожителство), а също други изменения на конкретните 
обстоятелства във вашия „текущ“ Живот. Всяко от тези 
изменения и нововъведения (тук се отнасят навиците, 
привързаностите и наклонностите) повече ще отразява 
във вашата Фокусна Динамика тези признаци, които 
качествено повече съответстват на СФУУРММ-Формите 
на Дуплекс-Сферата на достатъчно продължителното 
ваше фокусиране на поредния Интерес (при това СФУ-

УРММ-Формите на  предишния Интерес отначало пони-
жават своята активност и едва след това, синтезирай-
ки се напълно, изчезват).

3.0502. В съответствие с „Общия Космически Закон за 
Динамичното Постоянство на Проекциите“ (ФФЛУУ-

ФФ-ЛЛИИРР), никаква, даже най-очевидната и „реална“ 
за вашето субективно Възприемане, видимост на „фи-
зическото напускане от личността на този свят“ (което 
от всички вас се констатира като „Смърт“) по никакъв 
начин не означава изчезване на Фокусната Динамика 
на вашата самосъзнателна „личност“ от последовател-
но-мултиполяризационния Процес на „сфероидалното“ 
проявление на Творческата Активност на Колективно-
то Съзнание на човечеството на дадената с-Реалност, 
който едновременно се осъществява от Формо-Творците 
на вашата Форма на Самосъзнание в множеството ка-
чествени Нива на дадения диапазон на измерност.

3.0503. Този Универсален Закон вие интерпретирате 
като „Отивайки си, – да останеш звинаги“. Но това 
е твърде опростено и повърхностно Негово разбира-
не, защото под „напускане“ тук се подразбира не само 
„продължаване на съществуването посредством ре-
зултатите на прижизненото творчество“ (например, в 
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паметта на хората познавали и помнещи „умрелия“ 
по неговите дела), но също и мигновено (в самия миг 
на префокусировка от една НУУ-ВВУ-Конфигурация в 
друга) предоставяща на всеки от вас възможността 
безкрайно и осъзнато да продължава чрез Фокусната 
Динамика на новата, малко по-качествена, Форма на 
Самосъзнание всички незавършени Процеси по суб-
террансивния Синтез на Качествата (при това не само 
в пределите на възможностите на дадената Схема на 
Синтез, но – симултанно – и в други Прото-Форми!).

3.0504. Тези възможности се обезпечават от Механизма 
на резонационното „препроециране“ на най-активни-
те и устойчиви във вашата Фокусна Динамика етерни 
Модули на УУ-ВВУ-конгломератите (които, собствено, 
някак съчетавайки се помежду си във фокусните Кон-
фигурации на генните Формо-Творци, представляват 
в различните условия на Пространство-Времето свой-
ствените за вашата „текуща личност“ външни и въ-
трешни признаци – черти, способности и наклонности) 
от едни „участъци“ на спектъра на ексгиберация на сл-
лоогрентната фокусна Конфигурация на вашата ЛЛУУ-

ВВУ-Форма (резонационни зони) в други „участъци“ на 
дадения спектър. Подобна качествена „предислокация“ 
на УУ-ВВУ-конгломератите в различните области на ед-
новременното проявление на Формите на Самосъзна-
ние на една ЛЛУУ-ВВУ може да се осъществява както в 
пределите на един и същи диапазон на измерност (на-
пример, от 2,757 до 3,528 измерност), така и в други 
диапазони (например, из 2,757-3,528 измерност в 2,789-
3,615 измерност или в 2,796-3,641 измерност).

3.0505. Подобни резонационни трансформации на 
УУ-ВВУ-конгломератите могат да се осъществяват не 
само в състава на цялостния Модул на като че ли „една 
и съща личност“ (дувуйллерртни „посмъртни“ префоку-
сировки чрез многонивовите Фокусни Динамики на го-
могенните „личностни“ Интерпретации), но също и по-
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нивово – от определено Ниво на Самосъзнание на един 
НУУ-ВВУ-Формо-Тип до идентичното Ниво на друг НУУ-

ВВУ-Формо-Тип (или до множество други Формо-Типи 
на ЛЛУУ-ВВУ, едновременно структуриращи различни 
с-Реалности, различни групи човешки ПВК и различни 
Времеви Потоци). Такива типове УУ-ВВУ-трансформа-
ции аз подразделям на междувъзрастови „вътрелич-
ностни“ и междуформотипни префокусировки.

3.0506. Тук става дума за голохронна реализация във 
Фокусните Динамики на Формо-Творците на различ-
ните Направления на развитие на двуинвадерентната 
ллууввумическа Схема на Синтез на като че ли „един 
и същи“ УУ-ВВУ-конгломерат, но във всеки конкретен 
случай различно субтеррансивно клексуван и затова 
различно интерпретиран в съответстващите обстоятел-
ства от Формо-Творците на ФД на всяка от реализи-
ращите се чрез него „личности“. В резултат от такова 
разнокачествено клексуване някои от взаимовръзки-
те, коварллертни по отношение на едни Направления 
на развитие, но имперсептни по отношение на други 
Направления, като че ли „изпадат“ от ФД на нейните 
Формо-Творци (или се заменят с по-коварллертни).

3.0507. Затова, проявявайки се в системите на Възпри-
емане на едни „личности“, съдържанието на дадения 
УУ-ВВУ-конгломерат може да се интерпретира като ам-
плиативно (а значи, в неговата етерна Конфигурация 
чрез дадената ФД ще бъдат активизирани по-високо-
измерностни „участъци“), докато от друга „личност“ 
това съдържание ще бъде субективно възприето по-де-
плиативно, което в дадената ФД автоматически ще по-
нижи измерността на този УУ-ВВУ-конгломерат. Във 
връзка с това, че всеки УУ-ВВУ-конгломерат е струк-
туриран от взаимовръзки свойствени за УУ-конгломе-
ратите на множество Прото-Форми (коварллертни по 
отношение на нашата Схема на Синтез), то може да се 
каже, че конкретните параметри на неговото проявле-
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ния в ПВК (неговата измерност) в огромна степен за-
висят от интензивността във ФД на тази „личност“ на 
едни или други от структуриращите го протоформни 
взаимовръзки: по-коварллертните повишават измер-
ността на ексгиберацията (в условията на дадения тип 
бирвуляртност!), а по-имперсептните – я понижават.

3.0508. Абсолютно всички качествени изменения и не-
посредствено свързаните с тях пертурбации във вашия 
Живот стават не поради това, че  „вас вече ви няма 
там, където по-рано сте били преди“ (в скррууллеррт-
ността на Формо-системите нищо никога не се изме-
ня), а именно в резултат от поредната, по-голяма или 
по-малка, стабилизация на ФСВ на „вашата“ реали-
зационна Форма в конкретните, по определен начин 
структурирани от разно-Качествените енергоинформа-
ционни съчетания, „точки“ на Пространство-Времето. 
В процеса на свилгс-сферационните префокусировки 
никакви „физически премествания“ на фокусираните 
от вас НУУ-ВВУ-Форми от едни пространственно-вре-
меви структури в качествено други никога не става, 
а всички ваши „линейни предислокации“ и смяната 
на жизнените обстоятелства – това е само външния, 
видим от вас резултат от тези активни качествени из-
менения, които непрекъснато, резонационно и неосъз-
нато за вас се осъществяват във Фокусната Динамика 
на Формо-Творците на вашето Самосъзнание.

3.0509. Даденият тип субективна „физическа“ Реалност, 
както и всички други типове, е структурно моделиран, 
фокусно формиран и психоментално организиран от 
свойствените само за него енергоинформационни об-
разувания (СФУУРММ-Форми) имащи строго определен 
вибрационен диапазон на пределно възможните в даде-
ните условия на ексгиберация качествени реализации 
(както по максимума, така и по минимума), който не 
може да превишава пределите на допустимите значе-
ния на ФИИЙЙ-СС-ФУУММ – „Фактора на Творческата 
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Съвместимост“ за Формите на Самосъзнания, пред-
ставляващи в даденото конкретно Състояние на Енер-
го-Плазмата определено множество разновидности на 
синтетичните съчетания на разно-Качествените Колек-
тивни Космически Разуми. Субтеррансивният за всяка 
с-Реалност вибрационен Показател ФИИЙЙ-СС-ФУУММ 
отразява тази разлика между максималната и мини-
малната степени на творческата (за хората— психомен-
тална) напрегнатост, която може продуктивно (с полза 
за творческите микропроцеси на Синтеза) да се осъщест-
вява в дадения тип с-Реалност между отделните форма-
ции (Форми на Самосъзнания) на множеството ККР, ге-
нериращи в Пространство-Времето СФУУРММ-Форми не 
само на гейлитургентните и коварллертните, но също 
на имперсептните и крувурсорртни по отношение една 
към друга и които представляват проявления на като 
че ли на „едни и същи“ качествени съчетания.

3.0510. Колкото е по-висок Показателят на „Фактора 
на Творческата Съвместимост“, толкова повече въз-
можности за разно-Качествена творческа самореали-
зация на СФУУРММ-Формите може да осигури дадения 
тип с-Реалност, доколкото позволява на Формо-Тво-
рците на всяка от Формите на Самосъзнания по-сил-
но да се задълбочи (чрез детайлните процеси на въ-
тре-Качествения и между-Качествения Синтез на ЧКК) 
в различните Нива на информационното пространство 
на собственото си Самосъзнание. Необходимо е да от-
бележим, че ФИИЙЙ-СС-ФУУММ-Показателят за вашата 
(и еднотипни с нея) вълнова с-Реалност се явява вече 
достатъчно висок (в сравнение с дооллсовите типове) 
и съставлява 833 760 000 СТРИФФМЕЛЛ, което показ-
ва големи възможности за процесите на вътрешната 
хармонизация на разно-Качествените Потоци и за осъ-
ществяването на целенасочен дълбок Синтез чрез Фо-
кусните Динамики на Формите на Самосъзнания на 
различните ККР.
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3.0511. Един СТРИФФМЕЛЛ – това е условен показател за 
информационната „наситеност“ на ф-Конфигурацията 
на субективно разглежданата от нас „точка“ на ексги-
берация (която, както и всичко друго, е структурирана 
от някаква част от сллоогрентната фокусна Конфигу-
рация) на скррууллерртната система (тоест степента на 
„фракталност“, степен на „разклоненост“ на енергоин-
формационните взаимовръзки на всяка пространстве-
но-времева структура), която е равна на количеството 
активно резониращи помежду си по някакви признаци 
Дуплекс-Сфери, чиито СФУУРММ-Форми притежават по 
отношение на структурираните от тях Фокусни Дина-
мики на разно-Качествените Форми на Самосъзнания  
достатъчно висока съвместимост, за да образуват в тех-
ните ф-Конфигурации  устойчиви съвместни УУ-конгло-
мерати. Такива свойства в днес фокусираните от всички 
нас човешки с-Реалности притежават, например, СФУ-

УРММ-Формите на хората от една раса и националност, 
на хората и отглежданите от тях домашни животни, на 
хората и селекционираните от тях растения, на хората 
и използваните от тях минерали (включително и вода-
та), на хората и огъня.

3.0512. Но, наред с тези коварллертни взаимовръзки, на-
шите с вас Представи притежават достатъчно висока 
имперсептност или крувурсорртност към множествата 
специфични СФУУРММ-Форми, структуриращи в даде-
ния тип с-Реалност Фокусните Динамики на някои не-
понятни за нас или неподвластни на нашето Възпри-
емане, Форми на Самосъзнания (например, особености 
на биоценоза на бактериите и вирусите, процесите въ-
тре в земното кълбо, много явления в Природата, да-
лечния и близък Космос, Пространството и Времето).

3.0513. На специфичните параметри на всеки стри-
ффмелл във всеки тип субективна Реалност може си-
мултанно повече или по-малко да резонират определе-
но количество Дуплекс-Сфери, много сходни помежду 
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си по качеството на образуваните от тях сценарии на 
развитие, във всеки от които „вие“ (чрез собствени-
те си „личностни“ Интерпретации) имате реални въз-
можности за задълбочен Синтез на някакви качествени 
Нива на Самосъзнание на своята ЛЛУУ-ВВУ-Форма. На-
пример, особеностите на ФИИЙЙ-СС-ФУУММ-Показателя 
за дадения тип с-Реалност предоставят на всеки от 
нейните обитатели теоретичната възможност осъзнато 
или неосъзнато да взаимодействат на сфуурммформно 
ниво с УУ-ВВУ-конгломератите на повече от два ми-
лиона разно-Качествени варианта на гомогенните или 
партикулярни „личностни“ Интерпретации на ваша-
та ЛЛУУ-ВВУ-Форма, които със своите субтеррансивни 
Фокусни Динамики, едновременно и паралелно с вас, 
активно се реализират чрез различните Формо-Типи в 
други сценарии на развитие на дадената с-Реалност.

3.0514. Благодарение на „Общия Космически Закон за 
Равновъзможностите на Творческото Самоопределе-
ние“ (ААКК-БРРАА), във всеки момент от своето осъзна-
то Съществуване вие имате възможност да избирате от 
множеството „личностни“ Интерпретации, потенциал-
но достъпни за вашата мултиполяризационна Фокусна 
Динамика именно тази, която в по-голяма степен от 
„текущата“, е способна да обезпечи със съответства-
щите обстоятелства вашите насъщни потребности и 
текущи реализационни възможности. И ако „бъде-
щата“ сфера на вашите жизнени Интереси е свърза-
на с реализациии в по-качествените Нива на вашето 
Самосъзнание, то всеки от вашите избори трябва да 
бъде по-качествен по ллууввумически признаци (тоест 
по-интелектуално-алтруистичен), отколкото предиш-
ния: само по такъв начин вашата Фокусна Динами-
ка ще може по-стабилно да се „препроецира“ във все 
по-амплиативни НУУ-ВВУ-Конфигурации.

3.0515. И обратно: вашата устойчива фиксация на по-его-
истичните избори или на негативните реакции винаги 
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„облича“ вашата Фокусна Динамика в НУУ-ВВУ-Форми-
те на някакви протоформни Направления на развитие, 
които са структурирани от по-нискокачествени (по от-
ношение на дадената Схема на Синтез) енергоинформа-
ционни взаимовръзки, а техният ВЛОООМООТ-Показател 
притежава тенденция да ограничи вашата Творческа 
Активност в дадения тип човешка с-Реалност. Именно 
качеството на вашите ежемигови избори определя това, 
в НУУ-ВВУ-Конфигурация с по-висок или по-нисък ВЛО-

ООМООТ-Показател вие ще се префокусирате в следва-
щия момент от своето Съществуване. Този фактор се 
явява най-решаващ в процеса на постигането от вас 
на заветната Цел, защото да Я достигнете може само 
посредством „поредното“ и качествено последователно 
(в пространствено-времево отношение) „изместване“ на 
своята Фокусна Динамика в тези НУУ-ВВУ-Конфигура-
ции, чиято качественост в най-голяма степен съответ-
ства на субтеррансивните особености на тази Форма на 
Самосъзнание, която ВЕЧЕ е достигнала дадената Цел в 
един от сценариите на развитие.

3.0516. Особеностите на подобна целенасочена смяна 
на НУУ-ВВУ-Формите се заключават в това, че с вся-
ко подобно качествено повишаване на параметрите 
на Фокуса на Съсредоточеното Внимание горната 
граница на възможното проявление на вашия Фокус 
на Творческа Активност (ДЙЮУТТ-ЙЙЮ) също се пови-
шава, с това увеличавайки възможността за по-актив-
но участие във вашите последващи избори на СФУУР-

ММ-Формите на по-висококачествените Нива на Само-
съзнания. Доколкото за ф-Конфигурацията на всяка 
Форма на Самосъзнание („човек“, „животно“, „расте-
ние“, „Планети“, „Звезди“ и прочие) ВЛОООМООТ-Пока-
зателят има строго субтеррансивно значение, то про-
цесът на повишаването на неговия Потенциал става 
възможен само за сметка на понижаването на концен-
трацията във Фокусната Динамика на активността на 
СФУУРММ-Формите характерни за всякакви от диффуз-
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гентните за ЛЛУУ-ВВУ (протоформни) Направления на 
развитие. „Освобождаващата се“ при това Енергия на 
имперсептните взаимовръзки престава да служи като 
„отвличащ“ фактор за Фокуса на Съсредоточеното 
Внимание на „личността“, за сметка на което се по-
вишава активността на СФУУРММ-Формите на ампли-
ативните Нива на нейното Самосъзнание, а значи – и 
качеството на нейното психоментално творчество.

3.0517. Тази законоизмерност още веднъж ни убежда-
ва в това, че никому и никак иначе не е възможно 
да се префокусира в съществено по-качествените нива 
на жизненото творчество, освен чрез последователни 
– осъзнати и целеустремени, префокусировки от де-
плиативните Форми на Самосъзнания във все по-ам-
плиативните ф-Конфигурации на НУУ-ВВУ-Формите от 
по-качествените диапазони. Когато стабилно се реа-
лизирате в това, потенциалната активност на СФУУР-

ММ-Формите на низшите кармични Канали на АРГЛ-

ЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди в множеството 
резопазони на ексгиберация на вашата Фокусна Ди-
намика постепенно се синтезира, понижава и в края 
на краищата се аннихилира, позволявайки да се акти-
визират СФУУРММ-Формите на Формо-Творците на ОР-

ЛААКТОР- и АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди, чието творчест-
во, на свой ред, служи като катализатор за по-ната-
тъшното повишаване във вашата Фокусна Динамика 
на Творческата Активност на „чакрамните персона-
лии“ на УЛГЛУУ- и ССААССФАТИ-Ииссииди.

3.0518. Още веднъж ще повторя: никакъв „пренос“ на 
по-качествени СФУУРММ-Форми в по-малко качестве-
ни с-Реалности никога не се извършва, както няма и 
никакво обективно „изместване“ на НУУ-ВВУ-Форми в 
Пространство-Времето и не се осъществява никаква 
„физическа“ предислокация на каквото и да било от 
едни Формо-системи в други. Абсолютно всичко в Ми-
розданието вече съществува – в цялата разно-Качест-
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вена многовариантност на свойствените Му Форми на 
Самосъзнания. Всички Формо-системи на Световете 
(и всичко в тях, което вие не можете да си предста-
вите) винаги съществува паралелно, едновременно с 
нас. Ние с вас можем да осъществяваме своето вечно 
Съществуване само за сметка на едновременното без-
крайно многообразие в нашата Фокусна Динамика на 
различните субтеррансивни състояния: извършвайки 
по-качествени префокусировки, ние ставаме част от 
по-качествените разновидности на Формо-системите 
на Световете и типовете с-Реалности, където възмож-
ностите за проявяване на използваните от нас СФУУР-

ММ-Форми се явяват доминиращи над възможностите 
на по-малко качествените Представи.

3.0519. Качественно изменяйки вашите Представи за 
„самите себе си“ и окръжаващата ви действителност, 
вие постоянно само резонационно избирате от цялото 
съществуващо многообразие от условия за Съществува-
не на вашата ЛЛУУ-ВВУ-Форма именно това, което в да-
дения момент „лично“ за вас представлява най-голям 
Интерес. Отначало се сдобивате с достатъчна фикса-
ция на Динамиката на своя Фокус на Съсредоточеното 
Внимание в нужните ви Нива на Енерго-Плазмата, за 
сметка на което в пределите на дадената група ПВК 
се извършва резонационна сънастройка на най-актив-
ните Формо-Творци на вашето Самосъзнание на ка-
чествено съответстващите им ф-Конфигурации на Сте-
рео-Типите, където интересуващите ви съчетания от 
признаци са интензифицирани до нужната степен.

3.0520. Постепенно в тези с-Реалности се стабилизира 
и честотната динамика на вашия Фокус на Творческа 
Активност и едва след това вашето „пребиваване“ в 
някой сценарий става осъзнато. Така че не вие при-
вличате към себе си вашето „бъдеще“, а вие самите 
отначало „започвате да бъдете“ неосъзната част от 
някакви конкретни сценарии, с Фокусната Динами-
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ка на които вие след това напълно се „сливате“, и, 
удовлетворявайки своя „текущ“ Интерес, отново за-
почвате последователно и неосъзнато – като че ли „на 
части“ – да се префокусирате в сценарии, повече съ-
ответстващи на новопридобитите признаци на вашата 
„нова“ Форма на Самосъзнание.

3.0521. Всичко, абсолютно всичко във всяка от жизнени-
те ситуации зависи само от вашето психическо състоя-
ние, от степента на вашата Вяра в това, че с вас нищо 
лошо просто не може да стане. Тази Вяра не трябва 
да бъде изсмукана от пръстите, а трябва естествено 
да се прояви и след това надеждно да се утвърди във 
вашето Самосъзнание в процеса на ренитивния анализ 
на последователно усвояваното от вас ииссиидиологи-
ческо Знание, за сметка на многократната му провер-
ка в някакви сложни жизнени ситуации, по време на 
най-драматични стечения на обстоятелствата. Когато 
всички ваши Мисли, Чувства, Намерения и Убежде-
ния станат реални и активни носители на ИИССИИДИ-

ОЛОГИЯТА, то целият ваш Живот по естествен начин 
ще се преобрази към по-добро, вашето Възприемане 
ще става все по-дълбоко и по-осъзнато, а Животът ще 
придобие по-хармонична, интелектуално-алтруистич-
на насоченост. Вие ще почувствате позитивно-довери-
телните тенденции в отношенията си с окръжаващата 
ви действителност и ще изпитате потребност от това 
да започнете да познавате „своите“Светове само на ос-
новата на принципно позитивния подход и дълбокото 
всестранно Разбиране на по-истинската Същност на 
всичко, което става около вас и с вас.

3.0522. Вашето психоемоционално състояние във всякак-
ви ситуации се явява определящ Механизъм за качест-
веността на вашите префокусировки. Ако пребивавате 
в страх, то най-вероятно ще се префокусирате в този 
от множеството варианти на подобни ситуации, където 
всичко за вас е много сложно и драматично. А ако се 
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намирате в позитивно състояние, във вътрешна увере-
ност в обективната Справедливост на всичко ставащо с 
вас и ако във всеки случай запазвате спокойствие, то 
вие скоро ще осъзнаете себе си като част от благопри-
ятните за вас последствия от дадената ситуация.

3.0523. Аз вече подчертавах, че всички спорадически Све-
тове – това са също така и „ваши“ персоналистически 
Светове, само с тази разлика, че в тях вие в по-голяма 
степен сте безпринципни, подложени на страх, депре-
сия, неувереност в себе си, на различни слабости и по-
роци, егоизъм и честолюбие. Във всеки следващ момент 
от вашия Живот всичко се изменя изключително в за-
висимост от това какво реално ще бъде вашето психо-
ментално състояние, което именно ще определи качест-
веността на ф-Конфигурациите на новофокусираните от 
вас Стерео-Типи и структурираните от тях сценарии на 
развитие. За да може по-бързо, устойчиво и надеждно 
да се префокусирате именно в тази част от Колектив-
ното Съзнание на „човечеството“, където Безсмъртието, 
Интелекта и Алтруизма са станали естествени атрибути 
на по-хармоничното Съществуване на повечето хора, е 
необходимо да се стараете да извършвате своите избори 
на по-високо качествено Ниво по отношение на вашите 
предишни тенденции.
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Влияние на Принципа на 
Диффузгентност върху процеса на 

формиране на Фокусните Динамики на 
Формо-Творците на ллууввумическата 

Схема на Синтез

Глава 1. Вибрационната разнонивова Природа 
на Енерго-Плазмата

3.0524. Вие вече знаете, че цялата дувуйллерртно-слло-
огрентна структура на безкрайното многообразие на 
Вселенските ККР, формиращи с Фокусните Динами-
ки на Своите Формо-Творци цялата скррууллерртна 
(пространствено-времева) система на Мирозданието, 
е образувана от безкрайното множество всевъзможни 
вибрации, генерирани от Фокусните Динамики на раз-
личните Форми на Самосъзнания (СВОО-УУ-Същности). 
Тези вибрации, зараждайки се в Самосъзнанието на 
ССС-Същността в строго съответствие с Универсалните 
Космически Закони, образуват (за самите себе си!) тази 
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„среда на проявление“ на Всичко Съществуващо, която 
ние с вас субективно интерпретираме като УПДИ – Уни-
версално Плазмено-Диференциационно Излъчване (на 
всеки модус на Пространство-Времето е свойствен свой 
вибрационен аналог на УПДИ; например, в 3-4-измер-
ния диапазон като основа на ексгиберацията на всяка 
нутация или честота на колебанията служи наличието 
в него на „физическия“ аналог на УПДИ – така нарича-
ното „реликтово електромагнитно излъчване“).

3.0525. Под термина „вибрация“ в ИИССИИДИОЛОГИЯТА 
се подразбират не само механичните колебания, осъ-
ществявани на нивото на молекулите, атомите или 
нуклоните, но също и всевъзможните резултати от 
осъществяването в УПДИ на разнородни и разно-Ка-
чествени енергоинформационни взаимовръзки между 
Формо- и Инфо-Творците, които в различните условия 
на съвместното резонационно взаимодействие образу-
ват в Пространство-Времето цялото безкрайно много-
образие на типовете измерност. Употребявайки терми-
на „вибрационен“, аз имам предвид не само някакви 
честотни характеристики на разглеждания обект (кой-
то само в условията на ексгиберация на дадения диа-
пазон на измерност се изразява чрез нутация – харак-
терната за него честота на колебанията), а определен 
тип резонационни взаимовръзки между Енергията и 
съответстващата ѝ част от Информацията.

3.0526. Всеки акт на ексгиберация на неуравновесеното 
(консуммативно) Състояние на Информацията (който 
по Същността си се  явява и Фокусната Динамика на 
цялото Мироздание) – това е вибрация, изразявана в 
дадената „точка“ на Пространство-Времето по един 
или друг начин. Ако в нашите измерителни прибори 
или в системата на Възприемане се фиксира изчезване 
даже на най-слабите признаци на честота на колеба-
нията в изследвания от нас обект, то това съвсем не 
означава, че в дадената „точка“ на ПВК изчезва и ви-
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брацията на другите негови „проекции“ – просто даде-
ните условия на средата (или използваните от нас из-
мерителни устройства) не могат да обезпечат възмож-
ностите, необходими за ексгиберация на по-сложните 
и дълбоки („тънки“) взаимовръзки между Енергията и 
Информацията, които в дадения миг едновременно се 
отразяват чрез други – по-амплиативни, варианти на 
нашата Фокусна Динамика. Освен това, способността 
на био-Творците на нашите системи на Възприемане 
да фиксират или напълно да игнорират в окръжава-
щата среда вибрациите на едни или други Форми на 
Самосъзнания също зависи от наличието в нашата 
Фокусна Динамика на общите за нашата и „техните“ 
Схеми на Синтез на енергоинформационните взаимо-
връзки (СФУУРММ-Форми) и от степента на тяхното ре-
зониране помежду им.

3.0527. Отвъд пределите на Сферата на едновременно-го-
лохронната ексгиберация на всякакви вибрации (ако 
такива граници имаше в другите типове Мироздания) 
нямаше да има нищо, което да може поне някак да се 
отрази в Самосъзнанието на ССС-Същността. Затова ние 
с вас можем да говорим само за примогенитивното 
(абсолютно уравновесеното – домеркавгнационно) Със-
тояние на Информацията свободно от всякакви „проек-
ции“ и Форми, тъй като при това всички енергоинфор-
мационни взаимовръзки се аннихилиират, освобожда-
вайки се от свойствената им диссонационна енергийна 
съставляваща и резонационно преразпределяйки се по 
скунккциите на реконверстните Конфигурации.

3.0528. И ако в Самосъзнанието на ССС-Същността биха 
изчезнали Фокусите (компенсаторите на дисонацион-
ните типове взаимовръзки или Енергии), то заедно с 
тях биха се лийллусцивирали (тоест резонационно биха 
се „слели“ със своите ф-Конфигурации по цялото мно-
жество свойствени им признаци) на Формо-Творците 
(поради отсъствието на Енерго-Потенциал за образува-
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нето на Формите на Самосъзнания), и Инфо-Творците 
(тъй като те нямаше да има с какво да влизат в резо-
национни взаимодействия), и реализационната Фокус-
на Динамика на Самосъзнанието на Самата ССС-Същ-
ност, Която ние с вас отъждествяваме с функциите на 
Висшия Космически Разум на Мирозданието (звуков 
Космически Код – СС-АЙИЙЛГ-СС-СС-АЙЙ-ССС; не следва 
да се бърка със ЗКК МУУЛЛГ-ССС-МАА, който се интер-
претира като „Всецял Живот“ и силно се отличава от 
ВКР на Мирозданието по своята Същност).

3.0529. Така, всеки тип вибрации – от най-простите 
УУККХЛ-СС-КХХОО-Форми на Четвъртичната Енер-
го-Плазма до зилионномерните Нива на Мироздание-
то, представлява много сложната структура на услов-
но устойчивите (във Фокусната Динамика на възприе-
мащата ги Форма на Самосъзнание!) енергоинформа-
ционни взаимовръзки, едновременно осъществени в 
постмеркавгнационно Състояние между разно-Качест-
вените Формо-Творци и Инфо-Творци. Всяка Форма 
на Самосъзнание – тоа е на първо място определен 
спектър на резонационно образуващите се в един или 
друг от аналозите на УПДИ енергоинформационни (то-
ест Фокусни) взаимовръзки, цялата сума параметри 
които в различни условия на Пространство-Времето 
е способна да се отразява в различни партикули (от 
лат. particula – частица, участък от нещо) на слло-
огрентната фокусна Конфигурация чрез субтеррансив-
но изразените от Формо-Творците Фокусни Динамики 
(последователните проявления на актовете на повиша-
ване на коварллертността на генерираните от Само-
съзнанието енергоинформационни съчетания).

3.0530. Вибрацията – това е резултат от субективното 
качествено изместване, което отличава параметрте 
на всеки от произволно избраните от нас партикули 
на ф-Конфигурация от всички останали партикули. 
В нашия диапазон на ексгиберация този ефект, пред-
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извикван от изместването в качествеността на Фокус-
ните Динамики, ние наричаме нутация („колебание“, 
„честота“), в мегадиапазона по-ниско от нулевата из-
мерност – уллумксация, в 0-1-измерностния диапазон 
– протофсация, в 1-2-измерностния – лоолгсация, в 
2-3-измерностния – дооллсация, в 4-5-измерностния 
(транслюценсен) – флаксация, в 5-6-измерностния 
(люминосния) – вуолдсация, в 6-7-измерностния – 
орфровтация, в 7-8-измерностния – прууиссация, в 
8-9-измерностния – иймийллсация, в 9-10-измерност-
ния – пеепптация, в 10-11-измерностния – ииссмма-
ция, в 11-12-измерностния – люуллффация, а като 
цяло, в мегадиапазоните: в Третичната Енерго-Плазма 
(от 0-ва до 12-та измерност) – слаассмиация, в Вто-
ричната Енерго-Плазма (от 12-та до 24-та измерност) 
– сслоосснаация, в Първичната Енерго-Плазма (от 24-
та до 36-та измерност) – ссуисссфаация, и в мегадиа-
пазона над 3-та измерност – ууйюзация.

3.0531. Но каквато и част от зилионноизмерния суперди-
апазон на нашего Мироздание ние с вас да разглежда-
ме, във всеки от случаите на ексгиберация с Фокусната 
Динамика ние винаги имаме работа само с вибрация-
та, която, независимо от типа и условната величина на 
измерността, винаги представлява следствие от нали-
чието на признаците за качествената разлика между 
партикулите на една и съща сллоогрентна ф-Конфи-
гурация, на които се фиксира Фокусната Динамика 
на всяка от Формите на Самосъзнания. При това са-
мата Форма, като част от скррууллерртната система, 
също е проявена благодарение само на наличието в 
Мирозданието на ефекта от вибрации – някаква дис-
сонационност между обективното (потенциално урав-
новесено) Състояние на ССС-Същността и субективното 
Състояние на Нейната Фокусна Динамика, симултан-
но реализирана по целия хипердиапазон на Нейната 
ексгиберация в различни типове Мироздание.
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3.0532. Това означава, че мултиполяризираната слло-
огрентна Фокусна Динамика на Формо-Творците на СС-

АЙИЙЛГ-СС-СС-АЙЙ-ССС-Същността напълва с разно-Ка-
чествените вибрации (Форми) на Своето Съществува-
не цялата скррууллерртна система, която симултанно 
структурира с разнокачествените енергоинформацион-
ни взаимовръзки абсолютно всички разновидности и 
разнотипности на Мирозданията. В цялото безкрайно 
множество на разно-Качествените Направления на 
възможното за Нея развитие тази Фокусна Динами-
ка, във всеки от вариантите на своята ексгиберация, 
всеки път придобива някакви нови черти, признаци и 
тенденции, дувуйллерртно конвергирайки се в зилиони 
други типове Мироздания, основа на енергоинформа-
ционното взаимодействие и проявление на Които също 
се явяват вибрации. Сллоогрентността на Фокусната 
Динамика на ВКР на нашето синтетично Мироздание, 
частично или напълно, е структурирана от Фокусните 
Динамики на Формо-Творците на зилиони разно-Ка-
чествени Свръхразвити ССС-Същности (както Негови 
„собствени“, така и на ВКР-и на други типове Мироз-
дания) и всички Те също са структурирани от специ-
фични видове и типове вибрации.

3.0533. Нито една Форма на Самосъзнание не може да 
съществува субтеррансивно, без свойственото само на 
нея резонационно проявление във Фокусната Дина-
мика на ССС-Същността и без съответстващото „про-
ециране“ в нейната собствена Фокусна Динамика на 
някои от свойствата, характерни за Нейния сллоогрен-
тен Енерго-Потенциал. Точно така, нищо не може да 
избегне присъствието в своята ф-Конфигурация на ця-
лото многообразие на Нейните Формо-Творци – Кос-
мическите Същности от различни Нива на Самосъзна-
ние, едновременно проявени във всевъзможни Направ-
ления на реализацията от Нея на Своето Космическо 
Творчество. Благодарение на това, всичко обективно 
проявено и субективно съществуващо в окръжаващия  
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ни „материален“ Свят, отразява само определени ва-
рианти на фиксация в условно „локалните“ параметри 
на Времето и Пространството на някои от свойствата 
на Универсалния Фокус на Самосъзнание, функцио-
нално проявяващ се във всеки конкретен случай (чрез 
Фокусната Динамика на всички Прото-Форми на ГОО-

ЛГАМАА-А) като уникална представа (плод, креатура) 
на общия формообразуващ Принцип характерен само 
за дадената „физическа“ с-Реалност.

3.0534. Енергоинформационните взаимовръзки, генери-
рани под формата на разнообразни типове Енергия от 
Формо-Творците на различните Форми на Самосъзна-
ния и образуващите цялата безкрайна мултиполяриза-
ция на едновременното проявление на УФС-Динамика-
та, винаги (извън тяхната привързаност към субектив-
ността на всяка система на Възприемане) остават в 
този формообразуващ Принцип толкова качествени и 
обективно неутрални, каквито те се явяват в изначал-
ното примогенитивно Състояние на Информацията, 
извън зависимостта от това, как – от позицията на 
свойствените им Схеми на Синтез – те се интерпрети-
рат от Формо-Творците на една или друга Форми на 
Самосъзнание. Напомням ви, че когато става дума за 
Формите на Самосъзнания, то под тях, извън конкрет-
ната привързаност към някакъв диапазон на измер-
ност, се подразбира цялото безкрайно многообразие от 
Формите на творческото Самоизражение на разнока-
чествените Формо-Творци на всевъзможните типове 
Колективни Космически Разуми, структуриращи със 
Своите специфични Фокусни Динамики различните 
амплификационни Клонки на развитие за абсолютна-
та реализация на всички Интереси на ССС-Същността, 
започвайки (в дадения режим на ексгиберация) от ККР 
на фотоните и другите Форми на Съществуване на да-
дената ДДИИУЙЙИ-Същност (АЙФААР) и завършвайки с 
ККР на зилионноизмерните Нива на СС-АЙИЙЛГ-СС-СС-

АЙЙ-ССС-Същността.
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3.0535. Във всичко, което е очевидно или незримо за нас 
структурира Фокусната Динамика на нашите собстве-
ни Формо-Типи и всякакви обекти на окръжаващите 
ни Формо-системи на Световете, да приеме като нещо 
реално съществуващо може само Творческата Актив-
ност на Формо-Творците на всевъзможните видове и 
типове Колективни Космически Разуми. Защото, освен 
ККР (по-точно, освен генерираните и моделирани от 
Тях разно-Качествени Фокусни Динамики, „проекции-
те“ на които ние с вас възприемаме като локално изра-
зени Форми на Самосъзнания), в Мирозданието нищо 
повече субективно не Съществува. Всеки творчески 
Елемент на тяхната сллоогрентна  Фокусна Динамика, 
иницииран във всеки от режимите на ексгиберация на 
„локалните“ параметри на Пространство-Времето като 
една или друга Форми, се явява безусловно самосъз-
нателен, тоест специфично осъзнава „самия себе си“ 
относно субтеррансивната Форма на свойственото му 
творческо самоизражение.

3.0536. Употребявайки термина „Самосъзнание“, вие 
сте свикнали да подразбирате под това само някакви 
достъпни за вашето Възприемане и разбиране, психо-
ментални характеристики на човешкото индивидуално 
творчество (на една „личност“), забравяйки за това, че 
Самосъзнанието, като универсално свойство на всяка 
частица (Елемент) на ККР на Мирозданието, всецяло е 
обусловено от колективното творчество на неизброимо 
множество разно-Качествени Форми, самосъзнателни в 
свойствените им режими на ексгиберация, които обез-
печават и всеки вид от вашата Творческа Активност, и 
всестранните функционални възможности на вашия би-
ологичен организъм, и всички специфични особености 
на окръжаващата ви действителност. Това не са само 
реализационните Форми на „чакрамните персоналии“ 
на вашите ИИССИИДИ-Центрове, но също и Формо-Тво-
рците на множество Типове ККР – „Минерални“, „Рас-
тителни“, „Животински“, – структуриращи със своите 
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Фокусни Динамики Колективните Космическите Разу-
ми на всички Формо-системи на Световете, всички ти-
пове с-Реалности и групи ПВК на дадената Планетар-
на Същност, които обезпечават участието на цялото 
множество останали Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А в 
техните собствени амплификационни Процеси на Са-
мо-Познание чрез Синтез на всевъзможните съчетания 
на Аспектите на различните Чисти Качества.

3.0537. Докато все още нямат възможност да надникнат 
в дълбинно-организиращата плазмо-структура на фо-
тоните и елементарните частици, образуващи цялата 
аспектабилна материалност на окръжаващата действи-
телност, хората са свикнали да приписват признаци на 
осъзнатост и самосъзнателност само на това ограничено 
количество Форми, които в свойствените им проявле-
ния могат да демонстрират някакви, от нас измислени 
и признати за „достоверни“, признаци, уж характерни 
за всички „живи същества“, тоест да умеят да изпълня-
ват функции поне в нещо аналогични на нашите, се и 
явява за нас доказателство за наличието в тях на опре-
делена степен на „одушевеност“. С други думи, учени-
те признават правото на субективна самосъзнателност 
само в съществата, които (по един или друг начин) са 
способни да засвидетелстват в нашето Възприемане ня-
какви доказателства и явни признаци на своята осъз-
натост в съответствие с нашите субективни Представи 
за наличието на Живот във Форма.

3.0538. Само защото другите живи същества „хората“ 
просто не са в състояние нито да възприемат, нито да 
познават, нито да узнават по достъпните на „човеш-
кото“ разбиране признаци всички Форми на самосъз-
нателните същества тясноспецифично и различно от 
нас възприемащи себе си в конкретните условия на 
ексгиберация на с-Реалността от дадения тип, остават 
за „хората“ съвършено „безсъзнателни“, „неодушеве-
ни“. Не бидейки в състояние детайлно и ренитивно да 
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проследят цялата последователност от проявленията-
на Живота и развитието в него на Самосъзнание, хо-
рата лесно и прибързано отписват от числото на Кос-
мическите Същности цялото безкрайно многообразие 
от Форми на материалните обекти и явления, редом с 
които, благодарение на които и заедно с които всевъз-
можните Формо-Типи на нашите НУУ-ВВУ-Форми вечно 
съ-съществуват и активно се саморазвиват.

3.0539. И даже ако много от тях, със свойствената им 
и нетипична за нас с вас логика и разумност, се про-
явяват в нашия Живот, то хората упорито продължа-
ват да причисляват техните осмислени действия към 
„безсъзнателната“ Природа, даже не замисляйки се за 
това, че Съществуването на Самата Природа е изця-
ло структурирано от Животите на безкрайното множе-
ство от Елементите на Нейното Колективно Самосъз-
нание (включително и нас с вас), активно напълващи 
абсолютно всички Форми на Нейното проявление с 
фокусния динамизъм на своите субтеррансивни твор-
чески реализации. Всяко от явленията, както и всеки 
от обектите, съставляващи цялата Фокусна Динамика 
на окръжаващия ни Свят, – планини и камъни, гори и 
дървета, океани, морета и реки, построените от нас до-
мове, мостове, механизми и всички други резултати от 
нашето жизнено творчество – притежават специфич-
но „фрагментирано“ (тоест концентрирано на всичко, 
което е свързано със съществуването на собствената си 
Форма) Самосъзнание. Тук думата „фрагментирано“ е 
употребена не защото всеки Елемент на субективната 
ексгиберация на сллоогрентната Фокусна Динамика 
(за нас с вас – Стерео-Тип) е способен да притежава 
Самосъзнание само за много ограничен период (един  
условен миг, „фрагмент“), а защото нашите системи на 
Възприемане са в състояние да зафиксират в общата 
Фокусна Динамика само промеждутъчните съчетания 
на тези „фрагменти“.
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3.0540. Без Механизма на Самосъзнание и извън него 
нищо не може да прояви признаците характерни за 
процеса, който ние интерпретираме като „субективно 
Съществуване“, и в нито един от безбройните типове 
с-Реалности нито да бъде, нито някак иначе творчески 
да реализира себе си не може. Когато Ние употребяваме 
такива изрази като Енерго-Информация, Енерго-Плаз-
ма, Материя, Пространство-Време и много друго, то 
имаме предвид само промеждутъчните динамични ре-
зултати (Форми) на Творческата Активност на Нива-
та на Самосъзнанието на всички възможни степени на 
свобода и развитие, които с симултанната дейност на 
своите безбройни Форми обезпечават субективния Про-
цес на абсолютната реализация на разнообразните Ин-
тереси на Висшия Космически Разум на Мирозданието 
във всяка от „точките“ на тяхното резонационно прило-
жение/отражение.

3.0541. Всяка Форма (ф-Конфигурация), изпълняваща 
определена функция в някакъв субективен процес, кол-
кото и нищожно малка и несъществена тя да ни се стру-
ва, се явява една от зилионите Форми на Самосъзнания, 
доколкото Фокусната Динамика на нейните Формо-Тво-
рци е структурирана от безбройно множество самосъзна-
телни Елементи на някой от Колективните Космически 
Разуми, всеки от които субективно осъзнава себе си на 
нивото на свойствената му сфера на субтеррансивното 
приложение на собствената си функционалност. Цяла-
та окръжаваща действителност, включително и всички 
Формо-Типи на нашите НУУ-ВВУ-Форми, – това са про-
междутъчните резултати от огромното множество вари-
анти на реализационната дейност на Формо-Творците 
на Колективните Космически Разуми на тази част от 
Третичната Енерго-Плазма, която ние определяме като 
„Формо-Материя“ (до 4,0 измерност).

3.0542. В нашите типове с-Реалности ф-Конфигурации-
те на тези Формо-Творци представляват от нас – об-
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разно-чувствено и ментално-логически – моделирани 
реконструкции (тоест спомагателните „средства“, нуж-
ните „форми“, характерните „тенденции“, специфично 
синтезирани от съчетанията на множество протоформ-
ни СФУУРММ-Форми), които позволяват на ТОО-УУ-Същ-
ностите на определени качествени Нива на сллоогрент-
ната Фокусна Динамика на Енерго-Плазмата  активно 
да се Самореализират чрез дадените Формо-системи 
на съществуването с цел максимално задълбочаване и 
разнообразна детайлизация на всеобщия амплифика-
ционен Процес.

3.0543. За съжаление, „днешното“ състояние на науката 
не позволява на учените да разберат истинския Сми-
съл на самосъзнателното съществуване на безбройните 
Формо-Типи („планини“, „гори“, „океани“, „тайфуни“, 
„смерчове“ и т.н.), представляващи в човешките типо-
ве с-Реалности радикално отличаващи се от нашите 
с вас Фокусни Динамики на всевъзможните протоф-
ормни ККР. Още в по-голяма степен това категорично 
неприемане на факта на наличието във всяка Форма 
на свойствено Ниво на Самосъзнание се проявява по 
отношение на много специфичните Форми на творче-
ската реализация на ФД на Формите на Самосъзнания 
на всевъзможните космически „излъчвания“, а също 
към въпроса за възможността за съществуването на 
някакви аналози на „межличностните“ взаимоотноше-
ния между елементарните частици, атоми, молекули и 
осъзнато организираните от тях молекулярни компле-
кси (както биологични, така и не биологични).

3.0544. Тази, никак не преодолима на дадения етап от 
нашето развитие, разлика в самите Принципи на фор-
мирането и реализацията на нашата и техните Фокусни 
Динамики, чрез които в съответстващите типове с-Ре-
алности се отразяват главните особености на организа-
цията на разнокачествените Формо-Творци на различ-
ните протоформни аналози на нашите с вас системи на 

https://ayfaar.org/


313
към съдържанието

Влияние на Принципа на Диффузгентност
върху процеса на формиране на Фокусните ДинамикиРаздел X

Възприемане, се наблюдава не само в спецификата на 
проявлението на всевъзможните енергоинформационни 
взаимодействия вътре в самите Прото-Форми, но също 
и в главните различия между характерните свойства на 
нашите и техните Форми на Самосъзнания. Например, 
ако такава Форма на Самосъзнание като „скала“ или 
„каменен блок“ се разцепи на множество части, ще се 
получат множество по-малки Форми на Самосъзнания 
на „камъни“, продължаващи да отразяват в ПВК тези 
главни признаци, с които до раздробяването се е харак-
теризирала тяхната изначална Форма.

3.0545. Това означава, че такава Форма на творческа ре-
ализация на разнокачествените Формо-Творци, каква-
то се явява Формата на Самосъзнанието на „скалата“, 
дотолкова радикално се отличава от микстумните ана-
лози на нашите НУУ-ВВУ-Формо-Типи, че при раздро-
бяване на по-малки съставляващи качествено практи-
чески не се изменя, продължавайки да се проявява в 
ПВК като Форми на Самосъзнания на цялото множе-
ство съчетания на химичните елементи влизащи в ней-
ния състав и точно така позволяващи на Формо-Тво-
рците на протоформните ККР да синтезират някакъв 
конкретен Опит от конвергенцията на под-Аспектите 
и Аспектите на определени ЧКК чрез реализацията на 
физико-химическите свойства на камъка. Ако камъка 
го превърнем в ситна прах, то всяка прашинка ще се 
състои от същите химични елементи, притежавайки 
същите физико-химически свойства, както и отделна-
та каменна скала (изменят се само гравитационните и 
електромагнитните свойства, зависещи от масата).

3.0546. Но отчитайки това обстоятелство, че „фермион 
от фермиона се различава“, по време на последващия 
процес на инерционното формообразуване от тези от-
делни прашинки на новата Форма на Самосъзнание 
(на камъка или на друга Прото-Форма), конкретните 
условия на този процес във всеки отделен случай ще 
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се осъществяват с нов фермионен състав, което много 
силно ще повлияе и на творческата насоченост на Фо-
кусните Динамики (а значи, и на качествените струк-
тури) на всяка от новообразуваните Форми на Само-
съзнания на дадения ККР. Практически същото става 
и с вътрешната трансформация на Формите на Са-
мосъзнания на „океаните“, „моретата“, „реките“ или 
„езерата“: всяка капка вода от една такава Формо-сис-
тема (например, океана) ще има различен химически 
състав и ще притежава различна Енерго-Информация; 
същият резултат ще даде разделянето на съставлява-
щи на по-мобилните („въздух“, „метан“) и по-инертни 
Форми („метал“, „стъкло“).

3.0547. Ако счупим растение или разделим наполо-
вина дърво, то картината на последствията от тако-
ва действие съвършено се мени: колкото по-развито 
е растението (тоест от колкото по-голямо количество 
коварллертни взаимовръзки е структурирана Фокус-
ната Динамика), толкова повече Самосъзнанието на 
Формо-Творците на дадената Форма се стреми към за-
пазване на своите видови колективни особености (суб-
террансивност), и толкова по-трудно в дадената Форма 
на разумен Живот се запази наличното ниво на Са-
мосъзнание при силно механично деление. Макар че 
трябва да отбележим, че съществуват такива Форми 
на Самосъзнания на примитивните растения и живот-
ни, които притежават много големи възможности за 
пълно самовъзстановяване след тяхното механично 
деление, запазвайки при това нивото на Самосъзна-
ние, което им е било присъщо до делението (например, 
разновидността на морската звезда Lunckia columbiae 
може напълно да възпроизведе функционалността на 
своето тяло от всяка отрязана от нея частица с размер 
1 см). Но ако разрежете наполовина насекомо, макар 
и толкова малко, като бълха, то вие вече никога няма 
да получите две нормално функциониращи Форми на 
Самосъзнанието на бълхата.
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3.0548. Фокусните Динамики на Формите на Самосъзна-
ния на животните се реализират с помощта на Фор-
мо-Творците на множеството сложно структурирани 
Форми на Самосъзнанията на отделните живи клетки, 
изпълняващи в общата за тях Форма различни реали-
зационни функции по обезпечаването на структурира-
ните от тях органи и системи на цялостния биологичен 
организъм. Всяка от тези Форми вече сама по себе си се 
явява много сложна по организацията на коварллерт-
ните взаимовръзки структура на Колективното Само-
съзнание на организма, която е много по-сложна от Ко-
лективните Съзнания на скалата или камъка. Всички 
Формо-Творци на Колективното Самосъзнание на кле-
тъчните Форми образуват и функционално обезпечават 
взаимовръзките между различните органи на тялото, 
чиито Форми на Самосъзнания са още по-сложни, тъй 
като обезпечават всички реализационни способности и 
възможности на системата на Възприемане на цялост-
ната Форма на Самосъзнание на животното: самостоя-
телно да се движи, храни, размножава, винаги да въз-
произвежда подобни на себе си Форми, комбинирайки в 
тях всички творчески взаимовръзки между органични-
те и неорганичните вещества, и т.н..

3.0549. Както вече беше отбелязвано, всяка от Формите 
на Самосъзнания на животните комплексно осъзнава 
себе си на своето, свойствено на нея, ниво на субектив-
но Възприемане, докато реализационните Фокусни Ди-
намики на Формо-Творците на Формите на Самосъз-
нания на планините, океаните, растенията или „неоду-
шевените предмети“ демонстрират в ПВК специфични 
особености на съвършено различни Схеми на Синтез, 
характерни за конвергираните от тях Аспекти на ЧКК, 
съчетанията на които определят цялата качествена и 
функционална специфика на проявяваните от тях Фо-
кусни Динамики. И планините, и реките, и горите, и 
различните обекти, и човека – всички те по-своему ос-
ъзнато съществуват, реализирайки в Пространството 
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своите характерни особености (ФД) и претърпявайки 
във Времето свойствените им егллеролифтивни пер-
турбации (смяна на сценариите в субтеррансивните 
ротационни Цикли). Но между Нивата и степените 
на тяхната индивидуална и колективна осъзнатост се 
простират непреодолими от нищо пропасти, не позво-
ляващи на едни Прото-Форми с точност да преживя-
ват (тоест да синтезират един и същи Опит) това, което 
е свойствено за Формо-Творците на други Фокусни Ди-
намики и системи на Възприемане.

3.0550. Даже най-„елементарните“ частици на Енер-
го-Плазмата, структуриращи дадения тип с-Реалност 
(фермиони), НЕ се явяват толкова „плътни“, както от 
нас това се възприема, а представляват коварллертни 
съчетания на бозонните Форми на Самосъзнанията на 
различни качествени структури, субтеррансивната кон-
фигурация и векторната насоченост на образуващите 
ги силови напрежения. Именно те, с „индивидуално“ 
свойствените им особености и типове творчество, ак-
тивно проявявани във Фокусната Динамика на Фор-
мо-Творците на УПДУЙКК-Полето, много специфично 
структурират комплексно формираните от тях реализа-
ционни Форми на Самосъзнанията на различни по-ма-
щабни Прото-Форми (от молекули и микроорганизми 
до Планетарни и Звездни Същности), видоизменяйки ги 
до такава степен, че в нечии системи на Възприемане 
техните Фокусни Динамики ще се интерпретират като 
„плътни вещества“, в нечии – като „газообразни“ или 
„течни“ състояния. А от някакви системи дадените Фо-
кусни Динамики съвсем никак няма да могат нито да се 
фиксират, нито да се идентифицират.

3.0551. Нито една Форма няма ни най-малка възможност 
да се проявява в Мирозданието извън сллоогрентния 
енергоинформационен Процес на реализация на Фо-
кусната Динамика, който позволява на всяка част от 
ф-Конфигурацията субективно да осъзнава самата себе 
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си като активно съпричастна в някаква разновидност 
или тип на „изначално“ свойствената за нея функцио-
налност. Самият факт на ексгиберация на Енерго-Плаз-
мата във Форма – това е следствие от наличието в Нея 
на сллоогрентната Фокусна Динамика, всеки структурен 
Елемент от която (чрез резонационните взаимовръзки 
между Формо- и Инфо-Творците) може да проявява в 
Пространство-Времето само тези признаци на Самосъз-
нание (Ниво и тип), които му обезпечават комплектува-
ните  от него аналози на системата на субективно Въз-
приемане. Така например, Формите на Самосъзнания 
на фотоните са обезпечени със свойствени само за тях 
аналози на система на Възприемане, ФС на елементар-
ните частици – със свои, ФС на атомите и молекулите 
– със свои, ФС клетките и кристалите – със свои, ФС 
на хората, животните, растенията и минералите – със 
свои, ФС на Планетите и Звездите – със свои …

3.0552. Универсалните Принципи на Сллоогрентност и 
Диффузгентност на Енерго-Плазмата позволяват на Фо-
кусните Динамики на Формо-Творците на тези  Форми 
на Самосъзнания последователно да се организират във 
ф-Конфигурациите на общите за тях реализационни 
спектри на проявление, образувайки в скррууллерртна-
та структура на ПВК всевъзможни разновидности и раз-
нотипности на временните конкатенации – от ф-Кон-
фигурациите на атомарните и молекулярните същества 
до ф-Конфигурациите на Планетарните и Звездни Същ-
ности. Абсолютно всичко в Мирозданието субективно се 
проявява в резултат от реализацията на специфичните 
творчески динамизми характерни за всички Форми и 
няма по-постоянен Процес от безкрайните качествени 
изменения на вечния Живот, дувуйллерртно образу-
ващ, оживяващ и надаряващ със собствено Самосъзна-
ние всяка от тези Форми.

3.0553. Вие можете да възприемате всички явления и 
процеси само чрез субективния анализ на вашите на-
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блюдения на промеждутъчните резултати от техните 
постоянни многостранни (и многонивови!) творчески 
взаимодействия помежду си, които във вашето Само-
съзнание могат да се проявяват само много повърх-
ностно, както от вас творимата Илюзия за „вливане“, 
„внедряване“, „интеграция“ на нещо едно в нещо дру-
го, или, обратно, като „отток“, „дифференциация“, „от-
ток“ на нещо чрез наблюдаваните от вас метаморфози 
на по-глобалните процеси, които вие, на собственото 
си ниво на Възприемане, определяте като „заражда-
не“, „развитие“ и „смърт“ на нещо (или някого), тоест 
като непрекъснато преобразуване на едни „текущи“ 
Форми на Самосъзнания в други Форми.

3.0554. Във всяко цялостно проявление вие сте способ-
ни да видите и разпознаете само някои от детайлите 
на безбройните последствия от всеобщия сллоогрен-
тен Процес, субективно изглеждащи като специфични 
многонивови пертурбации и преходи една в друга на 
всевъзможните разно-Качествени тенденции, взаимоиз-
ключващи наклонностите, дуалностните аффектативни 
Стремежи и субтеррансивните творчески усилия, които 
често могат да изглеждат като объркани и несъгласу-
вани. Тоест наблюдаваната от вас Форма на всяко яв-
ление, субективно определяно от вас като нещо „цяло“, 
винаги представлява само промеждутъчен динамичен 
резултат от Творческата Активност в дадената група 
ПВК на множество като че ли „противонасочени“ (от 
вашата субективна гледна точка!) разновидности на де-
кохерентната Енергия, всяка от които проявява себе си 
чрез Фокусната Динамика на дадената Форма като че 
ли независимо от другите, стремейки се към реализа-
ция само на собствената си цел и привнасяйки в това 
„цяло“ свойствените само за нея изменения.

3.0555. Всички тези, неуловими за вашето Възприемане 
и затова никак от вас не идентифицирани, разновид-
ности и типове единна Енергия дотолкова органично 
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и естествено запълват цялото ваше Съществуване, че 
вие даже не забелязвате как в процеса на своята жиз-
нена дейност (дишане, хранене, мислене, чувстване и 
т.н.) влизате в тесни и нито за миг не прекратяващи се 
взаимовръзки със зилиони различни Форми на творче-
ската реализация на всевъзможните Колективни Кос-
мически Разуми, сами явявайки се по своята същност 
многофункционално „предприятие“ за Синтез и много-
нивова преработка на безбройните разно-Качествени 
Форми на тази единна Енергия. Гравитацията, елек-
тричеството, магнетизма, всякакви излъчвания, ми-
сли, чувства, въздух, вода, огън, звуци, миризми, рас-
тителен и животински свят, а също вие самите, както 
и абсолютно всичко друго, – това са разнообразните 
Форми на творческото проявление, в дадения тип с-Ре-
алност, на цялото безкрайно множество самосъзнател-
ни Космически Същности, Които се интерпретират от 
вас като „Сили“ и „Енергии“.

3.0556. Всички те са безусловно и абсолютно! единни, при 
цялото многообразие на субтеррансивните особености на 
тяхната Творческа Активност, извън зависимостта от 
„физическото“, „менталното“ или „психическото“ про-
явление на тези Форми в специфичните условия на Фо-
кусната Динамика на дадената с-Реалност. Само благо-
дарение на всеразделящата тенденция на вашия „ум“, 
това многоизмерно съдържание на ФД на Колегиалния 
Колективен Космически Разум АЙФААР субективно се 
класифицира и диверсифицира на като че ли отделни, 
повече или по-малко достъпни за вашето Възприемане, 
видове Енерго-Информация (тоест Форми на Самосъзна-
ния), по някакъв начин инерционно преобразуващи се в 
мощното сърце на „ядрения реактор“ на вашия органи-
зъм в множество други разновидности на свойствените 
за нея Форми. Био-Творците на вашия биологически ор-
ганизъм са непрекъснато заети с преобразуване на едни 
Форми на тази единна Енергия в други нейни Форми: 
„водата“ и „твърдата храна“ радикално се видоизменят 
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в храносмилателната система, „въздухът“ – в дробовете, 
„слънчевите лъчи“ – в кожната покривка и косите, „ми-
слите“, „чувствата“, „миризмите“ и „звуците“ – в цен-
тралната нервна система, и т.н.

3.0557. Даже принципното устройство на вашия „храно-
смилателен тракт“ в много напомня ядрен мини реак-
тор, в който ролята на „продукти на горенето“ изпъл-
няват не радиоактивните вещества, а попадащата във 
вашия стомах „храна“. Съставлявайки 80% от масата 
на вашето биологическо „тяло“, Формите на Самосъзна-
ния, които вие интерпретирате като „вода“, благодаре-
ние на своите уникални енергоаккумулиращи и дипол-
ни свойства, играят в този процес първостепенна роля. 
Диференцирайки се в „реактора“ на хранопровода на 
атомарните Форми на Самосъзнания на „водорода“ 
(които чрез системата за дишане бързо се извеждат от 
организма) и „кислорода“, обогатяващи кръвта, те поз-
воляват на Формо-Творците на мозъка да осъществяват 
цялата физическа, физиологическа и психоментална 
реализационна дейност. На такъв процес на разделяне 
на Енергията на „живата храна“ на по-тясноспециали-
зирани Форми на Самосъзнания се подлагат също така 
и всички Форми на Самосъзнания на „липидите“, „бел-
тъците“ и „въглеводородите“. Особено важни за наше-
то жизнеобезпечаване се явяват атомарните Форми на 
Самосъзнанията на „въздуха“, които, разделяйки се в 
„реактора“ на белите дробове, се преобразуват в „гори-
вото“ на по-високо качествено ниво.

3.0558. Всичко това, което вие отнасяте към „слънчевите 
лъчи“ (обширен спектър от разнообразни – алфа, бета, 
гама, тета и много други – космически излъчвания), също 
се разделя в „ядрения реактор“ на кожния и космения 
покрови до съответстващите Форми на Самосъзнания, 
за да може веднага да се синтезира в други Форми на 
Самосъзнания на физиологическия организъм, без които 
вашето нормално творческо съществуване би било или 
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много трудно, или просто невъзможно. Сега вие отделяте 
на дадения тип на своето „хранене“ много малко внима-
ние, отнасяйки различните космически излъчвания към 
незначителните фактори обезпечаващи съществуването 
на вашите „днешни“ НУУ-ВВУ-Формо-Типи, но много от 
вас, стабилизирайки се в по-амплиативни Нива на Фо-
кусната Динамика, вече са близо до това да почувстват 
цялата важност на мощното влияние на определени 
Форми на Самосъзнания върху космическите излъчва-
ния както на цялото тяхно жизнено творчество, така и 
на качествеността на тяхното Съществуване.

3.0559. Изпълнението на всеобщите Универсални За-
кони ЛЛААСС-ЛЛУУСС („Закон за ВСЕ-Единство на мно-
жественостите“: „Вие сте много и Вие – сте Един“) и 
ССАЛЛАССТ-УУССТ („Закон за ВСЕ-цялостността на мно-
жественостите“: „ВСЕ-зависимост и ВСЕ-проницаемост на 
цялото творческо разнообразие на Формите на Живота 
във Всичко“) също се обезпечава благодарение на посто-
янното наличие на универсални енергоинформационни 
взаимовръзки между всички „творчески центрове“ на 
Формите на Самосъзнания на абсолютно всички Типове 
Единен Живот. Всяко физическо разрушаване на това, 
което вие, по силата на мощната ограниченост на ваши-
те системи на Възприемане, оценявате като „цяло“, в 
никакъв случай не трябва да се интерпретира като него-
во реално унищожаване. Във вече съществуващата Фор-
мо-структура на Мирозданието ПО ПРИНЦИП Е НЕВЪЗ-

МОЖНО НЕЩО ДА СЕ УНИЩОЖИ, доколкото винаги има 
само качествени изменения на определени параметри на 
енергоинформационните взаимовръзки във Фокусните 
Динамики на партикулярните съставляващи Единното 
Цяло, Формо-Творците на които са заети в безкрайни 
Процеси на „препроециране“ от Формите на Самосъзна-
ния на едни качествени Нива на Енерго-Плазмата във 
Формите на Самосъзнания на други Нейни Нива.
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Глава 2. Разнообразието на Формите на Само-
съзнания, структуриращи ллууввумическия 
тип бирвуляртност

3.0560. За да разберете по-ренитивно процеса на форми-
рането и проявлението чрез вашата Фокусна Динами-
ка в окръжаващата ви действителност на характерни-
те признаци на персоналистическите и спорадически-
те Светове, вие трябва добре да разбирате и ясно да си 
представяте този Механизъм, благодарение на който в 
субтеррансивното Възприемане на вашата „личност“ 
се осъществява превръщане на всевъзможните енер-
гоинформационни взаимовръзки на Самосъзнанието в 
цялостната и логична „картина“ на това субективно 
Съществуване, което всички ние интерпретираме като 
„окръжаващата действителност“.

3.0561. Подобни метаморфози биха били просто не-
възможни без наистина безкрайното разнообразие от 
Формите на Самосъзнания на всевъзможните ККР, 
благодарение на което в една „точка“ на Простран-
ство-Времето получават възможност по невероятен – 
за нас! – път да се обединяват за конкретно реализа-
ционно действие, привидно съвършено несъвместими 
помежду си проявления на Творческата Активност на 
Формо-Творците. Затова именно за тях, за Формите и 
принципите на ексгиберация в скррууллерртната сис-
тема на всевъзможните качествени признаци, ние с 
вас ще поговорим по-нататък.

3.0562. Най-характерното свойство на енергоинформа-
ционните взаимовръзки на сллоогрентната Фокусна 
Динамика на Колективните Космически Разуми на 
безбройното множество на ГООЛГАМАА-А-Ингредиенти-
те, едновременно развиващи се в разнокачествените 
Нива на Третичната Енерго-Плазма чрез Фокусните 
Динамики на зилиони реализационни Прото-Форми 
на Самосъзнанието (на Формо-Типи синтезирани по 
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различни Схеми и под-Схеми), се явява тяхната не-
прекъсната диверсификационност и вариативност: във 
Фокусната Динамика на всяка от Формите на Само-
съзнания цялото множество взаимовръзки, голохрон-
но получавайки егллеролифтивен Импулс-Потенциал 
за своето по-нататъшно развитие, се „препроецират“ в 
други спектри на Неговата (тоест на ИГ-Ингредиента) 
сллоогрентна етерна Конфигурация, с това обезпеча-
вайки Формо-Творците на Самосъзнанието с все нови 
и нови режими на функциониране.

3.0563. В тази нескончаема поредица разнокачествени 
префокусировки няма нито тази еднозначност, нито 
каквато и да било определеност, които са свойствени 
на вашите „днешни“ Представи за процеса на амп-
лификациониране: във връзка с въздействието върху 
Фокусните Динамики на всички Форми на Самосъзна-
ния на Принципите на качествената Диффузгентност, 
процеса на тяхното субтеррансивно развитие (префо-
кусировки) във всеки следващ момент от тяхното веч-
но субективно Съществуване става еднакво възможно 
във всяко от безбройното множество на тези прото-
формни Направления на Синтез, които структурират 
дадения режим на ексгиберация на Енерго-Плазмата. 
Този Универсален Ефект на Самосъзнанието аз услов-
но определих като свойството на симултанната мулти-
поляризация на Фокусните Динамики на абсолютно 
всички Прото-Форми, инициирани за ексгиберация на 
ГООЛГАМАА-А-Ингредиентите в разнокачествените ре-
жими на Фокусните Динамики на всевъзможните Пла-
нетарни и Звездни Същности.

3.0564. Това означава, че, първо, всички типове енер-
гоинформационни взаимовръзки, структуриращи раз-
личните Резомирали, при достигане от тях на доста-
тъчна (за дадения режим на ексгиберация!) степен на 
гейлитургентност или коварллертност, могат съвмест-
но и едновременно да се инициират в различните спек-
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три на Фокусните Динамики на различните Форми на 
Самосъзнания извън зависимостта от свойствените им 
Схеми на Синтез. Тоест, ако между енергоинформа-
ционните взаимовръзки, характерни за Фокусните Ди-
намики на Формите на Самосъзнания на различните 
Прото-Форми, по типа проявления от тях на някакви 
отделни признаци се постигне определен резонационен 
ефект, то СФУУРММ-Формите, специфично отразяващи 
в субективната Реалност тези признаци, ще имат рав-
ни възможности за своята активна ексгиберация чрез 
субтеррансивните Фокусни Динамики на всяка от тези 
разнопротоформни Форми на Самосъзнания (напри-
мер, чрез хора и някакви видове животни, животни 
и растения, определени видове растения и минерали, 
молекули и отделни атоми, атомите и структуриращи-
те ги елементарни частици).

3.0565. Второ, сходните СФУУРММ-Форми на тези ре-
зонационни взаимовръзки могат едновременно да се 
активизират във Фокусните Динамики на някои Про-
то-Форми както по специфични, уникални свойства, 
така и направо по целия спектър на разно-Качестве-
ните признаци, структуриращи в дадените Схеми на 
Синтез различни протоформни Направления. Тоест 
никога не може определено да се отговори на въпроса 
за това СФУУРММ-Формите на какво именно Направ-
ление обезпечават вашата Фокусна Динамика в един 
или друг момент от нашия Живот: обикновено ние ви-
наги си имаме работа със сложно структурирани раз-
но-Качествени УУ-конгломерати, в Конфигурациите 
на които Формо-Творците на нашите НУУ-ВВУ-Формо-
Типи резонационно намират свойствения им (тяснос-
пецифичен някога клексуван от тях) ВВУ-Фактор или 
КЛЕКС-Фактор, характерен само за Формите на Само-
съзнания „проецирани“ в различните условия на  про-
явление в скррууллерртната система чрез сллоогрент-
ните Фокусни Динамики на ЛЛУУ-ВВУ-Същностите.
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3.0566. Трябва веднага да отбележим, че НУУ-ВВУ-Фор-
мата на „засега-все-още-не-хората“, хората и Хората 
(проявени от 3,0 до 6,0 измерност) – не са единстве-
ните Форми на Самосъзнания, чрез които в посочения 
мегадиапазон се реализира Творческата Активност 
на ЛЛУУ-ВВУ-Същностите. Има и безбройно множество 
други Форми, обезпечаващи на Формо-Творците на 
ллууввумическия тип бирвуляртност, в пределите на 
едни и същи Схеми на Синтез (2, 3, 4-, а също 5, 6, 
7-инвадерентни), процеса на тяхното фокусното „пере-
проециране“ в достатъчно обширен спектър на различ-
ни съчетания на синтезираните от тях признаци. Аз 
бих образно сравнил всички тези Форми с множество 
всевъзможни „шаблони“, с помощта на които е удобно 
да се отразява в сллоогрентната Фокусна Динамика 
на ЛЛУУ-ВВУ-Същностите общата и по-универсалната 
„картина“ на Сферата на Творчество, образувана от 
Тях в различните пространствено-времеви режими на 
ексгиберация. На нас с вас фактически ни е просто не-
възможно да уловим какво именно обединява всички 
тези, привидно съвършено различни по своята реали-
зационна Същност Форми на Самосъзнания, под един-
но Творческо Начало (ЛЛУУ-ВВУ-Форму), доколкото в 
техните специфични Фокусни Динамики различно и 
в различна степен са задействани Формо-Творците на 
всичките дванадесет ОО-УУ-Същности.

3.0567. Фокусната Динамика на всяка Форма на творче-
ската реализация на ККР от всякакъв тип, извън зависи-
мостта от активността в нея на Формо-Творците на едни 
или други Нива на Самосъзнание, представлява (в кон-
кретните условия на ПВК) някаква част от сллоогрент-
ните динамични процеси на разнонасочения Синтез на 
едни или други признаци, в различна степен свойстве-
ни на едни или други ОО-УУ-Същности. Например, Фор-
мо-Творците на различните Формо-Типи на нашите НУУ-

ВВУ- и ЛЛУУ-ВВУ-Форми, специфично проявени в множе-
ството „физически“ с-Реалности на другите Планетарни 
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и Звездни Същности, са заети в синтетични Процеси, 
които много съществено се отличават един от друг, кое-
то силно се отразява не само на особеностите на техния 
външен вид, но също и на разликата между „вътрешно-
то“ съдържание на техните Фокусни Динамики, проя-
вяващи се чрез много разнокачественото жизнено твор-
чество, демонстрирано от такива Формо-Типи.

3.0568. И ако ви беше дадена възможност да пообщува-
те с помощта на речта с тези от вашите НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типи, чиито Фокусни Динамики се формират по 
малко по-различни, отколкото във вас, под-Схеми на 
ллууввумическия между-Качествен Синтез (тоест при 
повишена катализационна активност във ФД на Фор-
мо-Творците на всяко от десетте останали ЧКК, освен 
ВСЕ-Единство), то вие просто не бихте могли да постиг-
нете съгласие и взаиморазбиране, доколкото между 
вас би възникнало пълно неразбиране по отношение 
не само на възгледите за Мирозданието, за Космоса, за 
Живота, но също и на най-елементарните неща: пред-
ставите за себе си, за обществото, за различните систе-
ми на ценности и всичко друго.

3.0569. Що се отнася до универсалното съдържание на 
Звуковите Кодове, то те, по силата на специфичните 
особености на органите на речта в различните раси и 
цивилизации, много силно и своеобразно се изкривя-
ват при произношение на различните езици и по раз-
лични начини. Затова истински ефективни ЗКК стават 
само при достигане от повечето хора на амплифика-
ционната способност за общуване на ниво телепатеми. 
Всъщност, Фокусната Динамика на Колективното Съз-
нание на нашето „днешно“ човешко общество е точно 
структурирана от разно-Качествените Фокусни Дина-
мики именно на такива разносинтезирани микстумни 
аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите.

3.0570. Ако ние с вас, хората, често не можем нито да 
разберем, нито да се приемем един друг, то какво то-
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гава да говорим за перспективите за нашите възмож-
ни взаимоотношения с такива Формо-Типи на Колек-
тивния Разум на ЛЛУУ-ВВУ-Същността, които – както 
структурно по Форма, така и качествено по типа на 
своята специфична „психоменталност“, много силно 
се отличават от нас по методите на своето субтерран-
сивно проявление, явявайки се активни участници в 
съвършено други творчески Процеси. И всичко това, 
което е ценно и представлява голям Интерес за нас с 
вас, за тях няма ни най-малко значение, доколкото, 
поради съществената разлика между нашата и техни-
те под-Схеми на Синтез, или частично, или напълно е 
изключено от Фокусната Динамика на Формо-Творци-
те на техните НУУ-ВВУ-Форми на Самосъзнания.

3.0571. Така ЛЛУУ-ВВУ-Формата във всеки диапазон на 
своята ексгиберация и във всеки тип с-Реалности ди-
ффузгентно формирани от Фокусните Динамики на 
Формо-Творците на цялото множество на Нейните 
разно-Качествени Формо-Типи (включително и наши-
те НУУ-ВВУ), представлява условна „точка на пресича-
не“ на Векторите и Направленията на едновременното 
приложение на Творческата Активност на огромното 
количество други разнотипни ККР, ту ставайки удобно 
поле за тяхното хармонично взаимодействие, ту пре-
връщайки се в своеобразна арена за регулирането на 
техните имперсептни, деструктивни взаимоотношения. 
Този диффузгентен фактор на развитие е характерен 
не само за процесите на формиране и реализация на 
ЛЛУУ-ВВУ-Същността, но също и за ексгиберация на 
Формите на Самосъзнания структуриращи всички ос-
танали типове ККР.

3.0572. Във всеки от диапазоните на измерност сллоогрент-
ната Фокусна Динамика на ЛЛУУ-ВВУ-Формата е образу-
вана от съвместната творческа дейност на Формо-Тво-
рците на огромното множество разнопротоформни Фор-
ми на Самосъзнания, паралелно самореализиращи се в 
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безбройните качествени Нива на дадения мегадиапазон 
на Енерго-Плазмата и едновременно „проециращи“ тех-
ните Фокусни Динамики по всички амплификационни 
Вектори със свойствените за всека от тях Творчески По-
тенциали. И този принцип на всеобщото енергоинфор-
мационно взаимодопълване в процеса на симултанната 
реализация на всички Форми на Самосъзнания на раз-
нопротоформните типове ККР се явява универсален за 
всички ексгиберационни Нива на Енерго-Плазмата.

3.0573. Всеки от фокусираните от нас НУУ-ВВУ-Формо-
Типи, представляващи със своята обща Фокусна Дина-
мика някаква съвкупност от Фокусните Динамики на 
Формите на Самосъзнания, заинтересовани от самия 
процес на осъществяването на нашата творческа жиз-
недейност, – именно това е онова вътрешно „поле на 
творческа самореализация“, на което във всеки момент 
от Времето имат реалната възможност да се проявят 
в Пространството едни или други разнопротоформни 
Представи (а също Форми на Самосъзнания), които, 
при специфичното взаимодействие (клексуване) с Фор-
мо-Творците на ллууввумическата двойка Доминанти, 
постепенно все повече и повече придобиват признаци 
именно на човешки Мисли, преживявания, привички и 
наклонности (докато фокусните Конфигурации на раз-
нопротоформните Форми на Самосъзнания, за сметка 
на въвличането в своята ФД на най-коварллертните от 
ллууввумическите взаимовръзки, също свилгс-сфера-
ционно се универсализират и усъвършенстват в свой-
ствените им Схеми на Синтез).

3.0574. И така, освен НУУ-ВВУ-Конфигурациите, слло-
огрентната Фокусна Динамика на Всяка ЛЛУУ-ВВУ-

Същност е структурирана също и от множество други 
Форми, такива като, например (тук средната част от 
ЗКК е отделена от мен, за да ви бъде по-лесно да ви-
дите разликата между тях): НУУ-ЛЛ-ВВУ (следващите 
от по-амплиативните наши Форми; те са същите като 
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димидиомиттенсните НУУЛЛ-ВВУ), НУУ-СМ-ВВУ, НУУ-

ЛГ-ВВУ, НУУ-ЙФ-ВВУ, НУУ-ДЛ-ВВУ, НУУ-БХ-ВВУ, НУУ-ТТ-

ВВУ, НУУ-РЛ-ВВУ, НУУ-НН-ВВУ, НУУ-ПК-ВВУ, НУУ-СС-ВВУ, 
НУУ-УУ-ВВУ, НУУ-АО-ВВУ, НУУ-ВКЛ-ВВУ, НУУ-РТМ-ВВУ, 
НУУ-ФСЛ-ВВУ, НУУ-АИА-ВВУ, НУУ-ОЕИ-ВВУ, НУУ-ООО-ВВУ 
и други, чиито Фокусни Динамики са способни раз-
лично да синтезират и специфично да отразяват във 
ФД на окръжаващата ги действителност реализацията 
на главните признаци на ллууввумическия тип бир-
вуляртност, субективно интерпретирани от вас в ус-
ловията на организацията на дадените субективни 
Реалности като високочувствен Интелект и високоин-
телектуален Алтруизъм (ВЧИ и ВИА), но тенденциоз-
но ориентиращи процеса на вашите префокусировки 
не към достигането от вас на Състоянието „Творческа 
Космическа Потенциалност“, а в различни протофор-
мни варианти на вашето „бъдещо“ развитие.

3.0575. Затова вие трябва колкото може по-скоро да се 
научите интуитивно да отличавате и внимателно да 
„отфилтрирате“ в своята ФД истинските признаци 
ВЧИ и ВИА от измислените, които при определяне на 
по-качествените варианти на изборите също могат да 
ви се сторят и обществено-целесъобразни, и аргумен-
тирано-убедителни, тъй като те при това значително 
по-малко дисонират с вашите егоистични Интереси и 
Представи, с вашите честолюбиви тенденции и собстве-
нически предпочитания.

3.0576. В двуинвадерентните Схеми на Синтез първият 
от тези признаци може да се изразява чрез амплиа-
тивните Нива на Фокусните Динамики на човешките и 
човекообразните Форми на Самосъзнание посредством 
активното доминиране на едно от ЧКК на ментоплаз-
матическия спектър на Енерго-Плазмата (ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разум, ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изначалност, ВСЕ-Мо-
билност–ВСЕ-Присъственост, ВСЕ-Знание–ВСЕ-Инфор-
мираност, ВСЕ-Устременост) над всяко от седемте ос-
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танали ЧКК, изпълняващи в дадената Схема на Син-
тез не по-малко важната роля на втората Доминанта. 
Вторият признак (високоинтелектуалният Алтруизъм) 
може да се отразява чрез не по-малко амплиативните 
Нива на Фокусните Динамики в резултат от същест-
веното доминиране на едно от ЧКК на астроплазма-
тичната група (ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост, ВСЕ-Цялост-
ност, ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост, ВСЕ-Обилност–
ВСЕ-Напълненост, ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуумност) над 
всяко от останалите седем ЧКК, също изпълняващи 
ролята на втората Доминанта.

3.0577. Например, устойчивото преобладаване във Фо-
кусната Динамика на нашите НУУ-ВВУ-Форми на ампли-
ативните признаци на такова инвадерентно Качество 
като ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум, над амплиативните признаци 
на еднакво инвадерентното ЧКК ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъд-
рост генерира в окръжаващата действителност именно 
тези субективни Представи, които ние с вас определя-
ме като високочувствен Интелект. Какво е Интелект 
трябва да ви е понятно, но защо подобно проявление 
на Разума сме нарекли високочувствено? Защото в ре-
зонационното синтетично съчетание с амплиативните 
менто-Нива могат да се включват разно-Качествени-
те признаци само на такива амплиативни астро-Нива, 
които се асоциират в нашето Възприемане като „висо-
ки переживявания“, „дълбоки Чувства“.

3.0578. Но за другите диффузгентни Направления на 
развитие (не за постигане на Състоянието „ТК Потен-
циалност“) не по-малко качествени в даденото отно-
шение – тоест като други специфични варианти на 
проявлението на признаците на високочувствения 
Интелект – ще бъдат и амплиативните съчетания на 
инвадерентните признаци на даденото ЧКК (ВСЕ-Во-
ля–ВСЕ-Разум) с инвадерентните признаци на другите 
ЧКК (ВСЕ-Цялостност, ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост, 
ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост, ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Ва-
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куумност, а също „пограничните“ ЧКК – ВСЕ-Единство 
и ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност). По свойствената 
им реализационна Същност те отразяват във Фокус-
ната Динамика фактически хомогенни СФУУРММ-Фор-
ми, които логически и интуитивно се възприемат от 
нас като други варианти на реализацията на високо-
чувствения Интелект.

3.0579. Аналогично стоят нещата и с нашите субектив-
ни Представи за разно-Качествените проявления в 
амплиативната Фокусна Динамика на окръжаваща-
та нас действителност на специфичните съчетания на 
признаците на високоинтелектуалния Алтруизъм: по 
своята реализационна Форма те могат да бъдат мно-
го различни, а по напълващата ги Същност – много 
сходни, равноценни, макар и не толкова радикални от 
гледна точка на тяхната оценка от Състоянието „ТК 
Потенциалност“.

3.0580. Защо по-амплификационните (за нас!) варианти-
на ВЧИ- и ВИА-признаците се явяват по-радикали на 
фона на близките им по Смисъл останали варианти? За-
щото в нашите типове с-Реалности именно те спомагат 
за осъществяването от всички нас на високоефективни 
подчакрамни префокусировки в по-амплиативни групи 
на именно човешки, а не някакви други ПВК, позволя-
вайки интуитивно (тоест активно задействайки в своите 
избори вече синтезирания горчив Опит на нашите „лич-
ностни“ Интерпретации от протоформните Направле-
ния на развитие) да избягват безбройното множество от 
„времеви примки“ и продължително „робство“ в плен 
на честолюбиви илюзии и деплиативни амбиции.

3.0581. Така може да се каже, че всевъзможните раз-
но-Качествени НУУ-ВВУ-Формо-Типи, започвайки от 
определен етап на развитието на тяхното Самосъзна-
ние, стават източници на проявление в сллоогрентна-
та Фокусна Динамика на Всяка ЛЛУУ-ВВУ-Същност (в 
дадения диапазон на ексгиберация) на цялото протоф-
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ормно разнообразие от реализационни творчески тен-
денции, активизирани в направление задълбоченото и 
съвършено отражение в окръжаващата ги действител-
ност на множество специфични съчетания на призна-
ците, сред които има и такива, най-ценни за нас с вас, 
които с различна степен на достоверност се интерпре-
тират от нас като високочувствен Интелект и високо-
интелектуален Алтруизъм.

3.0582. При това в различните условия на ексгибера-
ция реализационните Формо-Типи на всяка ЛЛУУ-

ВВУ-Същност в разнотипните диапазони на измер-
ност могат да бъдат най-разнообразни, започвайки от 
най-примитивните – „човешки“ и „човекоподобни“ 
(ЛЛУУ-НУУ-ВВУ-Формо-Типи) и завършвайки с най-ви-
сокоразвитите – стериични (иймийллически), Чиито 
ЛЛУУ-РРАЙГРАЛС-ВВУ в прууиссния (7-8-ма измерност) 
и ЛЛУУ-ФУЛССМИРГ-ВВУ в иймийллисния (8-9-та из-
мерност) диапазони на ексгиберация осъзнато и це-
ленасочено „проецират“ Своите Фокусни Динамики 
(заедно с образуваните от Тях ККР на ГООЛГАМАА-А на 
Планетарните системи) на дейността на Колективните 
Космически Разуми на десетки Звездни Същности (в 
посочените диапазони на измерност).

3.0583. За да ви стане по-понятно това, за което аз ни-
как не мога да ви разкажа с думи, бих ви посъветвал 
да поразмишлявате над това, че всеки от зилионите 
хора, структуриращи всички Времеви Потоци и пред-
ставляващи във Фокусните Динамики на свойствените 
им типове Колективни Съзнания на „човечеството“ ня-
какви общи отличителни признаци (например, външен 
вид и физиология, начин на мислене и чувстване), при 
това винаги остават изключителна субтеррансивност, 
тоест „личност“, на която са присъщи свой характер, 
вкусове, наклонности, Интереси, възгледи, отличава-
щи се с подобни характеристики от всички останали 
хора. Между другото, тези размишления ще ви помог-
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нат в значително по-голяма степен да задълбочите 
собствените си Представи за Природата и „вътрешно-
то“ многообразие на всеки от типовете бирвуляртност, 
за тяхната качествена незатвореност (способност, в 
зависимост от типа Фокусна Динамика, да премина-
ват един в друг), функционална откритост (универ-
салност – за сметка на участието на Формо-Творците 
на всички ОО-УУ) и диффузгентната „неизчерпаемост“ 
(разнопротоформност) по отношение на параметрите 
на останалите типове бирвуляртност във всеки от ло-
калните режими на ексгиберация.

3.0584. За да осъзнаете това, вие трябва да се постараете 
много дълбоко да разберете, че всяка Форма на прояв-
ление на Творческата Активност на Самосъзнанието в 
никаква степен не може да бъде нито „закрита“, нито 
по някакъв друг начиин локаутирана система, затворе-
на със своите взаимовръзки на „самата себе си“, а пред-
ставлява множество в по-голяма или по-малка степен 
взаимодействащи помежду си незавършени синтетични 
взаимовръзки на коварллертни едно на друго съчета-
ния от признаци, които едновременно са характерни за 
Схемите и под-Схемите на Синтеза на безбройното мно-
жество разно-Качествени протоформни Формо-струк-
тури (Формо-образувания, Формо-Типи), проявявани с 
помощта на ГООЛГАМАА-А. Това универсално обстоятел-
ство се обезпечава от това във всяко от съчетанията 
на енергоинформационните взаимовръзки, в които за-
дължително са задействани Формо-Творците на всички 
ОО-УУ-Същности, благодарение на което се обезпечава 
изпълнението на Принципа на Диффузгентност – въз-
можността за качественни взаимодопълнения и вза-
имозаменяемости между разнотипните съчетания на 
Енергията и Информацията във Фокусните Динамики 
на всички ККР на Мирозданието.

3.0585. В това нескончаемо разнообразие на фокусните 
Конфигурации и структуриращите ги взаимовръзки, 
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по множество признаци като че ли „преминаващи“, 
„препроециращи се“ един в друг, е съвършено невъз-
можно нито обективно да се определи, нито субективно 
да се разбере, къде „завършват“ Сферите на Творчест-
во на едни ККР и Техните Форми на Самосъзнания и 
„започват“ Сферите на Творчество на другите ККР и 
Техните Форми на Самосъзнания. Например, ако не-
прекъснато се повишава качествеността на Фокуса на 
Съсредоточеното Внимание на разглежданата от нас 
биологична Форма, то ние последователно ще „излез-
ем“ на нейните димидиомиттенсни и транспарентивни, 
флаксови транслюценсни и димидиокларусни, вуол-
дсови люминосни и прочие варианти на по-амплиа-
тивните аналози на едновременната ексгиберация на 
нейната сллоогрентна ф-Конфигурации; същото се от-
нася и за процеса на последователното префокусиране 
на нашия ФСВ в дооллсово-лоолгсовите (две- и еднои-
змерни) Направления на развитие на субективно раз-
глежданите от нас вълнови Форми.

3.0586. Всяка от безкрайното множество субективно 
наблюдавани от нас Вселени, паралелно и тясноспе-
цифично проявени чрез разно-Качествените Фокусни 
Динамики на Формо-Творците на фокусираните от нас 
Форми на Самосъзнания, представлява само частен ва-
риант на общия ефект на отражение в системите на 
Възприемане на всички наши „личностни“ Интерпре-
тации на целия спектър на мултиполяризационна мо-
дификация на някои от свойствата на Универсалното 
Плазмено-Дифференциационно Излъчване (УПДИ), в 
една или друга степен резониращи с Конфигурациите 
на свойствените за нас „текущи“ Представи. Но всеки 
от тези варианти – това е характерен резултат от твор-
ческите реализации не само на интегралната Фокусна 
Динамика на всички хора структуриращи дадения диа-
пазон на Пространство-Времето, но също и продукта от 
творчеството на всички останали Прото-Форми на Са-
мосъзнания, проявени в същите условия на измерност 
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(при това абсолютно всички, а не само тези, които вие 
сте сметнали за нужно да смятате за „живи същества“).

3.0587. Наблюдаваната от нас Вселена е само много 
ограничен (не сам по себе си, а от възможностите на 
нашето Възприемане!) партикул на сллоогрентната и 
Универсална по своята Природа Сфера на едновре-
менната ексгиберация на интегралното реализацион-
но творчество на зилиони Прото-Форми, структуриран 
с разно-Качествения Опит от тяхното съвместно съ-
ществуане в множество Времеви Потоци. Грешат тези 
от физиците, които твърдят, че „ние сами сме създа-
ли законите, които управляват нашата Вселена“. Не, 
всички Закони (Универсални Импулс-Потенциали) и 
свойствените Им Принципи на организация и устрой-
ство на Мирозданието представляват функционалната 
прерогатива на УПДИ и Те са се образували заедно с 
днес фокусираните от нас Форми на Самосъзнания в 
един и същи Момент от Вечността. Ние с вас, с качест-
веността на своите Фокусни Динамики, можем само 
резонационно да „избираме“ от цялото това разноо-
бразие от потенциални възможности само тези парти-
кули на Мирозданието, където дадените Импулс-По-
тенциали са способни да проявяват Себе си именно 
по такъв начин (в законите на физиката, химичния 
състав на веществата в Галактиките и т.н.).

3.0588. И отдавна вече е време да разберете, че съвсем 
не био-Творците на мозъка образуват Фокусната Дина-
мика на Самосъзнанието на фокусираните от нас НУУ-

ВВУ-Форми, а обратно, Формо-Творците на различните 
Нива на Самосъзнание създават и обезпечават услови-
ята за локалната ексгиберация (тоест аспектабилност, 
илюзията за реалност) в една или друга „област“ в 
Мирозданието на самата наша система на субектив-
но Възприемане заедно с тялото и биологическия ор-
ганизъм, а също видимостта на всичко друго, което 
е характерно за нашето окръжение. Последователно 



336
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

повишавайки във Фокусната Динамика активността 
на СФУУРММ-Формите на по-амплиативните Нива на 
своето Самосъзнание, ние се префокусираме в други 
партикули (субективни Реалности и групи ПВК) на сл-
лоогрентната Сфера на Творчество, където пред нас 
се откриват нови качествени перспективи обусловени 
от по-обширните възможности за проявление на Кос-
мическите Закони и Техните Принципи, Които съв-
сем не се явяват стабилни и нерушими при нашето 
локално взаимодействие с Тях. Наистина неизменимо 
(и то само относно Нашата Фокусна Динамика!) от нас 
може да се смята само Самосъзнанието на ССС-Същ-
ността, отразено в сллоогрентната Фокусна Динамика 
на Висшия Разум на Мирозданието.

3.0589. Ние и окръжаващите нас обекти (Прото-Форми 
на Самосъзнанието на ГООЛГАМАА-А) – това също са 
само следствия от „нашите“ собствени и „техните“ су-
бективни Представи за „самите себе си“. Отвъд преде-
лите на „текущите“ възможности на нашите системи 
на Възприемане и „ние“, и „те“ имат други параметри 
на ексгиберация, които в своята по-нататъшна перс-
пектива за проявление излизат за всички понастоя-
щем използвани от нас Представи за плътността на 
веществата и от нас установените граници на наши-
те възможности. Само безвъзвратно изтръгвайки се 
от плена на измислените от нас илюзии, отвъд преде-
лите на своите остарели Представи, ние придобиваме 
нови, по-универсални реализационни възможности. 
Щом ние по радикален начин коригираме Фокусната 
Динамика на собственото си Самосъзнание, веднага в 
по-съвършено състояние се реконструира и окръжава-
щата нас Вселена – с всички Нейни Форми и Закони.

3.0590. Следователно не Вселената, както ни се струва, 
едностранно и строго управлява нас, а ние самите – със 
своята Фокусна Динамика – избираме качественост-
та на нашите взаимоотношения с едни или други от 
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Нейните абсолютно стабилни структури. И ние дейст-
вително безбройно множество пъти осъществяваме в 
своя Живот подобни глобални фокусни „модификации“ 
и качествени „пертурбации“, по време на които после-
дователно се усъвършенстват нашите „текущи“ Пред-
стави, реализирайки се в структурите на нашите Само-
съзнания като поява на различни поправки към вече 
откритите Закони и задълбочаване на нашите знания 
за особеностите и тънкостите на окръжаващия ни Свят. 
Благодарение на това, всички ние някога стигаме до 
забележителното откритие, че видимите от нас тела и 
обекти (както и „ние самите“!) изобщо не представляват 
това, което виждаме и възприемаме, тъй като се явяват 
само мизерна част от безкрайното множество от разно-
образни и разно-Качествени „проекции“ на оригинал-
ните енергоинформационни взаимовръзки на Самосъз-
нанието, които под въздействието на нашата Фокусна 
Динамика са способни – в един и същи миг!, да бъдат 
анихилиирани в една „точка“ на Пространство-Времето 
и в същия момент да се „материализират“ в друга.

3.0591. Различните варианти на комбинациите на тези 
енергоинформационни „проекции“ образуват всевъз-
можните ефекти на проявлението на Енерго-Плазмата 
в нашите системи на Възприемане – под формата на 
цялото разнообразие на окръжаващата ни Формо-Ма-
терия, Формо-Плазма или Плазмо-Форми, от които 
сме структурирани както ние самите, така и всички 
други, специфично възприемани от нас, Форми на Са-
мосъзнания. Тези виртуални „проекции“, винаги ос-
тават зад границите на възможностите на системата 
на Възприемане на нашите микстумни НУУ-ВВУ-ана-
лози, непрекъснато се реорганизират и качествено се 
трансформират в процеса на нашата Фокусна Дина-
мика (макар екстрасенсите и много чувствителните ус-
тройства да могат да усещат тяхното присъствие като 
особената цветодинамика свойствена на всеки плът-
номатериален обект – т.нар. „аура“), позволявайки ни 
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постоянно – лесно и съвършено незабележимо за „са-
мите себе си“, резонационно да се префокусираме от 
едни НУУ-ВВУ-Формо-Типи в други НУУ-ВВУ-Формо-Ти-
пи, или даже във Формо-Типите на други Прото-Фор-
ми инициирани към проявлението от единия ГООЛГА-

МАА-А-Ингредиент.

3.0592. Всевъзможните типове взаимовръзки на такива 
енергоинформационни „проекции“, формиращи цяло-
то разнообразие от „тела за проявление“ на хората и 
множество други човешки и човекоподобни НУУ-ВВУ-

Формо-Типи на Самосъзнанията, се моделират и орга-
низират от Колективния Космически Разум на СККЛУ-

ААФФ-ВВУ-ЛЛРРУ-Същността (ФД на Която е структури-
рана от ФД на всички ЛЛУУ-ВВУ-проекции едновременно 
проявени във ФД на различните Планетарни Същнос-
ти), Чиито парциално възприемани и дискретно анали-
зирани особености субективно се интерпретират от нас 
като Колективния Разум на Човечеството (ЛЛУУ-ВВУ-

ЛЛУУ-РРУ, включва в Себе си и множество други про-
тоформно-диффузгентни разновидности ККР). В цялото 
безкрайно многообразие на Времевите Потоци структу-
риращи 3-6-измерностен мегадиапазон на ексгиберация 
на скррууллерртна система, ЛЛУУ-ВВУ-ЛЛУУ-РРУ се ре-
ализира чрез безбройното множество разно-Качествени 
ЛЛУУ-ВВУ-аналози – Колективните Космически Разуми 
на ТОО-УУ-Същностите, специализиращи се в процесите 
на между-Качествения Синтез на строго определения 
тип бирвуляртност (ллууввумическия тип).

3.0593. В условията на 3-4-измерностния режим на екс-
гиберация, на базата на Фокусните Динамики на всич-
ки Форми на Самосъзнания на ЛЛУУ-ВВУ-Същностите, 
е сформирано безбройното множество разно-Качест-
вени типови Колективни Съзнания на човечеството, 
във Фокусната Динамика на едно от които ние с вас 
сега осъзнато се реализираме. Както и всички остана-
ли типове, той притежава собствен Космически Код 
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– ПРООФФ-РРУ. Тук веднага бие на очи факта, че в да-
дения ЗКК характерният човешки ВВУ-фактор изобщо 
отсъства. Лично аз мога да обясня това обстоятелство 
само с това, че сллоогрентната Фокусна Динамика на 
представителите на ПРООФФ-РРУ (чрез НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типите) се формира предимно  от Формо-Творците 
на всевъзможните протоформни ККР, докато устойчи-
вите съчетания на ллууввумическите признаци (висо-
кочувствения Интелект и високоинтелектуалния Ал-
труизъм) активно се прилагат и творчески се демон-
стрират само от съвсем неголямо количество хора (не 
повече от 3% от цялото население).

3.0594. При радикалната смяна на Парадигмата на 
„днешното“ Колективно Съзнания на човечеството с 
по-амплификационна за дадената Схема на Синтез, 
ще се смени и нашия ЗКК – ПРООФФ-РРУ-ВВУ (в него 
ще се активизира ллууввумическия Фактор). А до то-
гава, докато изборите на преобладаващия брой жите-
ли на Земята се базират на агресия и егоизъм, тъпост 
и честолюбие, лъжливост и пороци, които не са свой-
ствени даже на хищните зверове, нас с вас просто ни-
как не може да ни нарекат ХОРА в истинския Смисъл 
на тази дума.

3.0595. Напомням, че клекс-фактора (в дадения случай 
– ВВУ-фактора) е един от зилионите типове сложно-
конфигурационни съчетания на признаците тяснос-
пецифично отразяващи особеностте на реализацията 
на Формо-Творците на определени Форми на Само-
съзнания, чрез чиито Фокусни Динамики в Простран-
ство-Времето на база множество под-Схеми се осъ-
ществява общата за тях Схема на Синтеза на взаимо-
връзките свойствени на ллууввумическия тип бирву-
ляртност. В описанието на общите характеристики на 
Формата той следва веднага след тясноспецифичния 
Звуков Код, отразяващ нейните качествени параме-
три, от който той се отделя с тире.
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3.0596. Например, от Формите на Самосъзнания, дивер-
сифицирани в структурите на Фокусната Динамика на 
ККР на ЛЛУУ-ВВУ-Същността, най-интересни и значими 
за нас с вас се явяват съчетанията на клекс-фактора с 
ллууввумическите признаци на НУУ-ВВУ-Формо-Типите 
на тези от хората и човекоподобните (както микстумни 
– включително и фактициално синтезираните, – така 
и димидиомиттенсните), чиято Фокусна Динамика, 
на свой ред, в различните условия на ексгиберация 
отразява както човешки (високочувствен Интелект + 
високоинтелектуален Алтруизъм – ВЧИ + ВИА), така 
и някакви диффузгентно-пределни (тоест погранични, 
преходни в други Прото-Форми) състояния, които са 
свойствени на различните протоформни Направления 
на развитие на дадената двуинвадерентна Схема на 
Синтез. Към такива НУУ-ВВУ-разновидности на ллу-
уввумическия тип бирвуляртност, активно изразява-
щи в своето жизнено творчество разно-Качествените 
тенденции, се отнасят такива 3-4-измерни НУУ-ВВУ-

Формо-Типи, като например:

- НУУ-ЛГУУ-ВВУ (мафити, вергони, глумиди) и НУУ-

ГРЭЙС-ВВУ (грейсци – „низшите“ Творци-Куратори 
на 1-3-ти кармични Канали на АИГЛЛИЛЛИАА – от 
2,5 до 3,0 измерност), а също НУУ-ЛАУФР-ВВУ (ск-
ваассци, ллюудди, ллиммилссци) и НУУ-ЭНН-ВВУ 
(еннирисци – „низшите“ Творци-Куратори 1-3-ти 
кармични Канали на ОРЛААКТОР – от 2,5 до 3,0 
измерност) – осуществяват Синтез на ЧКК ВСЕ-Лю-
бов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум в Направ-
ление последователното съчетаване с Доминантата 
ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изначалност;

- НУУ-ХААЛГ-ВВУ (фтувумуллри, кросстмли, вел-
лмгри) и НУУ-АЛЛГСС-ВВУ (аллгсси – „низшите“ 
Творци-Куратори на 1-3-ти кармични Канали на 
АИГЛЛИЛЛИАА – от 2,5 до 3,0 измерност), а също 
ЛЙЮЙЮ-ВВУ (шорци, клокси, глепмини, махоити) 
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и НУУ-ОУРФФ-ВВУ (оурффголлуфци – „низшите“ 
Творци-Куратори на 1-3-ти кармични Канали на 
ОРЛААКТОР – от 2,5 до 3,0 измерност) – осъщест-
вяват Синтез на ЧКК ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост и 
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум в Направление съчетаване с 
Доминантата ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-Присъственост;

- СЦЫЫГЛ-ВВУ (еббли, еввлойци, климми) и НУУ-

ЛЛАВ-ВВУ (ллаволловалоффти – „низшите“ Тво-
рци-Куратори на 1-3-ти кармични Канали на АИГ-

ЛЛИЛЛИАА – от 2,5 до 3,0 измерност), а също НУУ-

РР-ВВУ (аппри, длокгри, тирркци) и НУУ-УУФФ-

ВВУ (ууффлуусци – „низшите“ Творци-Куратори 
на 1-3-ти Кармични Канали на ОРЛААКТОР – от 
2,5 до 3,0 измерност) – осъществяват Синтез на 
ЧКК ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум 
в Направление на последващо съчетаване с Доми-
нантата ВСЕ-Цялостност;

В същия диапазон на ексгиберация (до 3,5 измерност) 
чрез Фокусната Динамика на Формо-Творците на НУУ-

ЮУРС-ВВУ (ейккулавди, плойффтци, клейймффи) и 
ЦУУ-ВВУ-Формо-Типите (триффттци – „низшите“ 
Творци-Куратори та 1-3-тия кармични Канали на АИГ-

ЛЛИЛЛИАА – от 2,5 до 3,0 измерност), а също НУУ-

РДУУ-ВВУ (мирдми, стаффи, скрутти) и НУУ-РРАОУ-

ВВУ-Формо-Типи (рраоулли – „низшите“ Творци-Кура-
тори на 1-3-ти кармични Канали на ОРЛААКТОР – от 
2,5 до 3,0 измерност) – се осъществява Синтез на ЧКК 
ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум в На-
правление на последващо съчетаване с Доминантата 
ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост;

- НУУ-ХВУО-ВВУ (скарговорти, скаргонти, слугупси) 
и НУУ-НГУНМ-ВВУ (нгунми – „средните“ Творци-Ку-
ратори на 4-6-ти кармични Канали на АИГЛЛИЛЛИ-

АА – до 3,5 измерност), а също НУУ-ДДРУ-ВВУ и НУУ-

АИЙФ-ВВУ (аийфуллугри – „средните“ Творци-Ку-
ратори на 4-6-ти кармични Канали на ОРЛААКТОР 
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– до 3,5 измерност) – осъществяват Синтез на ЧКК 
ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум в 
Направление на последващо съчетаване с Доминан-
тата ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост;

- НУУ-ЯИХСС-ВВУ (ийхри, инниинни, ксилгби) и 
НУУ-ФИЛЛ-ВВУ (ффиллисци – „средни“ Тво-
рци-Куратори на 4-6-ти кармични Канали на ОР-

ЛААКТОР – до 3,5 измерност), а също НУУ-ССМ-ВВУ 
(клаакссорди, бигвви, пловвти) и НУУ-БОЛЛФ-ВВУ 
(боллфи – „средните“ Творци-Куратори на 4-6-ти 
кармични Канали на АИГЛЛИЛЛИАА – до 3,5 из-
мерност) – осъществяват Синтез на ЧКК ВСЕ-Лю-
бов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум в Направ-
ление на последващо съчетаване с Доминантата 
ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност;

- ПИИЙКХ-ВВУ (гуурлуусси, лууйуссти, иллиирссти) 
и НУУ-ГОРРФФТ-ВВУ (скрадомуляти или стабло-
занци – „средните“ Творци-Куратори на 4-6-ти кар-
мични Канали на АИГЛЛИЛЛИАА – до 3,5 измер-
ност), а също НУУ-ДДВУУ-ВВУ (вадулудми, гнойтт-
ри, челлки) и НУУ-ИИСС-ВВУ (ииссорфи – „средни-
те“ Творци-Куратори на 4-6-ти кармични Канали 
на ОРЛААКТОР – до 3,5 измерност) – осъществяват 
Синтез на ЧКК ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разум в Направление на последващо съчетава-
не с Доминантата ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуумност;

- ППУУРПУ-ВВУ (приффри, олди, люимми) и НУУ-

ПААРР-ВВУ (паарруурси – „висшите“ Творци-Кура-
тори на 7-8-ми кармични Канали на ОРЛААКТОР – 
до 4,0 измерност), а също НУУ-ГООРР-ВВУ (клунгри, 
пфитти, преккри) и НУУ-ЛОВРГ-ВВУ (ловиргийдци 
– „висшите“ Творци-Куратори на 7-8-ми кармични 
Канали на АИГЛЛИЛЛИАА – до 4,0 измерност) – осъ-
ществяват Синтез на ЧКК ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост и 
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум в Направление на последващо 
съчетаване с Доминантата ВСЕ-Единство (с послед-
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ващо префокусиране в човешки димидиомиттенсен 
аналог – НУУ-ЛЛ-ВВУ-Формо-Тип и по-нататък – в 
Състоянието „ТК Потенциалност“);

- НУУ-ТАО-ВВУ (ааилли, армаарки, фруутти) и НУУ-

АИЛГГ-ВВУ (аилггиллуфци – „висшите“ Творци-Ку-
ратори на 7-8-ми кармични Канали на ОРЛААКТОР 
– до 4,0 измерност), а също ММУУ-ВВУ (поаллди-
онни, фаллгаагорри, тлаанди), НУУ-ПРИДЛМ-ВВУ 
(придмли, свиилли, придди) и НУУ-ЛОВРГ-ВВУ (ло-
виргийдци – „висшите“ Творци-Куратори на 7-8-
ми кармични Канали на АИГЛЛИЛЛИАА – до 4,0 
измерност) – осъществяват Синтез на ЧКК ВСЕ-Лю-
бов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум в Направ-
ление на последващо съчетаване с Доминантата 
ВСЕ-Устременост.

- НУУ-ЯИЙГ-ВВУ (сунни, галлди, сфоффри) и НУУ-РЕ-

ГО-ВВУ (регоспоррути – „висшите“ Творци-Кура-
тори на 7-8-ми кармични Канали на АИГЛЛИЛЛИАА 
– до 4,0 измерност), а също НУУ-РРОО-ВВУ (ддаайф-
тци, леррвуймисстци, каултаффли) и НУУ-ААММ-

ВВУ (аамморфи – „висшите“ Творци-Куратори на 
7-8-мия кармични Канали на ОРЛААКТОР – до 4,0 
измерност) – осъществяват Синтез на ЧКК ВСЕ-Лю-
бов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум в Направ-
ление на последващо съчетаване с Доминантата 
ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност.

3.0597. В този процес също така е заето безбройно мно-
жество други Формо-Типи на Самосъзнанията на 
НУУ-ВВУ-Формите, диффузгентно-протоформно струк-
туриращи Фокусните Динамики на Формо-Творците на 
нейните разно-Качествени аналози. Но освен назовани-
те по-горе, на мен повече не ми се отдаде да фиксирам 
такива НУУ-ВВУ-Формо-Типи, чиято Фокусна Динамика 
би спомогнала за перефокусировките на хората в Със-
тоянието „ТК Потенциалност“ в такава степен, като ФД 
на Творците-Куратори на НУУ-ППУУРПУ-ВВУ (в по-го-
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ляма степен високочувствено устремени към ВСЕ-Един-
ство) и НУУ-ГООРР-ВВУ (в по-голяма степен високоин-
телектуално предразположени към ВСЕ-Единство), це-
ленасочено стимулиращи тези хора, които резонират 
с тях, към префокусировки в хармонизирани в даде-
ното – човешко – Направление микстумни аналози на 
НУУ-ЛЛ-ВВУ-Формо-Типите (НУУ-ЛУЛ-ВВУ, НУУ-ЛОЛ-ВВУ, 
НУУ-ЛИЛ-ВВУ, НУУ-ЛЕЛ-ВВУ, НУУ-ЛАЛ-ВВУ, НУУ-ЛУЛ-ВВУ, 
НУУ-ЛТЛ-ВВУ, НУУ-ЛМЛ-ВВУ, НУУ-ЛПЛ-ВВУ, НУУ-ЛХЛ-

ВВУ, НУУ-ЛФЛ-ВВУ, НУУ-ЛДЛ-ВВУ, НУУ-ЛСЛ-ВВУ и т.н.).

3.0598. Следва също да отбележим, че макар Фокусна-
та Динамика на Формо-Творците на дадените аналози 
да заема в сллоогрентната Фокусна Динамика цяло-
то многообразие на разно-Качествените съчетания на 
Формо-Творците на НУУ-ВВУ-Формите само три про-
цента, но именно от тях се формира цялата енергоин-
формационна база за Синтеза на следващите, повече 
и значително повече амплификационни съчетания на 
признаците на ллууввумическия тип бирвуляртност. 
Фокусните Динамики на Формо-Творците на Фор-
мо-Типите на всички други диффузгентни Направле-
ния на развитие обезпечават цялото безкрайно много-
образие на разно-Качествените взаимовръзки, необхо-
дими на ллууввумическите Формо-Творци за осъщест-
вяването на двуинвадерентния Синтез в Състоянието 
„ТК Потенциалност“ (това е съпоставимо с примера за 
добиване на само 2-3 грама злато от един тон медна, 
цинкова, сребърна или оловна руда).

3.0599. Останалите типове Фокусни Динамики, където 
не се проследява тенденция към активен Синтез на 
признаците (ВЧИ и ВИА) на двете ллууввумически До-
минанти с признаците на ЧКК ВСЕ-Единство, спомагат 
за последователните префокусировки на хората от 
НУУ-ВВУ-Форми в тези Форми на Самосъзнания, които 
(по същия начин – от огромно количество разнотипни 
Форми!) обезпечават с качествеността на свойствените 
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им Фокусни Динамики на Схемата за Синтез на други-
те типове бирвуляртности.

3.0600. Фокусните Динамики на Формо-Творците на 
всеки от тези Формо-Типи представляват тези тяснос-
пецифични съчетания от разно-Качествени признаци, 
които в конкретните условия на Пространство-Вре-
мето отразяват само специфичните субективни Пред-
стави, характерни за тяхната космическа цивилиза-
ция (чиито взаимовръзки с другите разновидности на 
НУУ-ВВУ-Формо-Типите никак не зависят нито от раз-
стоянията, нито от тяхната „причастност“ към едни 
или други исторически епохи, или групи ПВК, или 
Звездно-Планетарни системи, а само от степента на 
качественото резониране помежду им на структурири-
ращите ги УУ-ВВУ-конгломерати). Колкото по-висока 
е коварллертността на фокусирания от вас в дадения 
момент партикул на сллоогрентната НУУ-ВВУ-Конфи-
гурация с една или друга разновидност на Формо-Тво-
рците на потенциално структуриращия я Формо-Тип, 
толкова повече СФУУРММ-Форми на вашата Фокусна 
Динамика ще отразяват именно тези съчетания от раз-
но-Качествени признаци, които са характерни за су-
бективните Представи на Формо-Творците на някоя от 
споменатите по-горе цивилизации.

3.0601. Става дума не само за другопланетни космически 
цивилизации, така или иначе дистанционно (телепа-
тично) влияещи чрез свойствените им СФУУРММ-Форми 
на развитието на цялото многообразие от разно-Ка-
чествените варианти на Колективния Разум на Чо-
вечеството във всеки от диапазоните на измерност, в 
които едновременно – в различни исторически епохи, 
периоди и сценарии на развитие, се проявяват всички 
физиологически Формо-Типи на НУУ-ВВУ-Формата. На 
вас, вероятно, ще ви бъде значително по-понятно, ако 
кажа, че неизброимо множество всевъзможни, много 
сходни по своето съдържание, психически (чувствени 
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и емоционални, егоистични и алтруистични) реализа-
ции са характерни както за съвременните хора, така и 
за представителите на практически всички народи на 
„допотопния“ и древния свят.

3.0602. Доколкото всички наши Представи за „самите 
себе си“ се реализират във Фокусната Динамика по-
конгломератно (тоест на „пакети“ дувуйллерртно-ко-
варллертни СФУУРММ-Форми) и при това съвършено не 
зависят от Фактора Време (тъй като техните Конфи-
гурации структурират не Формо-системи, а ОДС), то за 
сходните УУ-ВВУ-конгломерати няма никакво значение 
към какви Времеви Потоци (исторически епохи, сце-
нарии на развитие) принадлежат тези Форми на Само-
съзнания, чрез чиито Фокусни Динамики те паралелно 
се реализират. За тяхната ексгиберация е необходимо 
само наличието на резонационния фактор между тях 
и съответстващите им НУУ-ВВУ-Конфигурации.

3.0603. Ето кратък списък на Формо-Типите на народи-
те в света, чиито УУ-ВВУ-конгломерати са способни и 
досега много активно да влияят на изборите и предпо-
читанията на съвременните хора: Шумери, Етруски, 
Таврини, Кашка, Касити, Тавриски, Тевкри, Юеджи, 
Хуни, Камуни, Контестани, Хунну, Хурити, Готи, 
Келти, Арийци, Скити, Лелеги, Едетани, Ликийци, 
Сармати, Анти, Тартесийци, Майя, Амореи, Ванда-
ли, Арамейци, Келтибери, Кимерийци, Бастетани, 
Варвари, Хазари, Траки, Лайетани, Асирийци, Вя-
тичи, Кривичи, Радмичи, Алани, Колхи, Угри, Кип-
чаки, Руси, Коссетани, Сянбийци, Табгачи, Латини, 
Лузитани, Жужани, Илергети, Кумани, Онгути, 
Гьоктюрки, Меря, Вепси, Чуди, Сордони, Керрета-
ни, Аквитани, Васкони, Остримнии, Кинети, Авсе-
тани, Бастули, Илеркаони, Индигети, Кастелани, 
Лацетани, Оретани, Елисики, Якетани, Тартесийци, 
Кинети, Турдули, Муроми, Югри, Буртаси, Череми-
си, Печенеги, Нормани, Авзони, Вавилонци, Хиксоси, 
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Лигури, Секани, Балари, Динлини, Пеласги, Рети, 
Роксолани, Сабини, Саки, Сикани, Сикули, Тибарени, 
Урарти, Фалиски, Хети, Езиди, Иберийци, Иседони, 
Кавкони, Лукани, Луллубеи, Масагети, Меоти, Ми-
нойци, Наири, Оски, а също много-много други.

3.0604. Ако живеете в мегаполис, изучавате различни 
науки, редовно четете книги и пресата и рядко се от-
деляте за дълго от телевизора и компютъра, то това не 
означава, че между вашите психически реакции и ха-
рактерни Представи на някакъв етруска, скит или шу-
мер за възможните начини за разрешаването на едни 
или други ситуации няма нищо общо, защото вас с тях 
ви „разделят“ цели исторически епохи. Взаимодей-
ствието между вашата и техните Фокусни Динамики 
безсъзнателно-резонационно става по някакъв общ за 
вас и за тях признаци, които симултанно се иниции-
рат в множество Времеви Потоци от „чакрамните лич-
ности“ на ИИССИИДИ-Центровете (най-често – първите 
два). По колкото по-голямо количество сходни призна-
ци възниква резонационност, толкова по-активна и на-
траплива е взаимовръзката  между  техния начин на  
мислене и чувстване и вашия. Много от психически 
болните, лекуващи се от шизофрения и всевъзможни 
фобии са жертви в различна степен на устойчиви и 
активни конгломератни взаимодействия между Фокус-
ните Динамики на тези и други „личности“ паралелно 
обитаващи в други групи ПВК.

3.0605. Но при това трябва да разбирате, че не само „те“ 
потенциално въздействат на вас, но и „вие“ самите, в 
точно същата степен на възможното между вас твор-
ческо проявление, се „вклинявате“ със собствените си 
СФУУРММ-Форми във Фокусните Динамики на предста-
вителите на други народи и цивилизации, постепенно 
все повече и все по-устойчиво качествено самоиденти-
фицирайки се именно с тази партикула на сллоогрент-
ната НУУ-ВВУ-Конфигурация, която е свойствена на 
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някаква конкретна група Формо-Типи. Доколкото в 
разно-Качествените режими на ексгиберация ваши-
те субтеррансивни Представи са способни паралелно 
отразяват най-различни информационни спектри на 
разопакования от вас ВЕН-Поток, то вашата Фокусна 
Динамика също се оказва дълбоко сугестивна за избо-
рите не само на всички НУУ-ВВУ-Форми на Самосъзна-
ния, но също и за Формо-Творците, структуриращи ди-
ффузгентните (по отношение на НУУ-ВВУ) Прото-Фор-
ми. Именно така реално се и осъществява Механизма 
на едновременната мултиполяризация с Фокусната 
Динамика на вашата „личност“ по безбройното мно-
жество разнопротоформни Направления на развитие.

3.0606. Щом по определен тип сфуурммформни взаимо-
връзки, свойствени на някой от Формо-Типите на ня-
коя от Прото-Формите, във вашата Фокусна Динами-
ка настъпи състояние на устойчиво резониране (тоест 
става изравняване на активността на Формо-Творците 
на някоя една Доминанта от ллууввумическатадвойка 
и Формо-Творците на някоя от останалите десет ОО-

УУ), веднага в някой от резопазоните на „текущата“ 
ексгиберация на Фокусната Динамика на вашето Са-
мосъзнание става така наречения „компенсационен 
излив“ (активизация) на процесите на между-Качест-
вения Синтез в даденото протоформно Направление на 
развитие и „препроециране“ на Фокусната Динамика 
на Формо-Творците от дадения микстумен аналог на 
НУУ-ВВУ-Формо-Типа, например, в микстумен ЛЛАР-

ТТУУРФФ-Формо-Тип, представлващ някакъв вид от 
класа млекопитаещи (най-лесно това става с най-изу-
чените и обичани от нас видове домашни животни, но 
„превключване“ на Фокусната Динамика към друг 
клас животни – риби, птици, земноводни, влечуги, на-
секоми – теоретически също е възможно, макар че за 
това е нужно много продължително и, главно, осъз-
нато „вживяване“ в спецификата на поведението на 
някой конкретен вид и дотолкова мощно самоотъжде-
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ствяване с него, че в резултат свойствените му СФУУР-

ММ-Форми да могат надеждно да структурират Фокус-
ната Динамика на човешката „личност“, подвеждайки 
я към възможностите за реалното осъществяване на 
„компенсационен излив“).

3.0607. При това, подчертавам, в самата структура на 
„личностните“ Интерпретации на вашата Стерео-Форма 
не стават абсолютно никакви изменения – всички по-
добни междупротоформни трансформации се осъщест-
вяват не на нивото на Фокусната Динамика на „лич-
ностното“ Самосъзнание, а посредством неосъзнатата 
резонационна корекция на „текущите“ взаимовръзки, 
характерни за една Схема на Синтез, на взаимовръзка-
та на Формо-Творците на тази система на субективно-
то Възприемане, които се определят от специфичните 
особености на друга Схема на Синтез. Доколкото подоб-
на корекция засяга безбройно множество съчетания на 
разно-Качествените признаци, дувуйллерртно-коварл-
лерртно трансформиращи се един в друг (затова и тях 
е невъзможно да ги изброиш – в съществуващите в нас 
Представи засега все още няма съответстващи понятия; 
например:  условен рефлекс  безусловен рефлекс 

 разсъдъчност  ум  осведоменост  интелект  
гениалност  ясновиждане  Интуиция ), то след 
нейното осъществяване става невъзможно проявление-
то на човешки СФУУРММ-Форми във Фокусната Дина-
мика на протоформния Формо-Тип.

3.0608. За Формо-Творците (включително и био-Тво-
рците) на всяка Прото-Форма е характерен свой тип 
клексуване на Информацията, на базата на който от 
тях се формират много специфични СФУУРММ-Форми 
свойствени само за дадената Форма на Самосъзна-
ние. На биологичните нива на Възприемане процеса 
на клексуване в огромна степен зависи от особено-
стите на невронните импулси постъпващи в коорди-
национните центрове на мозъка от био-Творците на 
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различните участъци, отговорни за слуха, зрението, 
обонянието, тактилните, мускулни усещания и т.н.. На 
базата на тези импулси (а техните параметри във вся-
ка Прото-Форма са различни!) разнофункционалните 
био-Творци на всяка система на Възприемане строят 
собствените си Представи за „самите себе си“ и за ок-
ръжаващата от агрегираната от тяхната Форма на Са-
мосъзнание действителност.

3.0609. Например, в различните видове животни много 
силно варират диапазоните на различаване на слухо-
вите и цветовите вълни, различно функционират цен-
търа за обоняние и вестибуларния център, които непо-
средствено участват в образуването на СФУУРММ-Фор-
ми. Затова, префокусирайки се във Фокусната Дина-
мика на друг (нечовешки) ККР, нито една от бившите 
„личностни“ Интерпретации на човека никога не може 
(просто биологически не е способна!) да осъзнава по-
добна междупротоформна трансформация, тоест да 
пребивава в състояние на преживяване на „самата себе 
си“ като „бивша човешка личност, оказала се в тяло-
то на животно“ – за всяка Прото-Форма е свойствен 
само свой тип структуриране на Фокусната Динамика 
на Самосъзнанието (особености на ВЕН-„разопаковки“, 
които позволяват да се използват само СФУУРММ-Фор-
мите специфично клексувани в Сферата на Творчест-
вото на нейната собствена ОДС), способен да реализира 
изключително нейните субективни Представи за „са-
мата себе си“ и окръжаващия я Свят.

3.0610. Във връзка с това, че СФУУРММ-Формите на едни 
или други от гореизброените Формо-Типи активно ини-
циират разнокачествените Нива на Фокусните Динами-
ки на хората от всевъзможни раси, народи и национал-
ности (в различни земни и другопланетни цивилизации 
структуриращи различни Времеви Потоци), не се отда-
ва никаква възможност поне някак да се класифицират 
и конкретизират по Звуковите Кодове тези характерни 
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проявления в различните Форми на Самосъзнания на 
хората. Затова аз съм принуден да обобщя цялото мно-
гообразие човешки Форми на Самосъзнания под егида-
та на един (общ за всички хора!) Звуков Код, а имен-
но: НУУ-ВВУ (напомням ви, че СФУУРММ-Формите на 
Сферите на Творчество, които структурират човешките 
субективни участъци на ОДС, дувуйллерртно-диффуз-
гентно и мултиполяризационно-сфероидално се тран-
сформират в Сферите на Творчествво на различните 
Прото-Форми). Макар че това не съвсем точно отразява 
истинското състояние на изключителната разнокачест-
вена и разнотипна по свойствените ѝ проявления  на 
сллоогрентната Фокусна Динамика на цялото множе-
ство Колективни Съзнания човечеството.

3.0611. При това даденото обстоятелство много силно за-
труднява за мен задачата за логическото обяснение и 
ренитивния анализ на причинно-следствените взаимо-
връзки, съществуващи в общочовешките и „междулич-
ностни“ отношения, които в едни случаи се изразяват 
като най-пълно разбиране и взаимно съгласие между 
взаимодействащите страни, а в други случаи се реа-
лизират само чрез крайна враждебност и абсолютна 
невъзможност на страните да стигнат до едно мнение, 
съглашение или консенсус. Но реално да се осъщест-
ви описание на цялото разнообразие НУУ-ВВУ-Формо-
Типи, структуриращи безбройното множество ККР на 
различните Звездно-Планетарни системи, за мое дъл-
боко съжаление, засега все още на мен (самостоятелно 
изследващия ги) ми изглежда напълно невъзможно. 
Затова ще се задоволим с това, че Формите на Само-
съзнания на абсолютно всички физически хора (има-
щи познатите на всички вас признаци), в каквито и 
Времеви Потоци те едновременно да се проявяват и 
себе си качествено да реализират, ние ще определя-
ме като НУУ-ВВУ-Форми (или микстумни аналози на 
НУУ-ВВУ-Формо-Типите).
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3.0612. Сред по-горе назованите микстумни аналози на 
НУУ-ВВУ-Формо-Типите съществува също безбройното 
множество разнотипни фактициални (тоест целенасоче-
но синтезирани по множество амплиативни за дадена-
та Схема признаци) НУУ-ВВУ-Формо-Типи, при цялото 
свое външно сходство с хората имащи съществени (или 
явно изразени, или скрити) различия, позволяващи им 
да осъществяват своето реализационно творчество в та-
кива условия, където другите хора не могат да същест-
вуват (например, в реките и езерата, в дълбините на 
моретата и океаните, в горещите пустини и в зоните на 
вечна замръзналост на почвата, във високопланински 
местности, в районите на силно обгазяване или повише-
на радиация, а също във всевъзможните специфични 
условия за извънземно съществуване при усвояването 
на други Планети и Звездни системи). С повишаването 
на нивото на развитието на хората процесът на тях-
ната префокусировка последователно се измества в та-
кива амплификационни групи ПВК, където свойствата 
на Формо-Материята (от 0,0 до 4,0 измерност) дувуйл-
лерртно се заместват със свойствата на Плазмо-Мате-
рията (от 4,0 до 6,0 измерност), откривайки с това пред 
Фокусните Динамики на съответстващите НУУ-ВВУ-

Форми на Самосъзнания допълнителни възможности и 
перспективи за развитие.

3.0613. В „граничните“ между Формо-Материята и 
Плазмо-Материята групи на ексгиберация на човеш-
ките ПВК (от 3,75 до 4,25 измерност) по естествен на-
чин се самоорганизират димидиомиттенсните аналози 
на НУУ-ВВУ-Формо-Типите, чрез амплификационната 
сллоогрентна Фокусна Динамика на Формо-Творците 
на които – в пределите на ллууввумическия тип бир-
вуляртност, се формира цялото множество транслю-
ценсни и димидиокларусни (4-5-измерни), а също лю-
миносни (5-6-измерни) аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Ти-
пите. Например, в Медитация на мен ми се отдаде да 
отделя следните разно-Качествени флаксови аналози 
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на НУУ-ВВУ-Формо-Типите, Всеки от които, „вътре“ 
в свойствените му взаимовръзки също е структури-
ран от безбройното множество собствени варианти на 
транспарентивните и транслюценсни Формо-Типи:

- НУУ-ЛТТВУЛЛ-ВВУ-РС, синтезирани по Схемата: „ТК 
Потенциалност“ + ВСЕ-Единство; по Същността си 
това е Тази амплификационна ФЛАКС-Форма, в Чи-
ято ф-Конфигурация последователно се префоку-
сират всички, които устойчиво синтезират във ФД 
на своето Самосъзнание високонутационните инте-
лектуално-алтруистични признаци с характерните 
признаци на ЧКК ВСЕ-Единство;

- НУУ-СВВАФФТ-ВВУ-КС, синтезирани по Схемата: „ТК 
Потенциалност“ + ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност; 
даденото Направление на Синтез се обезпечава чрез 
НУУ-ФЛИРРФ-ВВУ (уллороффи, ляббурийци, дладди) 
и НУУ-ДЗЕЙДЗ-ВВУ (дзэйдзтци) – Формо-Творците 
на 9-тия кармичен Канал на АИГЛЛИЛЛИАА – до 4,5 
измерност, а също НУУ-АССОРФ-ВВУ (мнуунграсси, 
йлевуррти, иийссфли) и НУУ-ТРУУ-ВВУ (труусци) 
– Формо-Творците на 9-ти кармичен Канал на ОР-

ЛААКТОР – до 4,5 измерност;

- НУУ-ФФСАРРД-ВВУ-ХС, синтезирани по Схемата: 
„ТК Потенциалност“ + ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-При-
съственост; даденото Направление на Синтеза се 
обезпечава чрез НУУ-ДОУВТ-ВВУ (трруоллдри, лла-
ондируси, клаутффрони) и НУУ-ОЛЛДР-ВВУ (трру-
уксси, оллдрини) – Формо-Творците на 9-ти кар-
мичен Канал на ОРЛААКТОР – до 4,5 измерност, а 
също НУУ-СС-ККАФ-ВВУ (стуаннги, флауакстуини, 
гммеллингтарри) и НУУ-ТТ-ААЙИ-ВВУ (кррингри) 
– Формо-Творците на 9-ти кармичен Канал на 
АИГЛЛИЛЛИАА – до 4,5 измерност;

- НУУ-ГРУННСС-ВВУ-ЛС са синтезирани по Схемата: 
„ТК Потенциалност“ + ВСЕ-Устременост;
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- НУУ-ЮЙЙССФФ-ВВУ-ДС са синтезирани по Схемата: 
„ТК Потенциалност“ + ВСЕ-Цялостност;

- НУУ-РЛОККСС-ВВУ-МС са синтезирани по Схемата: „ТК 
Потенциалност“ + ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост;

- НУУ-МГЛОЙГГ-ВВУ-ТС са синтезирани по Схемата: 
„ТК Потенциалност“ + ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изна-
чалност;

- НУУ-ВРИФФММ-ВВУ-ВС са синтезирани по Схемата: „ТК 
Потенциалност“ + ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост;

- НУУ-ДДРЕЙКК-ВВУ-ГС са синтезирани по Схемата: „ТК 
Потенциалност“ + ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуумност;

- НУУ-ГВОССММ-ВВУ-НС са синтезирани по Схемата: 
„ТК Потенциалност“ + ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Ста-
билност.

3.0614. Още по-голямо разнообразие по наличието на 
всевъзможни комбинационни съчетания на разно-Ка-
чествените признаци представляват вуолдсовите ана-
лози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите, Чиито Формо-Творци, 
напълно синтезирайки в своята Фокусна Динамика 
определени типове „Творчески Космически Състоя-
ния“, се „препроецират“ в неллууввумическите типове 
бирвуляртност. За съжаление, всички мои опити поне 
някак да идентифицирам Звуковите Космически Ко-
дове на тези Формо-Типи засега завършиха с неуспех 
с изключение на Тези, Които, достигайки Състояние-
то „ТК Солидарност“ („ТК Потенциалност“ + ВСЕ-Един-
ство), са могли инвадерентно да синтезират в Своята 
Фокусна Динамика Аспектите на ЧКК ВСЕ-Цялостност 
и да влязат в Състоянието „ТК Сътрудничество“.

3.0615. Тези вуолдсови висши НУУ-ВВУ-аналози имат 
Код – УЛКРАТТУЙФФ-ВВУ-ЛФФ (качествените комбина-
ции, съответстващи на буквосъчетанието „НУУ“, са се 
синтезирали в някакви други комбинации, но ВВУ-Фак-
торът все още продължава да играе съществена роля 
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в процесите на Синтеза на признаците на различни-
те диффузгентни Форми на Самосъзнания по чети-
риинвадерентната ллууввумическа Схема: ВСЕ-Любов–
ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Единство + 
ВСЕ-Цялостност = Състояние „ТК Сътрудничество“).

3.0616. Така, наличието на буквосъчетанието „-ВВУ“ в 
Звуковия Космически Код на НУУ-ВВУ-Формите и тех-
ните Формо-Типи свидетелства за дейността на техните 
Формо-Творци в условията на специфичното клексува-
не на Фокусните Динамики на Формите на Самосъзна-
ния на 2-8-инвадерентните Схеми на Синтез, които са 
образувани във всевъзможните диффузгентни (протоф-
ормни) Направления на развитие на ллууввумическия 
тип бирвуляртност в диапазона от 3,0 до 9,0 измерност. 
Но в деплиативните Нива на Фокусната Динамика на 
тези категории Формо-Типи на Самосъзнанията на 
НУУ-ВВУ-Формите, в които сега временно се фокусира-
ме ние с вас (а да не говорим за такива значително 
по-„ранни“ представители на ККР на човечеството като 
кроманьонците, неандерталците, неантропите, палеоан-
тропите, питекантропите или даже хората, живеещи по 
отношение на нас привидно „няколко хилядолетия на-
зад“), все още активно се използват СФУУРММ-Формите 
на множеството разнопротоформни ОДС, структурирани 
от тези енергоинформационни взаимовръзки, които, в 
съответствие със специфичните качествени признаци 
(деплиативност или амплиативност), са характерни за 
Фокусната Динамика на човешките типове субективни 
Реалности и които ние с вас асоциираме с диапазоните 
проявени до 3,0 измерност.

3.0617. Но това съвсем не означава, че друга (неллу-
уввумическа) разнопротоформна Фокусна Динамика е 
структурирана само от СФУУРММ-Формите на този де-
плиативен диапазон на НУУ-ВВУ-ексгиберацията (1,5-
2,0-2,5-3,0 измерност) – разнопротоформните Направ-
ления са характерни за всякакви диапазони на прояв-
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ление на ККР на ллууввумическия тип бирвуляртност. 
Тук аз особено отделих СФУУРММ-Формите именно на 
тези ненутационни и слабовибрационни Нива само, за 
да ви бъде по-лесно да сравнявате свойствените им аг-
ресия и егоизъм с интелектуално-алтруистичните чо-
вешки признаци. В условията на Фокусната Динами-
ка на Формо-Творците от по-високите Нива на 3-4-из-
мерностния диапазон на ексгиберация на нашите с вас 
НУУ-ВВУ-Формо-Типи за вас е значително по-сложно да 
отличите другопротоформните признаци на творчест-
вото от характерните ллууввумически признаци, до-
колкото те вече достатъчно коварллертно структурират 
човешките СФУУРММ-Форми за иммунитантна Отго-
ворност и хуманитарна Свобода (които се формират в 
Самосъзнанието като закономерен резултат от процеса 
на реализация чрез ФД на „личността“ – на протежение 
сравнително продължителен период от нейното същест-
вуване – от устойчива поредица от изключително само 
интелектуално-алтруистични избори).

3.0618. В някого от вас може да възникне въпроса: 
„Как Формо-Творците на 1,0-1,5-2,0-2,5-измерност-
ните Нива на Самосъзнание могат да вземат участие 
във Фокусната Динамика на тези Форми на Самосъз-
нания, които структурират 2,5-3,5-измерните и даже 
3,75-4,0-измерните Нива?“. Това е свързано със суб-
террансивните особености на разно-Качествените съ-
четания на протоформните признаци, съществено от-
личаващи се от тези, с които ние с вас структурираме 
типа измерност на нашите човешки субективни Реал-
ности. Напомням ви, че с-Реалностите, структурирани 
от нечовешки съчетания, инициират към ексгиберация 
в Пространство-Времето съвършено други типове Фор-
ми на Самосъзнания и относително други параметри 
на измерност, които – в зависимост от тяхната ковар-
ллертност или имперсептност по отношение на специ-
фичните съчетания, формирани по нашата Схема на 
Синтез, могат активно да резонират или с по-ниските, 
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или с по-високите параметри на измерност, свойстве-
ни на нашата с-Реалност.

3.0619. Тоест Формо-Творците даже на 1,0-1,5-измерните 
Нива с различни измерностни параметри, отколкото в 
нас с вас, могат резонационно да се включват във Фо-
кусните Динамики на Формо-Творците на 2,5 или даже 
3,5-4,0-измерностните Нива на Самосъзнанието харак-
терни за жизненото творчество на най-развитите от 
съвременните хора. Когато характеризираме някаква 
„личност“ като притежаваща примитивно мислене или 
слаборазвита, то това означава само, че нейната Фокус-
на Динамика, при излишък на вече синтезиран Опит 
(СФУУРММ-Форми) „предшестващ“ разнопротоформно 
фокусиране (осъзнатото Съществуване в различни Про-
то-Форми), засега е все още в много малка степен твор-
чески инициирана от специфичните Представи, дъл-
боко синтезирани по характерните признаци на двете 
Доминанти на ллууввумическата Схема на Синтез.

3.0620. Затова такава „личност“ засега все още много 
слабо се ориентира в човешките СФУУРММ-Форми на 
окръжаващата я действителност, доколкото Фокус-
ната Динамика на Формо-Творците на нейното Само-
съзнание не е адаптирана и не е приспособена към 
тези специфични норми на отношения и изисквания, 
знания и закони, които са се формирали в даденото 
човешко ообщество. Може да се каже, че това състоя-
ние на Фокусните Динамики на Формо-Творците на 
Самосъзнание на микстумните аналози на НУУ-ВВУ-

Формо-Типа, което субективно се оценява от нас като 
„примитивност“, по-скоро е преобладаване на протоф-
ормно-инстинктивните реакции над това осъзнато мо-
тивировано поведение, което традиционно се  е уста-
новило в даденото човешко общество. По този въпрос 
трябва да сте много наясно.

3.0621. От Формо-Типите на микстумните аналози на 
НУУ-ВВУ-Формите на 2,5-3,5-измерностния диапазон, 
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чрез Фокусната Динамика на които най-активно могат 
да се самоизразяват Формо-Творците на диффузгентните 
(по отношение на ллууввумическия тип бирвуляртност) 
Прото-Форми, можете да отделите от тези микстумни 
Формо-Типи ИРККУЛЛИГР-ВВУ-Формо-Типа хора струк-
туриран от Фокусната Динамика на Формо-Творците на 
10-тия кармичен Канал на АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИ-

ЛИССА-Ииссииди –  иммлите и ррорроките (астрални-
те ЛЛАВОЛЛ-ДРУУ-Творци и менталните УУФФЛУУ-Тво-
рци, цивилизациите – СКАРРЛД, АНГСС, МАЙЙТ, МУРД, 
КРЕККС, ТВИРЛ, МОЛЛМИТ и други). Качествеността на 
жизненото творчество на тези Формо-Типи на най-при-
митивните по психоментално развитие представители 
на човечеството, се базира на съвместно синтезирания 
Опит на следните Формо-Творци: иффиллини и байки, 
исскуллини и сфиллки, иннгуллини и крокки.

3.0622. Трябва да отбележим, че Творческата Активност 
на Формо-Творците на дадения микстумен вариант 
на проявление на Самосъзнанието на НУУ-ВВУ-Фор-
мата, по силата на мощни вътре-Качествени непро-
работки по синтезираното от тях ЧКК, все още в огро-
мна степен е обусловена от мощните взаимодействия 
по вътре-Аспектните и между-Аспектните взаимо-
връзки с Формо-Творците на още по-деплиативни-
те УФФЛУММУРГ-ВВУ- и ИФДОВВОРГ-ВВУ-Формо-Типи 
(1,5-2,0-2,5 измерност), чиито Фокусни Динамики са 
резонационно структурирани от СФУУРММ-Формите на 
„чакрамните личности“ на 7-9-ти кармични Канали 
на двата низши ИИССИИДИ-Центъра: оввилини и хо-
орри, оллумини и раварри, оффалдини и доссурри, 
кмеллиини и ррини, кламмаини и буллни, ксуллуи-
ни и харни (цивилизации – ГРОРРРДИ, ООССИ, ПРУБИ-

ДИ, ГЛАВВРИ, ЛИФФРИ, АТТАИРИ, ОНКИ, СФОЛЛИМИ, 
ББАА, СТУУЙСИ, ХХОНГИ, СПЛИИНГЛЛИЙИ, ГРООННГЛИ, 
ИИЙГГВИЙИ, ИИНСТИЭЙЛЛИ, СЛИИПСИ, ТООРЛИНГТОН-

ЦИ, АИАММИ, ООИНГЛИЙИ и други).
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3.0623. Например, устойчивото съчетание във Фокус-
ната Динамика на „личността“ на активните СФУУР-

ММ-Форми на байките стимулира в нейното Самосъз-
нание склонност към разрушаване, озлобеност, жесто-
кост, агресия, раздразнителност, обидчивост, завист, 
отмъстителност; на иффиллините – към високомерие, 
похотливост, гордост, тщеславие, позьорство и показ-
ност, развива страст към разкоша, парите и богатство-
то въобще; на сфиллките – към лакомия, скъперни-
чество, алчност, користолюбие, стиснатост, пристра-
стие към храната (чревоугодие, преяждане) и упор-
ство; на исскуллините – към ленивост, простодушие, 
доверчивост, безинициативност, незадължителност и 
безотговорност; на иннгуллините – към малодушие, 
страхливост (като резултат от хронично невежество), 
лъживост, лицемерие и осъждане; на крокките – към 
ревност, насилие, импулсивност и безразсъдство. В за-
висимост от условията на ексгиберация и текущите 
обстоятелства, Формо-Творците на тези цивилизации 
могат активно да установяват помежду си временни 
резонационни взаимовръзки, в резултат от което във 
Фокусните Динамики на хората се инициират множе-
ство разнокачествени деплиативни състояния опреде-
лящи техните избори, възгледи, навици, вкусове, при-
вички, способности и приоритети.

3.0624. На базата на характерните признаци на съвмест-
ното творчество на Формо-Творците на едни или дру-
ги протоформни съчетания в разнотипните варианти 
на Колективните Съзнания на биологичното човечест-
во структуриращи различните групи ПВК, се образува 
цялата „картина“ на международните, вътредържавни, 
междуетнически, политически, социални, религиозни, 
междуверски, а също „междуличностни“ отношения – в 
тези случаи, когато те се базират изключително на при-
митивни инстинктивни и егоистични Представи. Освен 
това, в зависимост от конкретиката на резонационните 
съчетания на тези Формо-Творци във Фокусната Ди-
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намика не само психоментално, културно и социално, 
но също и биологически (на нивото на построяване на 
ДНК), в дадения диапазон на проявление на жизненото 
творчество е много силно изразено делението на хората 
както на четири основни раси (австралоидна, негроид-
на, европеоидна и монголоидна), така и на множество 
подраси, националности и народности.

3.0625. Менталните и астралните Формо-Творци на трите 
по-горе назовани Формо-Типа на НУУ-ВВУ (които само 
по външен вид може да се нарекат човешки, но по ха-
рактера на своите Фокусни Динамики  представляват 
разнопротоформни признаци) в тясно съдружество с ре-
зонационно съответстващите им каузални Формо-Тво-
рци, активно структурират Фокусните Динамики на Са-
мосъзнанията на най-примитивните (условно депли-
ативни, лутални) „човешки“ СВУУЛЛ-ЛУУД-ВВУ-Форми 
– най-малко развитите представители от класа хора от-
насящи се към различни раси, подраси, националности 
и народности (между другото, и тези от неразвитите 
човешки същества, които обитават в дения диапазон на 
измерност на други Планети).

3.0626. По принципите на свойствените им творчески ре-
ализации, тези „личности“ – по напълващата ги Същ-
ност „засега все-още-не-хора“, са склонни по-устойчи-
во да се фокусират или в СВУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типи (в 
по-голяма степен способстващи за инстинктивно-инту-
итивни, деплиативно-емоционални реализации), или в 
ЛУУД-ВВУ-Формо-Типи на НУУ-ВВУ (в по-голяма степен 
инстинктивно-ментални, деплиативно-разсъдъчни). В 
процеса на осъществяването на общата за всички хора 
Схема на Синтез (ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разум), тези обективни различия в самия характер 
на свойствения им реализационен потенциал се явяват 
основа за формирането във Фокусните Динамики на 
всички представители на човечеството на принципно 
различни типове отношения към жизненото творчест-
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во – мъжкото (на лявото полукълбо, логическото) и 
женското (на дясното полукълбо, интуитивното). Бла-
годарение на това, в процеса на Амплификация стана 
възможно формирането на значително по-амплиатив-
ните Фокусни Динамики на хората с промеждутъчен 
тип жизнено творчество – интелектуално-интуитивно.

3.0627. ИРККУЛЛИГР-ВВУ-Формо-Типът представлява 
началната преходна фаза на развитието на хората 
от примитивното състояние на полухора-полузверо-
ве (СВУУЛЛ-ВВУ- и ЛУУД-ВВУ-Формо-Типи), които, фи-
зиологически и външно бидейки много подобни на 
хора, със своето психоментално егоистично творчест-
во представляват в човешкото общество само всичко 
най-низменно и отвратително – взривоопасна смес от 
най-деплиативните разнопротоформни тенденции за 
оцеляване и за удовлетворяване на всевъзможните 
егоцентристски потребности. ИРККУЛЛИГР-ВВУ – това 
не е отделен Формо-Тип, а различни варианти на съ-
четанията на деплиативните Фокусни Динамики на 
Формо-Творците, базиращи се на СФУУРММ-Формите 
на 1-9-ти кармични Канали, с по-амплиативните СФУ-

УРММ-Форми на Инфо-Творците на 10-ти кармичен Ка-
нал на АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди.

3.0628. Фокусните Конфигурации на тези микстумни 
аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите, които по принципа 
на самата своя организация просто не са в състояние 
да обезпечат реализацията на различните съчетания 
именно на човешките признаци (високочувствен Ин-
телект и високоинтелектуален Алтруизъм), предста-
вляват сложнодиффузгентен механизъм на подгото-
вително-адаптационното (за специфичните особености 
на Синтеза по ллууввумическата Схема) жизнено твор-
чество на Формо-Творците от множеството разнопро-
тоформни Схеми на Синтез, които в специфичните ус-
ловия на мултиполяризацията на човешката Фокусна 
Динамика енергоинформационно обезпечават форми-
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рането в структурите на Самосъзнанията на разноо-
бразните протоформни Направления на развитие.

3.0629. Може да се каже, че такива „засега все още не 
хора“, устойчиво фокусирайки се в СВУУЛЛ-ВВУ- и ЛУ-

УД-ВВУ-вариантите на НУУ-ВВУ-Формата и представяй-
ки се пред обществото в свойствения на всички хора 
облик, засега са способни да внасят във Фокусните Ди-
намики на различните типове Колективни Съзнания на 
човечеството само всевъзможния диффузгентен Опит, 
синтезиран в процеса на тяхното „предишно“ протоф-
ормно Съществуване. Макар че тези взаимовръзки, по 
силата на тяхната висока имперсептност по отношение 
на съчетанията на признаците на ллууввумическата 
Схема на Синтез значително повишават тензорността 
на СФУУРММ-Формите, формирани от хората, но те се 
явяват крайно необходими за свилгс-сферационното 
осъществяване на дълбокосинтезираните качествени 
преобразувания в сллоогрентната Фокусна Динамика 
на всички НУУ-ВВУ-Форми. Паралелно със собствените 
си деплиативни реализации тези „все още не хора“ 
инстинктивно се вглеждат и неосъзнато се нагаждат 
към тези характерни особености, които направляват 
Фокусната Динамика на всички човешки Форми на 
Самосъзнания към активно участие в осъществяване-
то на ллууввумическата Схема на Синтез.

3.0630. Именно тези от тях, в чиито Фокусни Динамики 
все още са силни разрушителните и деструктивни тенден-
ции свойствени на представителите на Прото-Формите 
на плътоядните хищници, от които дадените Формо-Тво-
рци са се „препроецирали“ в своя „сегашен“ човешки 
Формо-Тип, се явяват основни инициатори на всевъз-
можните военни конфликти, кървави междоусобици и 
войни, продължителни агресии, непримирими конфрон-
тации, убийства и кланета, караници, обиди и прочие 
негативни отношения, наподобяващи такова „човешко“ 
общество на глутница кръвожадни зверове. Както е и 
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прието в животинския свят, техни жертви в новото (за 
тяхното все още животинско Възприемане) човешко об-
щество обикновено стават „бившите“ представители на 
тревоядните Прото-Форми, чиито Схеми на Синтез кар-
динално се отличават по формираните от тях съчетания 
на признаците от Схемите на Синтеза осъществявани от 
техните вечни угнетители и преследвачи.

3.0631. По организационната структура на своите Фо-
кусни Динамики те могат да бъдат добри и дружелюб-
ни, миролюбиви и кротки, доверчиви и алтруистични, 
което ги прави съвършено незащитени и уязвими пред 
неудържимия напор на „бившите хищници“, функцио-
нално адаптирани към най-уродливите и извратени 
методи на „човешкото“ съществуване, които те самите 
са моделирали, натрапили и установили в човешкото 
общество. Техните подобни „хищнически“ и „животин-
ски“ реализации значително се облекчават от това, че 
външно те по нищо не се отличават от останалите хора.

3.0632. Целият спектър на активността на Фокусната 
Динамика на такива „засега все-още-не-хора“ се ор-
ганизира основно на базата на много несложни и ед-
нозначни СФУУРММ-Форми, структуриращи слабонута-
ционните СВУУЛЛ-ВВУ- и ЛУУД-ВВУ-конгломерати, кои-
то инициират в Самосъзнанието само егоцентристските 
тенденции и инстинктивните способности за самооцеля-
ване свойствени на разнообразните Прото-Форми. Ако 
в Парадигмата на Колективното Съзнание на човешко-
то общество има очевидно количествено и силово (пари, 
власт, ресурси) преобладаване на такива „не хора“ над 
по-развитите, то на основата на подобни примитивни 
Представи се формират морала и нравствеността на 
обществото като цяло, характерните особености на не-
говата законодателна и правова база, което в значи-
телна степен се отразява на другите страни на негова-
та жизнена дейност: социума, икономиката, културата, 
политиката, науката, религията и т.н. Не може да ста-
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ва и дума за съвършенство и уравновесеност на отно-
шенията в обществата, където основните направления 
на жизненото творчество и жизнеобезпечаването като 
цяло управляват представители на СВУУЛЛ-ВВУ- и ЛУ-

УД-ВВУ-Формо-Типите на НУУ-ВВУ.

3.0633. От Фокусните Динамики на най-активните Фор-
мо-Творци на Самосъзнанията на микстумните анало-
зи на НУУ-ВВУ-Формите, ексгиберирани в условията на 
3,0-4,0-измерностния диапазон, се формират следните 
основни Формо-Типи на хора:

- УССТУККУЛ-ВВУ-Формо-Тип; структуриран от Фо-
кусната Динамика на Формо-Творците на синте-
тичния 11-ти кармичен Канал на АРГЛЛААМУНИ- 
и ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди – глемми и длуолли 
(астралните СКРАД-ДРУУ-Творци и менталните ИИС-

СОРФ-Творци, цивилизации: ИННГЦ, ООЛЛДРВ, ОО-

ОЙГЦ, ДРАЙЙЯ, Й-Й, БУУРМ, ШЛОРРСС, ПЛОФФ, СТУР-

КД, МЕРГД и други); качествеността на жизненото 
творчество на тези Формо-Типи на неразвитите 
хора се базира на съвместно синтезирания Опит на 
следните Формо-Творци: гллууссмини и махолли, 
гллааллини и фулли, гллееффини и хилли;

- АХСУВВРОЛЛ-ВВУ-Формо-Тип; структуриран от Фо-
кусната Динамика на Формо-Творците на 12-тия 
кармичен Канал на АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИС-

СА-Ииссииди – мирроми и ииссмми (менталните 
ААММОРФ-Творци и астралните РЕГОСПОР-ДРУУ-Тво-
рци, цивилизации: ВОТТ, ЯГСС, ПЛИФР, ТРУТТ, ЮРИОТ, 
ГВИДЕЛЛИНД, ТЕРРА, ОРР и други); качествеността на 
жизненото творчество на тези Формо-Типи на слабо-
развитите хора се базира на съвместно синтезирания 
Опит на следните Формо-Творци: мирми и ииммли-
ни, лерми и ииннглини, ссимми и ииллвини.

3.0634. Благодарение на специфичните свойства на 
„нашите“ НУУ-ВВУ-Форми, Формо-Творците на цяло-
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то множество изброени по-горе космически цивилиза-
ции имат възможност творчески да се реализират и 
субективно да познаят „самите себе си“ чрез такива, 
характерни за хората, качества, като например:

- безбройните степени и форми на проявление на его-
центризма, образуващ във Фокусната Динамика на 
всяка човешка „личност“ мощната Илюзия за раз-
единеност и отделеност от „Всичко Съществуващо“ 
и като че ли обгръщащо нейното Самосъзнание с 
плътната завеса на незнанието относно истинската 
Същност и Смисъл на нейното Съществуване;

- задълбочено разкриване и Синтез (самопознание) 
на всички СФУУРММ-Форми на Нивата на низшата 
менталност (разсъдъчност) и виталност (инстинктив-
ност), които се характеризират с много ограничени 
възможности на възприемане на специфичните цен-
ности, свойствени на цялото множество разновидно-
сти на несъвършените човешки с-Реалности (подоб-
ни на „нашата днешна“), а също на изключително 
мощната центробежна динамика на егомисленето и 
доведения до абсурд формализъм на логиката;

- крайните степени на проявление на примитивната 
емоционалност и чувственост, които едновремен-
но се инициират във Фокусната Динамика както 
от СФУУРММ-Формите на примитивния алтруизъм, 
така и от сложнопреодолимите егоистични потреб-
ности и страсти, мощни честолюбиви желания, 
аффектативни стремежи и други подобни.

3.0635. Освен това, огромният плацдарм за самоусъвър-
шенстване на Формо-Творците на другите космически 
цивилизаци играещи ролята на Творците на микстум-
ните, димидиомиттенсни и транслюценсни аналози на 
НУУ-ВВУ-Формо-Типите има процеса на задълбоченото 
изучаване на специфичните свойства и особености на 
многонивовата функционалност на нашия биологи-
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чен организъм, който може да се сравни с колективен 
„дистанционен пулт за управление“, използван от тях 
за паралелното натрупване на Опита по реализацията 
на деплиативните СФУУРММ-Форми на всички Чисти 
Космически Качества. Този вид дейност е присъщ на 
следните аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите:

- УЙККУЙЮКСТР-ВВУ-Формо-Типи  на хора; по отно-
шение на синтетичната дейност на Формо-Творци-
те на двата низши Центъра на всички гореизбро-
ени Формо-Типи функционално се проявяват в ди-
апазона до 3,0 измерност като „низши“ Творци-Ку-
ратори (те съвместно се реализират във Фокусната 
Динамика на хора чрез 1-3-ти кармични Канали 
на първото синтетично Ниво на ОРЛААКТОР- и 
АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди, отнасят се към класа на 
кройдлите и аоссооните); това са емффлииссците 
(менталните СКВААСС-МАА-Творци: еннирисци, оур-
ффголлуфци и ууффлуусци, които представляват 
във Фокусната Динамика на средноразвитите (по 
съвременните критерии!) хора характерните при-
знаци на най-малко развитите от куриращите ни 
цивилизации – СКВААССЦ, ЛЛЮУДД, ЛЛИММИЛССЦ) 
и прафаитите (виталните ООССММ-ДРУУ-Творци: 
грейсци, аллгсси и ллаволловалоффти, предста-
вляващи в нашата Фокусна Динамика признаците 
на приблизително също такива, по своето разви-
тие, цивилизации – ООССММ, ФАЙГ и ТРИФФТТЦ).

3.0636. Трябва да отбележа, че „вътре“ във всеки Фор-
мо-Тип, в условията, свойствени на диапазона на ексги-
берация на ФД на всяка цивилизация, субтеррансивно са 
формирали свои подкласове Формо-Типи, които в най-го-
ляма степен отразяват потребностите и възможностите, 
характерни именно за нейните представители (това е като 
условното деление на хората на една раса или национал-
ност на сангвиници, холерици, флегматици и меланхоли-
ци, само че в дадения случай в техните Формо-Типи има 
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значително повече не само визуални, но също и функцио-
нални различия). Например, аллгссите (какриконци, 
правини, елдони и ламити) по своите специфични реа-
лизационни признаци формират собствени УУЛЛ-ВВУ-Фор-
мо-Типи; грейсците (маклаки, мафити, вергони и глу-
миди) – свойствените им ЛГУУ-ВВУ-Формо-Типи; стабло-
занците (гуурлуусси, лууйуссти, иллиирссти) – ПИИЙ-

КХ-ВВУ-Формо-Типи; нгунмите (скарговорти, скаргонти, 
слугупси) – ХВУО-ВВУ-Формо-Типи; боллфите (клаакссор-
ди, бигвви, пловвти) – ССМ-ВВУ-Формо-Типи, и т.н. Други 
аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите се явяват:

- ОСТРОККОЛФ-ВВУ-Формо-Типи на хора; организират 
се в диапазона от 3,0 до 3,5 измерност от Фокусни-
те Динамики на „средните“ Творци-Куратори на 4, 5, 
6-ти кармични Канали на второто синтетично Ниво 
на ОРЛААКТОР- и АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди: от мисцен-
тите – менталните ФФРООГСС-МАА-Творци (ииссорфи, 
ффиллисци, аийфуллугри) и от горрффтите – ви-
талните ДЛЛООМ-ДРУУ-Творци (нгунми, боллфи, скра-
домуляти); представляват цивилизациите АИЙФР, 
ЧЕЛЛК, ГОРРОСС, СТАБЛОЗАНЦ, СКАЛЛАУР;

- УПДУХВАССЛ-ВВУ-Формо-Типи на хора; формирани 
са в диапазона от 3,5 до 4,0 измерност от Фокусните 
Динамики на „висшите“ Творци-Куратори на 7-8-
ми кармични Канали на третото синтетично Ниво 
на ОРЛААКТОР- и АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди: строол-
ги – ментални РРУУРСС-МАА-Творци (паарруурси, 
аилггиллуфци, аамморфи) и тлоонди –  витал-
ни СВИИЛЛ-ГРУУ-Творци (ловиргийдци, придмли, 
регоспоррути); представляват цивилизациите 
ПААРРД, РРУУРССЦ, ТЛООНФР, СВИИЛЛ, ПРИДД.

3.0637. С това този крайно ограничен списък на достъпни-
те за моята Фокусна Динамика диффузгентни микстум-
ни и димидиомиттенсни аналози на Формо-Типите 
структуриращи безбройното многообразие на разнока-
чествената Творческа Активност на Формо-Творците 



368
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

на НУУ-ВВУ-Формите, може да завърши. Ще добавя към 
това, че за обозначаване на други Схеми на Синтез (от 
всеки от видовете животни и растения) едновременно 
проявени във всички типове ВУОЛДТМ-реалности („Фи-
зическия“ Глобус на ГРЭИЙСЛИИСС), се използват други 
словосъчетания с различни набори и количество букви.

3.0638. ВВУ-съчетанията са характерни също за Звуковите 
Кодове на субективните Реалности формирани в услови-
ята на висшите Нива на Формо-Материята от Фокусните 
Динамики на Формо-Творците на разнообразните НУУ-

ВВУ-Формо-Типи (включително ФЛАКС- и ВУОЛДС-Форми-
те на „днешните“ хора): ВУОЛДТМ-У-ВВУ (до 6,0 измер-
ност) – в Глобусите на ГРЭИЙСЛИИСС, ДРОУРРХЛАСС и 
СТРИИЙЛЛГСС; ФРООРМ-У-ВВУ (до 5,0 измерност) – в Гло-
бусите на СЛИИМПФЛИИСС и ПРОВОУДДСС; СКРААККР-У-

ВВУ (до 5,5 измерност) – в Глобусите на ВРААЛСВИСС, 
КУУЛДВУДДСС, СТРУЛЛМСС и СЛУУИИСС; ФЛАКФФО-У-ВВУ 
(до 4,5 измерност) – в Глобусите на КРОУВДСС, ГНУИЙРР-

СС и ЛХВААЙФФСС. Има такова буквосъчетание и в някои 
други Звукови Кодове, като например: ТТУТТВВУТТУ-ТТ-

ВВУ (ЧКК ВСЕ-Единство), СХВУУХХССМ-УУ-ВВУ (Състояние 
„ТК Задълбоченост“), – тук неговия смисъл и значение 
аз се затруднявам да коментирам.

3.0639. Например, в класовете на растенията в дадената 
с-Реалност най-разпространени са всевъзможните съче-
тания на разно-Качествените признаци, затова техни-
те Звукови Кодове са съставени на по принципа – три 
съгласни и една гласна: ССКА, ССПА, ССНУ, ССВУ, ССЛО, 
ССФИ …; ККФО, ККРИ, ККМЕ, ККЛУ …; КОКФ, КИКР, КЕКМ, 
КУКЛ …; САСМ, СОСГ, СИМФ и много други; в класовете на 
млекопитаещите животни – две съгласни една гласна: 
ВУВ, УВВ, ВВА, АВВ, ВАВ, ВВО, ВОВ, ОВВ …; ЛЛА, АЛЛ, ЛАЛ, 
ЛЛУ, ЛЛИ …; ММЕ, МЕМ, ЕММ, ММО, МОМ …; ККУ, УКК, КУК, 
ККА, КАК ...; ППИ, ПИП, ППУ, ПУП …; ФФА, ФАФ, ФФУ, 
ФУФ и много други; в класовете на птиците – две съглас-
ни две гласни: ОККО, ОКОК, КОКО; ИММИ, ИМИМ, МИМИ; 
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АФФУ, ФАФУ, УФФА, ФУФА; ИЛЛО, ЛИЛО, ЛОЛИ, ОЛИЛ и 
много други; в класовете на рибите – три гласни и една 
съгласна: ААРА, АРАА, АААР, РААА; УОМА, ОМУА, МАУО, 
МОУА и много други; в класовете на минералите – две 
крайни гласни с една или две съгласни по средата: ОРО, 
АЛА, ИМИ, УНУ, ЕДЕ, ОБА, ОФИ, ОКУ, ОЛЕ, АССЕ, АЛТИ, 
АРВУ, ИГРЕ, ИДДУ, ИНФА и много други.

3.0640. Наличието на тясноспецифичния КЛЕКС-Фактор, 
изразен от посочените тук звукосъчетания, в сллоогрент-
ната Фокусна Динамика на всяка Прото-Форма обезпе-
чава устойчивата реализация в Самосъзнанието на всеки 
от нейните Формо-Типи на само тези СФУУРММ-Форми, 
които в цялата разнокачествена конкретика на услови-
ята на локалната ексгиберация във всяка група ПВК са 
способни да отразяват само качествените съчетания на 
признаците, свойствени на Колективния Разум на даде-
ната Прото-Форма (но само в дадения диапазон на измер-
ност, доколкото във всеки от по-амплиативните Нива на 
ексгиберация на Формите на Самосъзнание се извършва 
разнонасочена унификация и универсализация на ди-
ффузгентните Представи – между-Качествения Синтез на 
най-коварллертните помежду си взаимовръзки, характер-
ни за разнопротоформните СФУУРММ-Форми).

3.0641. Затова при условно-пограничните „посмъртни“ 
префокусировки водят от Фокусната Динамика на Фор-
мо-Типите на една Прото-Форма (например, на някой от 
човешките биоаналози на НУУ-ВВУ) във Фокусната Дина-
мика на най-малко имперсептните Формо-Типи на друга 
Прото-Форма (например, в биоаналозите на ЛЛАРТТУУР-

ФФ-Формо-Типите на животни) Конфигурацията на пре-
дишните СФУУРММ-Форми мощно се прекодира и силно 
се деформира от Формо-Творците на една „нова“ Про-
то-Форма строго в съответствие със свойствената за тях 
Схема на Синтез. При това цялата конкретика на предиш-
ния (човешки) Опит изчезва и се „размазва“ под неудър-
жимия напор на абсолютно новите преживявания и впе-
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чатления, тоест като че ли се „камуфлира“ от детайлите 
на новите съчетания на признаците, не позволявайки на 
„новата“ Форма на Самосъзнанието поне нещо конкретно 
да си спомни от „миналото“ (човешко) съществуване.

3.0642. Но синтезирания по-рано Опит напълно от Са-
мосъзнанието не изчезва, а само се допълва от нови 
детайли и Смисъл, встъпвайки във Фокусната Дина-
мика на животното в нови коварллертни или гейли-
тургентни (за хората и животните от дадения вид) вза-
имовръзки. Какви конкретно взаимовръзки при това 
ще се „отсекат“, а какви ще получат свое ново качест-
вено развитие, зависи преди всичко от степента на 
съвместимост на клекс-факторите структуриращи два-
та разнопротоформни Формо-Типа (например, „-ВВУ“ 
и „-ОВВ“, или „-ЛАЛ“, или „-ККУ“ и т.н.).

3.0643. Във връзка с това, че ииссиидиологическата класи-
фикация на Формите на Самосъзнание отчита съвършено 
други признаци, отколкото съществуващата систематика 
на живите организми (традиционна и филогенетическа) и 
кристалохимическата класификация на минералите, то в 
указания списък принципите на субтеррансивното клек-
соване на Фокусните Динамики на различните Форми на 
Самосъзнания има множество изключения. Но за създа-
ване и демонстрация на подобна класификация на нас с 
вас засега все още е много рано да говорим, тъй като аз 
сам просто не мога да преодолея това – има значително 
по-важни въпроси, на които аз без отлагане следва да дам 
задълбочени и подробни отговори. За това ще са необхо-
дими обширните и задълбочени изследвания на стотици 
хиляди професионалисти от различни отрасли на Знание-
то, провеждани от тях в изменени състояния на Самосъз-
нанието (дълбинни Медитации).

3.0644. В благоприятните за развитието на хората вари-
анти на недалечното „бъдеще“ тази днес практически 
неизпълнима задача се обезпечава от създаването на 
надеждни устройства, генериращи специални вълнови 
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режими, моделиращи изменени състояния (дълбинна 
Медитация), което ще позволи на дръзновените търса-
чи на Истината без особен труд и вреда да усвояват 
неизчерпаеми складове Информация и разносхемно 
синтезиран Опит, структуриращ най-разнообразните 
Дуплекс-Сфери (тоест резонационно да го интегрират 
в Колективното Съзнание на „човечеството“ не само от 
„човешките“ множества ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системи и 
ФЛУУ-ЛЛУУ-комплекси, но и на другите типове).

3.0645. Но колкото и сложна и разнообразна по своето 
творческо проявление да ви се е сторила Фокусната Ди-
намика на всевъзможните Формо-Типи на НУУ-ВВУ-Фор-
мите (микстумни, димидиомиттенсни, транслюценсни, 
димидиокларусни и люминосни) едновременно прояве-
ни в множеството разно-Качествени Формо-структури 
на Мирозданието (от 3,0 до 6,0 измерност), тя предста-
влява само най-„примитивната“ част от общия мул-
типоляризационен спектър на проявление на Творче-
ската Активност на Колективния Космически Разум 
на ЛЛУУ-ВВУ-Същността, Чиято сллоогрентна Фокусна 
Динамика е структурирана от безкрайното множество 
специфично синтезирани взаимовръзки и Опита, зара-
ботен от Формо-Творците на безбройното множество 
разнопротоформни типове ККР (и техните Форми на Са-
мосъзнания) в диапазона до 9,0 измерност (разглеждай-
ки ллууввумическия тип на нейното формиране). Както 
и Фокусната Динамика на НУУ-ВВУ-Формата, Фокусна-
та Динамика на ЛЛУУ-ВВУ-Същността е трансгрессира-
на в цялото многообразие от симултанни инерционни 
състояния на Пространство-Времето (Времевите Пото-
ци) чрез Фокусните Динамики на Формо-Творците на 
мириади разно-Качествени (по осъществяваните от тях 
под-Схеми на Синтеза) Форми на Самосъзнания.

3.0646. Но не по-малко важна, отколкото на Формо-Тво-
рците, роля не само във формирането на структурата на 
дадената Форма, а също и в целия синтетичен Процес, се 
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отрежда на Инфо-Творците, представени във всички взаи-
мовръзки на Четверичната (донулевите типове измерност) 
и Третичната (от 0-ва до ±12-та измерност) Енерго-Плаз-
ма от безкрайното разнообразие на ООДММ-ДДМОО- и 
СЛУИ-СЛУУ-Творците, а във Вторичното (от ±12-та до ±24-та 
измерност) и Първичното (от ±24-та до ±36-та измерност) 
Нейни Състояния – на ГЛЛАА-ГЛЛИИ- и УУЙГ-УУЙЮ-Тво-
рците. Резонационно реализирайки се съвместно със СЛУ-

УИЙ-СС-ЛАА-, СЛАА-СС-МИИ-, ССЛОО-СС-СНАА- и ССУИ-СС-

СФАА-Формо-Творците посредством енергоинформацион-
ните структури на ИИССИИДИ-Центровете, Инфо-Творците 
(чрез генерираните от тях УУ-Форми и СФУУРММ-Форми) се 
явяват толкова неотменими участници във всяка Фокус-
на Динамика, както и Формо-Творците. Затова условното 
понятие „чакрамни персоналии“ (по отношение на всички 
типове НУУ-ВВУ- и ЛЛУУ-ВВУ-проявления) се отнася към 
двете категории Творци на сллоогрентната Фокусна Дина-
мика на Висшия Разум на Мирозданието.

3.0647. Резултатът от тяхната съвместна реализация е 
конкретно това, което се подразбира от всеки от вас 
при употребяване на местоименията „аз“ или „мое“, 
когато асоциирате различните варианти на жизнет-
ворчеството на окръжаващия ви Свят с междинните 
резултати от ексгиберацията на един или друг Фор-
мо-Тип на вашите НУУ-ВВУ- или ЛЛУУ-ВВУ-Форми. 
Всички тези Творци (тоест „вие“!) съвместно се реали-
зират в безкрайния Творчески Поток на разнообраз-
ните и разно-Качествени Форми, образуващи всичко 
това, което от вас се интерпретира като „Живот“.

Глава 3. Инфо-Творците и Формо-Творците от 
аиййяическия тип бирвуляртност

3.0648. Нас с вас повече от всичко ни интересува ко-
лективното Творчество на СЛУИ-СЛУУ-Творците с Фор-
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мо-Творците на Третичното Състояние на Енерго-Плаз-
мата. Него може условно да го класифицирате по Тех-
ните способности за Синтез на под-…-Аспектите и Ас-
пектите на 12 разнотипни ОО-УУ-Същности в условията 
на 12 основни (за с-Реалностите на НУУ-ВВУ-Типа) раз-
нокачествени диапазони на измерност на Енерго-Плаз-
мата. Във формирането на сллоогрентната Фокусна Ди-
намика на Мирозданието е задействано безкрайно мно-
жество Инфо-Творци от различни типове (в това число 
и СЛУИ-СЛУУ), но ние с вас в нашите по-нататъшни из-
следвания ще имаме предвид само Инфо-Творците на 
РЕЗОСКОНЦЕОННАТА Клонка на развитие (ВКРЦЫЫЫ-ЙЙ-

ККР), най-съвместими по своите свойства с Формо-Тво-
рците на СИНТЕТИЧНАТА Клонка (АГГЛЛАА-А-АЛЛАА).

3.0649. В условията на ллууввумическия, ллууввуми-
чески-гоолгамаааическия и гоолгамаааическия типо-
ве бирвуляртност (Третичната Енерго-Плазма) всеки 
вид СЛУИ-СЛУУ-Творци се реализира чрез кармичните 
Канали (чрез факторните Оси – СС-ССВУ) на този ИИС-

СИИДИ-Център, чиято енергоинформационна структура 
най-много съответства на качествеността на свойстве-
ната му Информация. Така, например, ГРООМПФ-СЛУИ-

СЛУУ резонационно организират Фокусната Динами-
ка на Формо-Творците на АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди 
чрез факторните Оси ПРТТЦ-ССВУ, ПЛИИССМА-СЛУИ-

СЛУУ – Формо-Творците на ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди 
(факторните Оси ССВООУУ-ССВУ), КЛООРТМ-СЛУИ-СЛУУ 
– Формо-Творците на ОРЛААКТОР-Ииссииди (фактор-
ните Оси ККРОЙЙДЛ-ССВУ), ААИИГЛА-МАА-СЛУИ-СЛУУ 
– Формо-Творците на АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди (фак-
торните Оси ЮУССМИИ-ССВУ), УУЛДМ-СЛУИ-СЛУУ – Фор-
мо-Творците на УЛГЛУУ-Ииссииди (факторните Оси 
ГРРООФФ-ВВУ), ССОУИССТ-СЛУИ-СЛУУ – Формо-Творци-
те на ССААССФАТИ-Ииссииди (факторните Оси ССМИИЛ-

СС-ВВУ), ЛООМГД-СЛУИ-СЛУУ – Формо-Творците на ОЛ-

ГООЛЛОНИ-Ииссииди (факторните Оси ПЛУУГС-ВВУ). Ин-
фо-Творците, обезпечаващи Фокусната Динамика на 
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Формо-Творците на ААНИ-Ииссииди вече не се отнасят 
към категорията на СЛУИ-СЛУУ-Творците, а са качестве-
но модифицирани в ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творците на Вторич-
ната Енерго-Плазма (функциите на факторните Оси са 
интегрирани в многофакторната Ос на ГООЛГАМАА-А).

3.0650. Трябва също да отбележа, че за формирането  в 
ОДС и ФЛК и паралелното с това проявление във Фо-
кусните Динамики на устойчивите разно-Качествени 
съчетания на всевъзможните разнородни признаци 
(УУ-ВВУ-копия, СФУУРММ-Форми и образуваните от тях 
УУ-ВВУ-конгломерати), в структурите на Самосъзна-
нието (например, в РРГЛУУ-ВВУ – Главната Времева Ос 
на Самосъзнанието на всяка „личност“) съществуват 
общи за двата резонационни Центрове (идентични по 
диапазона на ексгиберация) факторни Оси, чрез кои-
то от Формо-Творците непосредствено се осъществява 
самия процес на техния Синтез с Инфо-Творците: за 
1-2-рия ИИССИИДИ-Центрове – факторната Ос ССПРО-

УТЦ-ССВУ, за 3-4-тия – ФЛУУЛФ-ВВУ, за 5-6-ия – ИИЛ-

ЛГМ-ВВУ, а за 7-8-ия – ПКУОЛЛГС-ВУРРЛС.

3.0651. Също се отличават по реализационните видове 
и ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творците на Вторичната Енерго-Плаз-
ма, Които формират съответстващата по качественост 
Информация на Фокусните Динамики на ССЛОО-СС-

СНАА-Формо-Творците. Така, например, ГЛООГОЛМ-ГЛ-

ЛАА-ГЛЛИИ най-активно участват в Синтеза на Фокус-
ните Динамики на Формо-Творците на ААНИ-Ииссииди 
(общата многофакторна Ос на ГООЛГАМАА-А – КОАЙЛ-

ЛТ-РРГЛС), ССИЛЬМИИ-ГЛЛАА-ГЛЛИИ – Формо-Творците 
на РААКЛИМА-Ииссииди, ДИЛЛИИ-ГЛЛАА-ГЛЛИИ – Фор-
мо-Творците на УЛУУГУМА-Ииссииди, СЦИИЛЬВИИ-ГЛ-

ЛАА-ГЛЛИИ – Формо-Творците на СВААГАЛИ-Ииссииди. 
Характерно е, че, започвайки с РААКЛИМА-Центъра, 
кармичните структури на факторните Оси се тран-
сформират в някакви универсални аналози (АЛРАЙЙ-

СКР-УОЙЙ) свойствени за всяка от все по-амплиатив-
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ните Форми на проявление на ССМИИЙСМАА-А, струк-
туриращи Самосъзнанието на АИЙ-ЙЯ-Същността (Кос-
мическия Прото-Тип на Човека в условията на 24-из-
мерния диапазон на ексгиберация).

3.0652. В предишните томове аз вече достатъчно подробно 
обяснявах основните принципи на формирането в разно-
типните субективни Фокусни Динамики на всички Про-
то-Форми на ГООЛГАМАА-А-Същността на конкретните 
реализационни възможности, определящи енергоинфор-
мационните параметри на „локалната“ ексгиберация на 
всяка от Фокусните Динамики (относно цялото множе-
ство останали Формо-Типи, например, на дадената ЛЛУУ-

ВВУ) в едни или други условия на Пространство-Времето. 
Във връзка с това, във всяка Форма на Самосъзнание 
съществуват обективни възможности за дувуйллерртно-
то проявление и субективната реализация на нейната 
Фокусна Динамика или в едни, принципно отличаващи 
се със своите свойства, типове измерност (ГЛЭИИЙО-диа-
пазони, катиолептична – условно „положителна“ из-
мерност), или в други типове (УДДВОО-диапазони, анио-
лептична – условно „отрицателна измерност).

3.0653. Напомням, че под катиолептични типове измер-
ност на Пространство-Времето се подразбират такива 
тясноспецифични условия на ексгиберация на всяка 
Форма на Самосъзнание, които най-много удовлетво-
ряват качествените взаимовръзки на нейната фокусна 
Конфигурация, образувани в рамките на строго опре-
делената Схема на Синтез. Под аниолептичен тип из-
мерност вие трябва да разбирате всякакви условия на 
проявление, в по-голяма степен не съответстващи на 
устойчивите взаимовръзки съществуващи в ф-Конфи-
гурацията на дадената Форма на Самосъзнание.

3.0654. Наличието в скррууллерртната система на все-
възможните признаци на тази обективна разлика меж-
ду разнокачествените Форми на Самосъзнания обез-
печава за всяка от Прото-Формите на ГООЛГАМАА-А 
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възможности за характерното последователно про-
явление на свойствената ѝ Фокусна Динамика само в 
дувуйллерртните групи на еднотипните ПВК и в свой-
ствените ѝ Формо-Типи (например, в НУУ-ВВУ); нито 
една „човешка личност“, повечето СФУУРММ-Форми 
на която имат характерния човешки ВВУ-признак, не 
може внезапно и осъзнато да се прояви с дадения на-
бор или в други Прото-Форми, или в някой протофор-
мен ПВК. Макар че в целия спектър на мултиполяри-
зация на нашите Фокусни Динамики ние с вас осъз-
нато се проявяваме само в ГЛЭИИЙО-типа измерност, 
но паралелно с това неосъзнато (за катиолептичните 
Формо-Типи!) се проявяваме и в множество Форми на 
Самосъзнания от УДДВОО-типа измерност (междувре-
менно – осъзнато за аниолептичните Формо-Типи).

3.0655. В специфичния ГЛЭИИЙО-диапазон на измерност 
на Третичната Енерго-Плазма цялото разнообразие 
типове субективни Реалности на СЛАА-СС-МИИ-Формо-
Творците резонационно е обезпечено с Информация от 
следните типове СЛУИ-СЛУУ-Творци:

А) „Низшите“ Нива на Третичната Енерго-Плазма 
– Формо-Материя (от 0,0 до +4,0 измерност) и 
Плазмо-Материя (от +4,0 до +6,0 измерност):

ПФУУРГ-ВУ (до +0,5); СТОИЛГ-ВУ, ААОЛЛ-МАА, 
ТВААРР-ДРУУ, ААЛЛ-ГА-ЛЛУФ (до +1,0);

ФРААРГ-ВУ (до +1,5); ЛООЛГ-ВУ, НАОЛЛМ-ДРУУ, 
АССФФАЛ-МАА, УИННГ-ГУ-ЛЛУФ (до +2,0); ВВУ-

УРРРУ-ВУ (до +2,5); ДДООЛЛЛ-ВУ, ООССММ-ДРУУ, 
СКВААСС-МАА, ОУРФФ-ГО-ЛЛУФ (до +3,0); ККРРО-

ОССС-ВУ (до +3,5); ППТТААДДД-ВУ, СВИИЛЛ-ГРУУ, 
РРУУРСС-МАА, АИЛГ-ГИ-ЛЛУФ (до +4,0);

ФЛАКФФО-У-ВВУ(до +4,5); ФРООРМ-У-ВВУ, УЛ-

ЛУ-ГРУУ, СПЛУУМ-МАА, ОФ-ОРР-ТОЙ (до +5,0); 
СКРААККР-У-ВВУ (до +5,5); ВУОЛДТМ-У-ВВУ, ПРО-

УГ-ГРУУ, ПООЛГ-МАА, ОЛЛ-МИ-ТОЙ (до +6,0);
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Б) „Средните“ Нива на Третичната Енерго-Плазма 
– Формо-Плазма (от +6,0 до +9,0 измерност):

ОЛЛМО-МО-МТР (до +6,5); ОРФОР-ВО-ФТ, ФРО-

ОММ-ГРУУ, ЛОУНГ-МАА, УББ-ЛЛУ-ТОЙ (до +7,0); 
УМТУСС-ХУ-СТ (до +7,5); УССТУ-ЛЛ-УСТР, ВРИИВ-

ГРУУ, ДРААРРГ-МАА, ССМАЛЛ-ММА-ТОЙ (до +8,0); 
АРНАРР-ДУ-ГГС (до +8,5); ИЛЛРИ-ЛЛ-МИРТ, ААРГС-

СРУУ, ММААРГ-МАА, УСС-ЛИСС-ФЛУЙФ (до +9,0);

В) „Висшите“ Нива на Третичната Енерго-Плазма 
– Плазмо-Форма (от +9,0 до +12,0 измерност):

ЛЛООФФ-СРУУ, КНУАКК-МАА, АДД-МАДД-ФЛУЙФ 
(до +10,0); ИИФФС-СРУУ, ЭЛГФФЛУМ-МАА, ОФФ-

РОСС-ФЛУЙФ (до +11,0); ССМААЛЛ-СРУУ, ЭМФФ-

ЛИИ-МАА, ИЙЙ-КИРР-ФЛУЙФ (до +12,0).

3.0656. Аналогично Процесите на понивовия Синтез на 
СЛАА-СС-МИИ-Формо-Творците на цялото многообразие 
на субективните Реалности на УДДВОО-диапазона ин-
формационно обезпечават следните СЛУИ-СЛУУ-Творци:

А) Формо-Материя: КРРОУКК-СС (до -0,5); ННУУЛЛ-СС, 
ХЛАА-А-ЛДР, ЛАЛЛ-МАА-ММА, ЛАОЛЛ-ГЛА-УФФ 
(до -1,0); СТЦУУФФ-СС (до -1,5); СЛООРР-СС, ЛМОО-

О-ЛДР, ФАЛЛ-ЛАА-ММА, НИГЛУ-ГЛУ-УФФ (до -2,0); 
ИРРНГГ-СС (до -2,5); ТТРОКР-СС, СМОО-О-ЛДР, САВВ-

ВАА-ММА, ФРУУ-ГЛО-УФФ (до -3,0); СКЛУММ-СС 
(до -3,5); АРФЛЛ-СС, ЛЛИИ-И-ЛДР, САРР-РАА-ММА, 
ГЛАА-ГЛИ-УФФ (до -4,0);

Плазмо-Материя: ГЛЛАА-А-ССМ (до -4,5); ЛХРУУ-

У-ССМ, ЛЛУУ-ЛЛУ-ГР, ПСУЛЛ-МУУ-ММА, РОФФ-ТОР-

УЙФ (до -5,0); ФЛТОО-О-ССМ (до -5,5); СММИИ-И-

ССМ, ГРОО-РРО-ГР, ГЛОПП-ПОО-ММА, КАФФ-ЛАФ-

УЙФ (до -6,0);

Б) Формо-Плазма: ТРООТ-МО-ТТР (до -6,5); ФТРО-

ВО-ФОРТ, ММОО-ММО-ГР, ГЛУНН-НУУ-ММА, БУЛЛ-

ТУЛ-УЙФ (до -7,0); МУУТТХ-ХУ-СТ (до -7,5); 
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ПТИРРИ-ЛЛ-ИСТР, ВВИИ-ВВИ-ГР, ГРАРР-РАА-ММА, 

КИГГ-ЛИР-УЙФ (до -8,0); ДРААН-ДА-РГС (до -8,5); 
ЛЛИЙЛИ-ЛЛ-ИЙТ, ГРААСС-АА-РС, РАММ-МАА-ММА, 

НА-АРР-ФРУСС (до -9,0);

В) Плазмо-Форма: ФЛООФФ-ОО-РС, КАНН-НАА-ММА, 

РО-ИММ-ФРУСС (до -10,0); ФРИИФФ-ИИ-РС, ФУЛЛ-

ЛУУ-ММА, ГЕ-ЕЛЛ-ФРУСС (до -11,0); МЛААММ-АА-

РС, ФИЛЛ-ЛИИ-ММА, ЙЮ-УСС-ФРУСС (до -12,0).

3.0657. Както виждате, колкото и субективно да се въз-
приема от нас дадения процес на условната диффе-
ренциация на общата Фокусна Динамика на СЛАА-СС-

МИИ-Формо-Творците, но по някакъв – засега все още 
непостижим за нас с вас, начин той обективно е струк-
туриран от съвършено различни типове СЛУИ-СЛУУ-

Инфо-Творци. От какво зависят и как се осъществяват 
взаимовръзките между Творците на катиолептичните и 
аниолептичните (по отношение на всяка от проявени-
те Форми на Самосъзнания!) диапазони на измерност, 
практически е невъзможно нито да се обясни (поради 
пълното отсъствие на сравнителна база), нито да се оп-
ише, доколкото вие засега все още твърде опростено и 
примитивно си представяте принципа на тяхното (на 
диапазоните на симултанна ексгиберация на Формите) 
субективно формиране в целия спектър на мултипо-
ляризация на нашата Фокусна Динамика (да не гово-
рим пък за спецификата на образуване на ФД на други 
Прото-Форми). Но ако така наричаните „едни и същи“ 
Нива на измерност на така наричаните „едни и същи“ 
типове субективни Реалности са структурирани от раз-
лични видове СЛУИ-СЛУУ-взаимовръзки, значи, и меж-
ду самите тези, като че ли „еднакви“, Формо-структури 
(с-Реалности) има някакви отличителни признаци.

3.0658. Всички Звукови Космически Кодове на СЛАА-СС-

МИИ- и СЛУИ-СЛУУ-Творците, а също Формо-Типите на 
НУУ-ВВУ-Формата, формиращи субективните Реално-
сти на нашата Планетарна Същност, както и всички 
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названия на Нивата и под-Нивата на проявление на 
Диапазона на Плазмените Сили, така подробно пред-
ставени ви не за да ги запомняте, а за да може всеки 
от вас самостоятелно да получи всякаква  допълнител-
на Информация за тях с помощта на методите предла-
гани в раздела „Медитация на Звуковите Кодове“.

3.0659. Всички „чакрамни персоналии“, едновременно ре-
ализиращи се чрез Фокусните Динамики на Формо-Тво-
рците на цялото многообразие на Формите на Самосъз-
нания на НУУ-ВВУ- и ЛЛУУ-ВВУ-Формо-Типите (чрез ФД 
на другите Прото-Форми те не се реализират, тъй като 
Схемата на тяхното клексуване е различна от тази при 
хората), организират своето Творчество в условията на 
тясноспецифичните свойства и характерните простран-
ствени особености, които налага на тях Полето на Вре-
мето на СВОУР-ССВ-ВВУРР-Същността, в Чиито Времеви 
Потоци, покрай резултатите от творчеството на мно-
жество други Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А, също са 
формирани и всички субективни Реалности на хората и 
всички групи „човешки“ ПВК. На мен не ми е възможно 
да ви предам с какво именно се отличава спецификата 
на проявление в информационното пространство на Са-
мосъзнанието на НУУ-ВВУ- и ЛЛУУ-ВВУ-Формите на уни-
калните параметри на дадената ТОО-УУ-Същност от осо-
беностите на безбройното множество на другите Времеви 
Същности, но именно тя формира в различните режими 
на Пространство-Времето всички тези енергоинформа-
ционни взаимовръзки, които така сложно и многообраз-
но структурират ллууввумическия и ллууввумическо-го-
олгамаааическия типове бирвуляртност.

3.0660. За тези, които се учат да медитират на Звуко-
вите Космически Кодове ще добавя също, че, наред с 
множество други разнотипни ТОО-УУ-Същности на Вре-
мето, структурата на дадената СВОУР-ССВ-ВВУРР-Същ-
ност качествено е интегрирана в Полето на Времето на 
още по-универсалната по своите свойства СКРО-ОФФ-
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УТТ-Същност (Единното Поле на Времето, в което се 
реализират абсолютно всички Форми на Самосъзна-
ния на ВУОЛДТМ-Същността – Колективния Космиче-
ски Разум на всички разнокачествени Формо-Творци 
на Третичната Енерго-Плазма).

3.0661. Най-сложната, разпространяваща се в слло-
огрентността на всички Формо-системи на Третичната 
Енерго-Плазма конструкция на имманентни (тоест при-
същи на Неговата вътрешна Природа) енергоинформа-
ционни взаимовръзки, които структурират Колектив-
ния Космически Разум на Всяка от безбройното множе-
ство ГООЛГАМАА-А-Същности, притежава огромен Енер-
го-Потенциал, който разрушително (деструкционно) не 
се отразява на качествените състояния на субективни-
те Реалности, сформирани от Нейните собствени ККР 
и Прото-Форми на Самосъзнания само затова, защото 
тези взаимовръзки динамично взаимно се компенсират 
(взаимоуравновесяват) в Нейната сллоогрентна Фокус-
на Динамика на разно-Качествената Творческа Актив-
ност на всички „чакрамни персоналии“, едновременно 
осъществяван от тях чрез различните Нива на Самосъз-
нанието на всеки от Нейните Формо-Типи.

3.0662. Например, в процеса на общата творческа реа-
лизация на всички ЛЛУУ-ВВУ-Същности (чрез Фокусна-
та Динамика на Формо-Творците на цялото множество 
НУУ-ВВУ-Форми и техните Формо-Типи, а също и чрез 
множество други Форми диффузгентни по отношение 
на признаците на дадения тип бирвуляртност) енерго-
информационните взаимовръзки, дувуйллерртно син-
тезирани в разнокачествените Нива на Самосъзнание-
то на ССС-Същността и отразяващи се в различните ус-
ловия на ексгиберация като Формо-Творци на диффуз-
гентните разнокачествени Форми на Самосъзнания, 
взаимно се нивелират по всички типове субективни Ре-
алности, качествено изравнявайки се взаимно (по сте-
пента на коварллертност и резонационност помежду 
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си) със съответстващите признаци на Формо-Творци-
те на множество други Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А, 
чието реализационно творчество в свойствените им 
с-Реалности и ПВК се проявява не по-малко активно, 
отколкото нашето с вас човешко жизнено творчество 
се проявява в осъзнавания от нас земен Свят.

3.0663. Този принцип на взаимоуравновесяване на всич-
ки разнокачествени Нива на ексгиберация на слло-
огрентната Фокусна Динамика на Самосъзнанието на 
ССС-Същността се отразява чрез диффузгентно-компен-
сационните свойства на всякакви типове с-Реалности, 
независимо от степените на развитие на Формо-Тво-
рците (например, от физическия човек до АИЙ-ЙЯ-Със-
тоянието), формиращи и организиращи Фокусната Ди-
намика на техните Колективни Съзнания. Нивата на 
реализационното Творчество на Колегиалния Косми-
чески Разум на АИЙ-ЙЯ-Същността (Вселенски Етерен 
Диапазон на Плазмените Сили – от +36-та до -36-та 
измерност) също представляват възможностите на само 
една от зилионите реализационни Форми, съвместно 
заети в осъществяването на творческия Процес на Са-
мопроявление, Самопознание и Самоусъвършенстване 
на всички Нива на Колегиалния Разум на АЙФААР.

3.0664. В тези общи взаимовръзки сллоогрентната Фо-
кусна Динамика на всички реализационни Форми на 
Колективните Космически Разуми, структуриращи 
АИЙ-ЙЯ, представлява неотменима синтетична част от 
общия Космически Процес, съвместно осъществяван 
от Формо-Творците на СИНТЕТИЧНАТА Амплифика-
ционно-Егллеролифтивна Клонка (АГГЛЛАА-А-АЛЛАА) 
и Инфо-Творците на РЕЗОСКОНЦЕОННАТА Квалита-
ционно-Ирркогликтивна Клонка.

3.0665. Крайно елементарно и много схематично Същ-
ността на Процеса на образуване и проявление в Ми-
розданието на Творческата Активност на Колегиалния 
Космически Разум АЙФААР (чрез мултиполяризацион-
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ната Фокусна Динамика на ДДИИУЙЙИ-Същността) вие 
можете да си представите по следния начин: във Всеки 
от дванадесетте Галактически „Сектора“ (ННИИЛГ-ННИ) 
на проявление на Чистите Космически Качества се осъ-
ществява паралелно (но много своеобразно по своята 
Схема!) „препроециране“ на универсалните свойства 
и характерните съчетания на признаците качествено 
структуриращи Векторите (Направленията на бирву-
ляртност) на всички основни Клонки на развитие по 
Схемите, възможни за ККР на дадения „Сектор“ (напом-
ням, че има 12 Амплификационни Вектора – ССНОО-СС-

ФФЛ и 12 Квалитационни Вектора – АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС).

3.0666. Терминът „Галактически Сектори“ не следва да се 
разбира чрез Представи за някаква Тяхна пространстве-
но-времева (тоест физическа, линейна) мащабност – те 
трябва да се интерпретират като специфични проявления 
на амплиссимността на скррууллерртната система на Ми-
розданието. По-скоро, това са Универсални Спектри (или 
реализационни Диапазони) на Проявлението на опреде-
лени междинни резултати от сллоогрентния Процес на 
едновременното внедряване на между-Качествения Син-
тез на Енерго-Плазмата във всички Нива на измерност, 
структуриращи дадения (Вселенски) мегадиапазон. Защо 
именно „Вселенски“? Доколкото сега ние разглеждаме 
Фокусната Динамика на нашата Вселенска 36-Качест-
вена (24 СКК + 12 ЧКК) ДДИИУЙЙИ-Същност, то думата 
„Галактически“ в даденото съчетание трябва да подчер-
тава и субективно да отразява във вашето Възприемане 
най-високата степен на възможното (от +36-та до -36-та 
измерност) качествено (не по своята причастност към 
едно или друго ЧКК, а по степента на свойствената за Нея 
амплификационност) проявление на всички характерни 
признаци на тази Фокусна Динамика.

3.0667. Следва да се отбележи, че макар Фокусната Ди-
намика на Колегиалния Космически Разум на Всеки от 
12-те ННИИЛГ-ННИ-Сектора, структуриращи сллоогрент-
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ната ф-Конфигурация на нашата ДДИИУЙЙИ-Същност, 
проницава абсолютно всички разнотипни Форми на 
Самосъзнания и ККР на хипердиапазона на Творение-
то АЙФААР (от низшите Нива на Четверичната до ви-
сшите Нива на Първичната Енерго-Плазма – ИЙИС-

СИИССЛИИЙ-ССС), но при това Творческата Активност 
на Самите ССУИ-СС-СФАА-Творци реално се проявява 
само в мегадиапазона от ±36-та до ±24-та измерност 
и е субективно функционална само по отношение на 
Фокусните Динамики на СВОО-УУ- и ТОО-УУ-Същността, 
структуриращи висшата (за дадената ДДИИУЙЙИ) Сфе-
ра на Космическо Творчество (ССУУ-СС-ВУУ).

3.0668. В условията на Вторичната Енерго-Плазма (НАА-

ГЛЛИИ-УУ-Сфера – от ±24-та до ±12-та измерност) Фо-
кусните Динамики (заедно с ф-Конфигурациите) на 
висшите вселенски ССУИ-СС-СФАА-Творци понивово и 
поКачествено (по дувуйллерртно-коварллертни съче-
тания между различните типове бирвуляртност) тран-
сгрессират в цялото многообразие на ф-Конфигурации 
на техните собствени „проекции“ – ССЛОО-СС-СНАА-

Творците, Чиито Фокусни Динамики обезпечават ця-
лата функционалност на НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сферата на 
Космотворчеството (Които, на свой ред, трансгресси-
рат в ЭИЙГ-СС-МИИ-Сферата на СЛАА-СС-МИИ-Творците 
от мегадиапазона от ±12-та до 0-ва измерност, а Те – в 
донулевата УУККХЛ-СС-КХХОО-Сфера на ексгиберация 
на Фокусните Динамики на СЛУУИЙ-СС-ЛАА-Творците 
на Четверичната Енерго-Плазма).

3.0669. Безбройните Вектори на активното приложение  
(едновременна реализация) на коварллертните съчетания 
на Фокусните Динамики в разглеждания от нас хипер-
диапазон (до ±36-та измерност) обезпечават последова-
телността на образуването и многонивовата междубир-
вуляртна конкатенация в сллоогрентната Фокусна Дина-
мика на Вселенския Разум АЙФААР на най-ценния Опит 
на Неговото Самосъзнателно Съществуване във Формата 
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на ДДИИУЙЙИ-Същността. Тази универсална Енерго-Ин-
формация, последователно ресинтезирана (специфично 
възобновяема) в Четверичното, Третичното и Вторичното 
Състояния на Енерго-Плазмата, а след това конвергирана 
в структурата на Нейното Първично (за 36-Качествените 
Вселени) Състояние, се концентрира във Фокусната Ди-
намика на УУЙЮ-УУ-ЙЙ-Творците (НАД-Вселенските Тво-
рци на 48-измерната ИИЙЙЮУЛЛССМИ-Същност – за тези 
типове бирвуляртност, които са синтезирани във Фокус-
ната Динамика на нашата ДДИИУЙЙИ-Същност).

3.0670. Да се отговори на въпроса, защо това е именно 
така (тоест защо квинтесенцията на целия Опит е кон-
центрирана не в Самия Висш Разум АЙФААР – ако ус-
ловно сравняваме тези Нива с нашето „личностно“ Са-
мосъзнание, а като че ли в по-амплификационния ана-
лог на Неговото Колективно Подсъзнание), за мен е 
изключително сложно, доколкото СФУУРММ-Формите на 
Фокусната Динамика вселенските ССУИ-СС-СФАА-Творци 
на Първичното Състояния в Медитация фактически не 
се поддават на никаква адаптация и диверсификация. 
Разсъждавайки аналогично може да се предположи, 
че – както и при нас с вас, по-амплиативния Опит от 
всички дувуйллерртно-мултиполяризационни префоку-
сировки Тези Формо-Творци не притежават наведнъж, а 
последователно го „разопаковат“ от някои ПЕС-аналози 
структуриращи не висшите Нива на Фокусната Динами-
ка на АЙФААР, а деплиативните Нива на Фокусната Ди-
намика на общите (тоест не зависещи от особеностите 
на бирвуляртните съчетания) И-ИИЙТЙ-И-АА-А-Творци от 
НАД-Вселенските (48-Качествени) Космически Планове.

3.0671. Скррууллерртната Формо-структура на Сферата 
на Космотворчеството на ССУИ-СС-СФАА-Творците на 
Висшия Разум на АЙФААР е организирана в единната 
Фокусна Динамика на Формо-Творците на дванадесе-
тте ННИИЛГ-ННИ-Сектора, Чиито пространствено-вре-
меви системи енергоинформационно много тясно (то-
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ест резонационно) са взаимосвързани с Всеки от със-
тавляващите Ги функционални Елементи („Под-сек-
тори“). Главните структури (като че ли своеобразните 
амплификационни аналози на ИИССИИДИ-Центровете) 
по разпределението на Енерго-Информацията във Все-
ки от 12-те ННИИЛГ-ННИ Сектора, се явяват:

- ИЛЛССС-СССУУ-ССС – Перфоллониматор – изпълня-
ва сллоогрентно-адаптиращи функции, тоест пер-
фоллонимира (трансгрессивно-конвергенционно 
преобразува, адаптационно прекодира и тясноспе-
цифично конвертира) универсалните сллоогрентни 
фокусно-етерни взаимовръзки от всяко Ниво в кон-
кретни СФУУРММ-Форми, които в съответстващите 
условия на ексгиберация могат да бъдат достъпни 
за системите на Възприемане на всяка Форма на 
Самосъзнание и всеки тип ККР; обезпечава декохе-
рентните свойства на  Енерго-Информацията. В без-
крайно разклонените системи на ИЛЛССС-СССУУ-ССС, 
проницаващи абсолютно всички Нива на Самосъз-
нанието АЙФААР, благодарение наличието на функ-
циите на Перфоллониматора, се осъществява едно-
моментен процес  на „собствена дифференциация“ 
на признаците на 12 ЧКК в съответстващите Клонки 
на Векторите на АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС (Квалитационна-
та Клонка) и ССНОО-СС-ФФЛ (Амплификационната 
Клонка) и последващия Синтез на даденото ЧКК с 
всяко от еталонните Качества от другите „Сектори“.

- ЮЮ-ИИЙ-ССС-ЮЮ – Мобиллюрасцитен Дубликатор 
– изпълнява трансгрессивно-конвергенционните 
функции по едновременното дублиране на устойчи-
во-коварллертните съчетания на разно-Качествени-
те признаци в различните условия на ексгиберация; 
обезпечава кохерентните свойства на Енерго-Ин-
формацията. Формо-структурите на Първичната 
Енерго-Плазма, образуващи се в ИЛЛССС-СССУУ-ССС, 
се „проецират“ и обработват в ЮЮ-ИИЙ-ССС-ЮЮ, 
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качественно отразявайки се (понивово като че ли 
„дублирайки се“) в ПВК чрез безкрайното множе-
ство ССС-ТАИЙ-ССС (Първо-Принципи), част от Кои-
то (в по-малка степен синтезирана) се „архивира“ 
в кодираните структури на АЙФААР като „собствен 
творчески Опит“ (до пълна лийллусцивизация в съ-
ответстващите Нива), а най-амплиативната част – 
се синергира с Фокусната Динамика на следващото 
амплификационно Състояние (Самосъзнанието на 
48-измерната ИИЙЙЮУЛЛССМИ-Същност).

- СССВ-УУИЙ-СССВ – Средоточие на Сектора – изпълнява 
във всички енергоинформационни взаимовръзки фо-
кусиращо-диверсификационни функции; явява се уни-
версален производно на УПДИ, обезпечава свойствата 
и особеностите на всички „локално фокусирани“ ок-
ръжения на ексгиберацията на Формите на Самосъз-
нания и ККР. По специалните бирвуляртни съчетания 
безкрайните ССС-ТАИЙ-ССС-Потоци, генерирани от ИЛ-

ЛССС-СССУУ-ССС, се транслират в СССВ-УУИЙ-СССВ, къ-
дето активно се модифицират помежду си, встъпвай-
ки в Синтез с Качествата на ССС-ТАИЙ-ССС-Потоците 
на Всеки от останалите 11 ННИИЛГ-ННИ Сектора, и се 
ретранслират в специални приемни ЛЛУУРРСС-систе-
ми, които присъстват в структурата на Всеки от 144-
те „Подсектора“ (ЛЛИИНГ-ЛЛИ).

- АИЙ-ССС-М-ССС – Транспеллеративният Трансмута-
тор – чрез иксоните, свилгсоните, аввакклоните и 
флааггтуоните изпълнява между всички синтези-
ращи Формо-Творци регулационно-координиращи 
функции на аттракторната организация на тяхната 
Фокусна Динамика; обезпечава цялата УФС-Дина-
мика. АИЙ-ССС-М-ССС осъществява многостранния 
обмен на Опит на Всеки от 11 останали ННИИЛГ-

ННИ Сектори със собствен синтезиран Опит (тоест с 
инвадерентния Опит от това Чисто Качество, кой-
то структурира дадения „Сектор“).
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3.0672. В структурите на всеки АИЙ-ССС-М-ССС има Лур-
векторционна Сфера (УУЙТ-ССС-УУ) свойствена само 
на дадения Транспеллеративен Трансмутатор, Фор-
мо-Творците на който осъществяват десклонверти-
зация на всяко Ниво на Първичната Енерго-Плазма 
(понивово декодиране, сортировка и клекс-клонира-
не на Идеалните Матрици с внимателно съпоставя-
не на ССС-ТАИЙ-ССС-Потоците, постъпващи от другите 
„Сектори“, с Еталонното Чисто Качество на дадения 
„Сектор“) с последваща Трансмутация на Сфрата с 
основното ЧКК на „Сектора“ и Трансформация на об-
разувалата се квинтесенция на Енерго-Информация-
та в специални многоканални Консорвекционни Кон-
центратори (ППААХХ-ТТ-ССС – енергоинформационни 
съчетания, представляващи Опито-Натрупватели и 
състоящи се изключително от взаимовръзките на ви-
сшите качествени Нива на Първичната Енерго-Плаз-
ма) структуриращи всеки от 12 СССВ-УУИЙ-СССВ.

3.0673. Всяка от Лурвекторционните Сфери, структу-
риращи Всеки от 12 Галактически „Сектори“, се об-
разува посредством коварллертната конкатенация на 
множество Първо-Елементи (ТТТ-ИИИ-УУ-Същности), 
представляващи Висшите Принципи на Галактически-
те ТОО-УУ-Същности, развиващи се в системите на Все-
ки даден ННИИЛГ-ННИ Сектор (това е примерно ОНОВА, 
КОЕТО се явяват ООЛ-ГЛОО – „Сущие“ – за АИЙ-ЙЯ). 
Всеки от Консорвекционните Концентратори е актив-
но свързан с тясноспециализираните Канали не само 
с ИЛЛССС-СССУУ-ССС, но и с идентичните структури на 
Всеки от 144-те „Подсектора“ (ЛЛИИНГ-ЛЛИ), осъщест-
вявайки по такъв начин многостранната енергоин-
формационна връзка между Всеки от Галактическите 
„Сектори“ и 12-те Негови „Подсектори“.

3.0674. Във връзка с това, че всеки от тези дванадесет 
Галактически „Сектора“ предоставя на проявените 
в Него Колективни Космически Разуми съвършено 
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специфични условия за между-Качествения Синтез 
на всички Нива на Самосъзнанието, фундаментал-
но отличаващи се от условията във всеки от другите 
единадесет ННИИЛГ-ННИ Сектора, то и резултатите от 
паралелното развитие на като че ли „едни и същи“ 
Модели на Колективните Разуми (например, аиййяи-
ческия тип) във всеки „Сектор“ се получават съвър-
шено изключителни и не приличащи на Опита синте-
зиран в останалите Галактически „Сектори“.

3.0675. Формо-Творците на СИНТЕТИЧНАТА Амплифика-
ционно-Егллеролифтивна Клонка на развитие (АГГЛ-

ЛАА-А-АЛЛАА), на цялото множество разно-Качестве-
ни ККР на която принадлежат също и ЛЛУУ-ВВУ-Фор-
мата, и ГООЛГАМАА-А, и ССМИИЙСМАА-А, и ТЛААСС-

МА-А, наред с Колективните Космически Разуми на 
всички останали паралелни Клонки, едновременно 
„проецират“ свойствените за нея синтетични съчета-
ния от разнородни признаци (като специфични вза-
имовръзки не само с Квалитационно-Ирркогликтив-
ната РЕЗОСКОНЦЕОННА, но и с останалите единадесет 
типа Квалитационни Клонки!) в Творческата Актив-
ност на ККР на всички останали Клонки на развитие, 
чиито характерни признаци и свойства представени 
във Формо-структурите на Вселената от дадения тип 
чрез универсалните особености и възможности на 
дванадесетте Галактически „Сектора“ на Качествата. 
Това означава, че субтеррансивните ротационни Ци-
кли на развитие на Колективните Космически Раз-
уми на всички синтетични ТОО-УУ-Същности потен-
циално се формират от специфичните взаимовръзки, 
свойствени на съчетанията на Амплификационната 
СИНТЕТИЧНА Клонка и дванадесетте разновидности 
на Квалитационните Клонки на развитие на Косми-
ческите Качества.

3.0676. Тоест за да може всяка Форма на Самосъзнание 
да придобие възможност за устойчиво фокусиране във 
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всеки от по-амплиативните диапазони на измерност, 
нейните Формо-Творци трябва да осъществят наис-
тина грандиозна дейност по Синтеза и качественото 
уравновесяване в своето Самосъзнание на абсолютно 
всички типове енергоинформационни взаимовръзки, 
които са свойствени на следните съчетания на Ам-
плификационно-Егллеролифтивната СИНТЕТИЧНА 
Клонка и Квалитационните Клонки:

СИНТЕТИЧНА Амплификационна Клонка
+ РЕЗОСКОНЦЕОННА Квалитационна Клонка

СИНТЕТИЧНА Амплификационна Клонка
+ ПРИМЕНТИВНА Квалитационна Клонка

СИНТЕТИЧНА Амплификационна Клонка
+ РЕГЕНЕРАЦИОННА Квалитационна Клонка

СИНТЕТИЧНА Амплификационна Клонка
+ РЕЗЮМИРАЩА Квалитационна Клонка

СИНТЕТИЧНА Амплификационна Клонка
+ ХЕТЕРОРИЗИРАЩА Квалитационна Клонка

СИНТЕТИЧНА Амплификационна Клонка
+ ТРАНССКАНИРАЩА Квалитационна Клонка

СИНТЕТИЧНА Амплификационна Клонка
+ ДИПОЛЯРИЗИРАЩА Квалитационна Клонка

СИНТЕТИЧНА Амплификационна Клонка
+ ГЕНЕРАТИВНА Квалитационна Клонка

СИНТЕТИЧНА Амплификационна Клонка
+ МОНОМИГРИРАЩА Квалитационна Клонка

СИНТЕТИЧНА Амплификационна Клонка
+ ПОЛИМИГРИРАЩА Квалитационна Клонка

СИНТЕТИЧНА Амплификационна Клонка
+ ПОЛЯРИЗИРАЩА Квалитационна Клонка

СИНТЕТИЧНА Амплификационна Клонка
+ ХАРМОНИЗИРАЩА Квалитационна Клонка
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3.0677. Цялото многообразие от Форми на ККР, ини-
циирани чрез всяко от тези специфични съчетания, 
представлява безбройно множество разнотипни бир-
вуляртности, структуриращи със свойствените им 
синтетични взаимовръзки сллоогрентната Фокус-
на Динамика на Вселенските ССУУ-СС-ВУУ-Творци на 
определения Галактически „Сектор“ (а именно – ОР-

ФДЛУМИЙТАНД-ННИИЛГ-ННИ; да се идентифицират 
Звуковите Кодове по несинтетичните съчетания не 
изглежда възможно, затова, при необходимост, аз 
ще ги употребявам по-нататък в азбучен ред). Това 
означава, че във Висшите Нива на ексгиберация на 
Фокусната Динамика на дадената ДДИИУЙЙИ-Същ-
ност (от +36-та до -36-та измерност) всички типове 
бирвуляртности взаимно се уравновесяват в раз-
но-Качествените условия на ОРФДЛУМИЙТАНД-Сек-
тора. Ще добавя също, че в Него се концентрират и 
всички други синтетични съчетания на взаимовръз-
ките структуриращи абсолютно всички Нива на про-
явление на Фокусната Динамика на Висшия Разум 
на Мирозданието. Но освен тях, по Принципа на Ди-
ффузгентност, в дадения „Сектор“ са „проецирани“ 
също и съчетания на признаците на ККР на остана-
лите единадесет НЕ-синтетични Амплификационни 
Клонки, които са коварллертни към съчетанията на 
СИНТЕТИЧНАТА Клонка (амплиативните аналози на 
диффузгентните Прото-Форми на ТЛААССМА-А). В съ-
ответствие със същия Принцип, характерните съчета-
ния на признаците на Формо-Творците на СИНТЕТИЧ-

НАТА Клонка в определена степен са представени във 
всеки от единадесетте Галактически „Сектора“.

3.0678. Следва да се отбележи, че по такъв Принцип 
става формирането на различните съчетания на 
разно-Качествените признаци в останалите Галак-
тически „Сектори“ (без участието на ОРФДЛУМИЙ-

ТАНД-Сектора) по Всяка от останалите единадесет 
Амплификационни Клонки:
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„Сектор“ А: Аккумулативна Амплификационна 
Клонка + 12 Типа Квалитационни 
Клонки;

„Сектор“ Б: Хермафроидна Амплификационна 
Клонка + 12 Типа Квалитационни 
Клонки;

„Сектор“ В: Флюолисцидна Амплификационна 
Клонка + 12 Типа Квалитационни 
Клонки;

„Сектор“ Г: Поляроидна Амплификационна 
Клонка + 12 Типа Квалитационни 
Клонки;

„Сектор“ Д: Дуалиритивна Амплификационна 
Клонка + 12 Типа Квалитационни 
Клонки;

„Сектор“ Е: Манифестационна Амплификационна 
Клонка + 12 Типа Квалитационни 
Клонки;

„Сектор“ Ё: Формативна Амплификационна 
Клонка + 12 Типа Квалитационни 
Клонки;

„Сектор“ Ж: Репрезентативна Амплификационна 
Клонка + 12 Типа Квалитационни 
Клонки;

„Сектор“ З: Коммуникационна Амплификационна 
Клонка + 12 Типа Квалитационни 
Клонки;

„Сектор“ И: Спурулентна Амплификационна 
Клонка + 12 Типа Квалитационни 
Клонки;

„Сектор“ Й: Планетоидна Амплификационна 
Клонка + 12 Типа Квалитационни 
Клонки.
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3.0679. Тази дейност на Формо-Творците по Синтеза и 
уравновесяването на разно-Качествените взаимовръз-
ки в Самосъзнанията на всевъзможните микстумни 
НУУ-ВВУ-Формо-Типи се осъществява чрез цялото без-
бройно множество партикулярни Формо-Типи и хо-
мологични „личностни“ Интерпретации на на всяка 
от Стерео-Формите. Тоест Формо-Творците на всички 
протоформно-диффузгентни Форми на Самосъзнания 
представляват в сллоогрентната Фокусна Динамика на 
ЛЛУУ-ВВУ всевъзможните параметри, в една или друга 
степени свойствени на изброените по-горе съчетания. 
Последователността на осъществяването на Синтеза по 
всяко от тези съчетания се реализира по принципа на 
прерогативност и приоритетност на тези от тях, които в 
условията на дадения диапазон на ексгиберация проя-
вяват най-голяма коварллертност помежду си.

3.0680. Съгласете се,  че без Принципа на Диффузгент-
ност на Фокусните Динамики, който инициира в тях 
универсалното свойство на симултанната мултиполя-
ризация, подобен многонасочен разно-Качествен Син-
тез на Самосъзнанието просто не би могъл да се осъ-
ществи. Благодарение на това, във всеки от вариантите 
на тези синтетични съчетания се образуват съвършено 
специфични разновидности на субективно като че ли 
„едни и същи“ Форми на СВОО-УУ- и ТОО-УУ-Същности, 
които по специфични признаци много силно се отли-
чават помежду си даже в привидно „идентични“ (рав-
новибрационни) Нива на ексгиберация (разбира се, за 
пълната идентичност на структурирането на „едни и 
същи“ типове измерност в различните „Сектори“ не 
може да става дума поради образуването на съществе-
на разлика в под-Схемите и Схемите на Синтез). Чрез 
цялото разнообразие на тези разно-Качествени съчета-
ния трябва да се „препроецира“ Фокусната Динамика 
на всяка Форма на Самосъзнание, паралелно реализи-
райки се в строго определена за нея последователност 
(тип бирвуляртност) във всяко от Нивата на измерност 
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специфично структурираща Всеки от Дванадесетте Га-
лактически „Сектора“.

3.0681. Истинската Същност на всичко, с каквото и да 
се сблъсква вашето Самосъзнание в окръжаващата ви 
действителност, не се заключава в специфично възпри-
еманата от вас Форма, а се отразява в засега все още 
непостижимото за вас нейно Съдържание! Всички Фор-
мо-Творци на СИНТЕТИЧНАТА Клонка с нейните дванаде-
сет основни Направления на Синтеза във всеки от Два-
надесетте Галактически „Сектора“ образуват безкрайно 
множество на промеждутъчни Форми на Самосъзнания 
и ККР. Главната Творческа Функция на Тези Косми-
чески СЛУУИЙ-СС-ЛАА-, СЛАА-СС-МИИ-, ССЛОО-СС-СНАА- и 
ССУИ-СС-СФАА-Същности, в числото на Които влизат и 
Формо-Творците на нашите с вас НУУ-ВВУ-Форми, е да 
изпълняват ролята на Посредници между Колектив-
ните Космически Разуми, представляващи в дадените 
диапазони на ексгиберация на Енерго-Плазмата (до 36-
та измерност) различните типове Вселенски Същности, 
за да може разнородните космически цивилизации на 
Формо-Творците да могат активно да взаимодействат 
помежду си в съвместно Космическо Творчество (в съ-
ответствие с нивото на своето развитие) не само усъ-
вършенствайки се в синтезираното от тях съчетание на 
ЧКК, но и последователно оструктурирайки своето твор-
чество с признаците на други Качества, привнасяни в 
тяхната Фокусна Динамика от Посредниците на други-
те космически цивилизации.

Глава 4. Субтеррансивна класификация на 
ЛЛУУ-ВВУ-Формата

3.0682. Така сллоогрентната Фокусна Динамика на Вис-
шия Разум на Мирозданието се обогатява с безкрайно-
то множество на Формите отразяващи в нея промежу-
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тъчните резултати от процесите на системния Синтез 
или всевъзможните синтетични Състояния, които ние 
интерпретираме като ТКС (ААФФ-ТЛУУ-ЛЛУ – „Твор-
чески Космически Състояния“ на разно-Качествените 
признаци). Това означава, че във всеки тип на Фокус-
ните Динамики на Формите на Самосъзнания и ККР, 
във всяко от Нивата на ексгиберация, в резонационно 
взаимодействие помежду си встъпват не Формо-Тво-
рците на Всяко от коварллертните ЧКК, а вече устой-
чиво синтезираните от тях съчетания – „Творческите 
Космически Състояния“. Именно тези ТКС въвличат и 
активизират в свойствените им енергоинформационни 
взаимовръзки коварллертните (или гейлитургентни по 
отношение на тях) признаци (под-Аспекти и Аспекти) 
на някакво ЧКК, което в структурата на даденото съче-
тание започва да доминира на фона на Фокусната Ди-
намика на Формо-Творците на всички други признаци.

3.0683. Това Състояние на временна инвадерентност про-
дължава дотогава, докато в дадените условия на ексги-
берация на Фокусната Динамика по съответен начин 
не се уравновесят всички съществуващи взаимовръзки 
и (поради наличието на Инерция), в новообразуваното 
съчетание отново не настъпи поредното дисонационно 
състояние, което да стане нова причина за резонацион-
ното въвличане в него на Фокусната Динамика на Фор-
мо-Творците на друго ЧКК, чиито признаци в новите 
условия на проявление на дадената ф-Конфигурация 
също временно стават доминиращи, тъй като именно те 
са способни да уравновесят разно-Качествения дисба-
ланс, образувал се в новите енергоинформационни вза-
имовръзки. Във всеки от типове бирвуляртност подобни 
„дисбаланси“ по резонационен начин се изравняват с 
помощта на инвадерентността на Формо-Творците на 
различните ЧКК, в резултат от което в един тип се обра-
зуват множество различни собствени подтипове, видове 
и подвидове бирвуляртност, структурирани от тясноспе-
цифични разно-Качествени Направления.
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3.0684. Например, общата Фокусна Динамика на всевъз-
можните диффузгентни Колективни Разуми на ЛЛУУ-

ВВУ-ТОО-УУ-Същността – в сллоогрентните условия на 
ексгиберация на Фокусната Динамика на Формо-Тво-
рците на ГООЛГАМАА-А-Ингредиента до 9-та измерност! 
– представлява ллууввумически тип бирвуляртност, чи-
ито характерни взаимовръзки, наред с взаимовръзките 
на множество други диффузгентни Прото-Форми на ГО-

ОЛГАМАА-А (ССУУ-ДДУ, ВВУУ-ССУ, ГГУУ-ЛЛУ, ФФУУ-ББУ, 
ККУУ-РРУУ, ЙЙУ-ФФУ, ММУУ-ННУ, ДДУУ-ТТУ, РРУУ-ММУ, 
ББУУ-ХХУ, ТТУУ-ГГУ, ППУУ-ЙЙУ, ННУУ-ККУ, ХХУУ-ППУ и 
други, а също ООУУ-ООУ, ААУУ-ААУ, ИИУУ-ИИУ, ЕЕУУ-ЕЕУ 
и други, а също ООЙЙ-ООЙ, ААЙЙ-ААЙ, ИИЙЙ-ИИЙ, УУЙЙ-

УУЙ, ЕЕЙЙ-ЕЕЙ и множество други типове), структури-
рат общи, значително по-сложни и многообразни, сл-
лоогрентни съчетания на признаците на ллууввумиче-
ски-гоолгамаааическия (9-10-та измерност) и след това 
– гоолгамаааическия (11-12-та измерност) типове.

3.0685. ПОДТИПОВЕ ЛЛУУ-ВВУ:

- специфичните ллууввумически (човешки и част чо-
векоподобни) люминосни ЛЛУУ-НУУ-ВВУ-Формо-Ти-
пи или просто НУУ-ВВУ-Форми, които са последова-
телно структурирани с „проекциите“ на Фокусните 
Динамики на Формо-Творците на транслюценсните 
НУУ-ЛТТВУЛЛ-ВВУ-РС-Формо-Типи (синтезирани от 
транспарентивни НУУ-ЛТТУ-ВВУ и НУУ-ВУЛЛ-ВВУ), 
димидиомиттенсни НУУ-ТУУЛ-ВВУ и НУУ-ЛУУВ-ВВУ, 
фактициални димидиомиттенсни НУУ-ЛЛ-ВВУ, ам-
плиативни микстумни високоинтеллектуални ГОО-

РР-ВВУ и амплиативни микстумни високочувствени 
ППУУРПУ-ВВУ – формират в ллууввумическия тип 
бирвуляртност нууввуллуумен подтип;

- разновекторните (по протоформни признаци) лю-
миносни ЛЛУУ-КАА-ВВУ, ЛЛУУ-ЛОО-ВВУ, ЛЛУУ-

МИИ-ВВУ, ЛЛУУ-ЛФТО-ВВУ, ЛЛУУ-ОРРС-ВВУ, ЛЛУУ-

ТЛАА-ВВУ, ЛЛУУ-ТТУУ-ВВУ, ЛЛУУ-СНАТТ-ВВУ, ЛЛУУ-
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ВВОЛМ-ВВУ, ЛЛУУ-ДФА-ВВУ, ЛЛУУ-ОЙЙГ-ВВУ, ЛЛУУ-

РРАЙГ-ВВУ, ЛЛУУ-РАЛС-ВВУ, ЛЛУУ-ФУЛСС-ВВУ, ЛЛУУ-

МИРГ-ВВУ и много други Формо-Типи – образуват 
множество подтипове на ллууввумическата бирву-
ляртност с всевъзможни признаци на разнопрото-
формната насоченост (например, лфтоввуллуумен, 
оррсввуллуумен, тлааввуллуумен, ттууввуллуумен, 
снаттввуллуумег, вволмввуллуумег и т.н.).

3.0686. ВИДОВЕ НУУ-ВВУ-Форми:

- фактициалните човешки НУУ-ВВУ-Формо-Типи 
(най-амплиативните от микстумните по ВЧИ- и 
ВИА-признаци), транспарентивните и димидиомиттен-
сните НУУ-ЛЛ-ВВУ-Формо-Типи (от 3,0 до 3,75 измер-
ност); се формират от Фокусната Динамика на Фор-
мо-Творците на амплиативните микстумни високоин-
телектуални (ГООРР-ВВУ) и високочувствени (ППУУР-

ПУ-ВВУ) Формо-Типи, които чрез Фокусната Динами-
ка на димидиомиттенсните НУУ-ТУУЛ-ВВУ- и НУУ-ЛУ-

УВ-ВВУ- Формо-Типите (от 3,75 до 4,0 измерност) се 
синергират в Състояние „ТК Потенциалност“, а след 
това – в деплиативно-транслюценсните НУУ-ЛТТУ-

ВВУ- и НУУ-ВУЛЛ-ВВУ-разновидности на НУУ-ВВУ-Фор-
мите (от 4,0 до 4,25 измерност), след което се конвер-
гират в 4-5-измерностните амплификационно-тран-
слюценсни НУУ-ЛТТВУЛЛ-ВВУ-РС („ТК Потенциалност“ 
+ ВСЕ-Единство); формират специфичен нууллввусен 
вид на ллууввумическата бирвуляртност;

- разнонасочените фактициални НУУ-СМ-ВВУ, НУУ-ЛГ-

ВВУ, НУУ-ЙФ-ВВУ, НУУ-ДЛ-ВВУ и множество други 
Формо-Типи формират множество видове на ллу-
уввумическата бирвуляртност: нуусмввусен, ну-
улгввусен, нууйфввусен, нуудлввусен и други видове.

3.0687. ПОДВИДОВЕ НУУ-ВВУ-Форми:

- човешките амплиативни микстумни ГООРР-ВВУ и 
ППУУРПУ-ВВУ-подвидове (високоинтелектуалните 
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и високочувствените – основата на бъдещите ллу-
уввумически признаци на НУУ-ЛЛ-ВВУ), формират 
във Фокусната Динамика на НУУ-ЛЛ-ВВУ гоорр-
ввурния и ппуурпуввурния подвидове на ллуувву-
мическия тип бирвуляртност;

- разнопротоформните микстумни подвидове: РР-

ВВУ, ЛЙЮЙЮ-ВВУ, ЯИХСС-ВВУ, ФЛИРРФ-ВВУ, РДУУ-

ВВУ, ММУУ-ВВУ, ТАО-ВВУ, ЦУУ-ВВУ и множество 
други НУУ-ВВУ- Формо-Типи, представляват мно-
жество подвидове на ллууввумическия тип бирву-
ляртност: ррввурен, лйюйюввурен, яихссввурен, 
флиррфввурен, рдууввурен и т.н..

3.0688. НАПРАВЛЕНИЯ на развитие на микстумните ана-
лози на НУУ-ВВУ-Формите: в пределите на Фокусните 
Динамики на Формо-Творците на всяка от Формите на 
Самосъзнания на всеки от под-видовете НУУ-ВВУ-Фор-
ми, например, от числото на тези, в които сега се фоку-
сират най-малко развитите (ИРККУЛЛИГР-ВВУ), средно-
развитите (УССТУККУЛ-ВВУ) и най-развитите хора (АХ-

СУВВРОЛЛ-ВВУ), субтеррансивно се отделят всевъзмож-
ните Направления на ллууввумическата бирвуляртност 
(конкретните „личности“, „персоналии“), чиято Фокус-
на Динамика само в най-малката степен отразява ха-
рактерните особености и свойства на дадения тип.

3.0689. Тоест в „индивидуалното“ ниво на своето твор-
ческо проявление на всеки от „днешните“ хора засега 
все още просто не е в състояние поне някак да от-
рази чрез Фокусната Динамика на своята Форма на 
Самосъзнанието тези синтетични способности, особе-
ности и тенденции, които са характерни за ллуувву-
мическия тип бирвуляртност. На първо място зато-
ва, защото в нашето с вас жизнено творчество засега 
напълно отсъства цялото множество специфични (за 
дадената Схема на Синтез) съчетания на признаците 
за разнопротоформни енергоинформационни взаимо-
връзки, синтезирани (в дадения диапазон на измер-
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ност) от Формо-Творците на първата ллууввумическа 
двойка Доминанти (ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Во-
ля–ВСЕ-Разум) до състоянието на тяхната абсолютна 
уравновесност помежду им. Затова Формо-Творците на 
нашите НУУ-ВВУ-Конфигурации засега се намират като 
че ли „в свободно плаване“, винаги имайки възмож-
ност да се „препроецират“ във Фокусните Динамики 
на всяка от диффузгентните Прото-Форми. Следова-
телно, и ние с вас засега можем да избираме в своето 
развитие не самите типове бирвуляртност, а само въз-
можните протоформни Направления на последовател-
ните префокусировки в тях.

3.0690. Днес популярното твърдение за това, че ДНК на 
всички хора, независимо от цвета на тяхната кожа и 
текстурите на косите, съвпадат на 99,9% (такива из-
казвания на съвременните ортодоксални генетици се 
базират на крайно повърхностното изучаване на ДНК 
и пълното игнориране на ролята на диверсивната или 
„боклучава“ част, без отчитане на епигенетическите ме-
ханизми), не е вярно, доколкото не само отделните ин-
дивиди, но още повече човешките раси, нации и народ-
ности значително се отличават една от друга по типа 
организация на генните Формо-Творци на хромозомни-
те структури на ДНК. Специфичните различия в особе-
ностите на генетичното устройство на хората с различ-
на расова или национална принадлежност е обусловена 
съвсем не от самия набор от едни или други гени и 
тяхното общо количество, а от много фините и сложни 
особености на устойчивите енергоинформационни взаи-
мовръзки между тях, които обезпечават всички нюанси 
на регулацията на техните взаимодействия помежду им 
и наличието в тях на едни или други функционални 
възможности. Но това в никаква степен не намалява 
влиянието на Фокусната Динамика на „личностите“ в 
различните етнически и расови групи на ролята на суб-
террансивните условия на тяхното съществуване (соци-
ално-икономически, еколого-климатични).
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3.0691. Сред представителите на всяка раса и всеки на-
род винаги ще се намерят „привърженици и последо-
ватели“ на едни или други съчетания на признаци-
те, характерни за едни или други подвидове, видове 
и подтипове на ллууввумическия тип бирвуляртност. 
Защо от цялото множество на тези съчетания ние се 
спряхме само на съчетанията на високочувствения 
Интелект с високоинтелектуалния Алтруизъм? Първо, 
защото съединяването именно на тези два признака 
засега е достъпно за анализа и логическото сравнява-
не в нашата система на Възприемане с характерните 
признаци другите протоформни Направления, където 
ллууввумически съчетания – в условията на дадения 
диапазон на ексгиберация, са просто невъзможни.

3.0692. Второ, именно те в най-голяма степен са гейли-
тургентни по отношение на Фокусната Динамика на 
Формо-Творците на нашите „бъдещи“ димидиомиттен-
сни НУУ-ЛЛ-ВВУ-Формо-Типи, които във висшите Нива 
на своето творческо проявление (транслюценсните 
НУУ-ЛТТВУЛЛ-ВВУ-РС-Формо-Типи) са най-резонацион-
ни със Състоянието „Творческа Космическа Потенци-
алност“, характеризиращо се като първата крачка по 
Пътя на усвояването от всички нас на ллууввумиче-
ския тип бирвуляртност. Трето, по-нататъшното раз-
витие и ренитивното култивиране в своята Фокусна 
Динамика на високонутационните СФУУРММ-Форми на 
тези две съчетания създава най-благоприятните въз-
можности за амплиативни творчески реализации на 
„личността“ в дадената разновидност на Колектив-
ното Съзнание на човечеството, а също фокусиране в 
най-перспективните условия за нейното Съществуване 
в дадените групи „човешки“ ПВК.

3.0693. Основа на Процеса на последователното резона-
ционно въвличане във Фокусната Динамика на всяка 
Форма на Самосъзнание на коварллертните взаимо-
връзки, необходими ѝ за творческа реализация (Синтез) 
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и характерни за множеството разно-Качествени Фор-
мо-Творци, се явяват специфични резонационно-гене-
риращи системи, субтеррансивно формирани във всяка 
Интегрална Форма на синтетичното проявление в Са-
мосъзнанието в Пространство-Времето (в хората това 
е ССЛУУ-Л-ЛУУ, в животните – ЛЛАРТ-Т-ЛУУ, в растени-
ята – ССКАА-Х-МОС, в елементарните частици – ООМЛ-

А-АДД), която още е прието да се нарича „тяло на про-
явление“ (хората го отъждествяват с „личността“). От 
Формата на Самосъзнание „тялото на проявление“ се 
отличава първо с това, че неговата ф-Конфигурация е 
сллоогрентно-диффузгентно структурирана от ф-Кон-
фигурациите на множеството разнопротоформни Фор-
ми на Самосъзнания, чиито Формо-Творци (и био-Тво-
рци) в различна степен участват в осъществяването на 
съвместната Фокусна Динамика на „личността“.

3.0694. Второ, за разлика от Формата на Самосъзнание, 
която може да се разглежда от нас произволно, тоест 
в отрив от някой от диапазоните на нейното възмож-
но проявление и само заедно с някаква Прото-Форма, 
всяко от ССЛУУ-Л-ЛУУ може да се анализира от нас 
само в условията на някаква локална ексгиберация 
на дадената ф-Конфигурация свойствени на някакви 
конкретни параметри на Пространство-Времето – на 
други параметри ще съответстват вече качествено дру-
ги характеристики на „личността“.

3.0695. Основният „пусков“ Механизъм, позволяващ на 
всяко „тяло“ (тоест Форма на Самосъзнание) да про-
яви в съответстващата „точка“ на Пространство-Вре-
мето този вид Творческа Активност, който е свойствен 
за Формо-Творците на неговата ф-Конфигурация, се 
явява системата от много сложни енергоинформа-
ционни взаимовръзки между Формо-Творците на ИЛ-

ЛГРИИ-ТО-О (за биосистемите – „Биомахало“) и СВУУ-

СЛИИ (за биосистемите – „Импулен пръстен“) от една 
страна, и чакрамните ретранслатори на Инфо-Тво-
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рците на ОДС (ГРУУ-ЛЛФ) – от друга страна. Без тях 
Фокусната Динамика на Формо-Творците на нашите 
ССЛУУ-Л-ЛУУ (в дадения диапазон на ексгиберация!) не 
би могла никак да се осъществи.

3.0696. Бидейки по особен начин инициирани, опреде-
лени партикули на тези взаимовръзки започват по съ-
ответстващ начин да се активизират и за сметка на 
това резонационно да стимулират в сллоогрентната 
Фокусна Динамика именно тези състояния (съчетания 
на разно-Качествените признаци) на Енерго-Плазма-
та, които са характерни за някаква конкретна ф-Кон-
фигурация структурираща скррууллерртната система. 
В резултат от всяка такава инициация (квантов ефект) 
се извършва качествена лийллусцивизация на активи-
зираните съчетания на взаимовръзките на информа-
ционното пространство на дадената ССЛУУ-Л-ЛУУ със 
съответстващите им взаимовръзки на Резомиралите 
на ексгиберация.

3.0697. Например, ако във Фокусната Динамика са се 
активизирали и резонационно лийллусцивирали (тоест 
като че ли „съвместили“, „слели“ по множество резо-
пазони) по определен начин клексувани от ВВУ-Фактора 
съчетания на признаците, които са свойствени на ЧКК 
ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум, то в да-
дената Фокусна Динамика ще бъдат инициирани СФУУР-

ММ-Форми свойствени на хората, а субтеррансивните па-
раметри на локализация на дадената Фокусна Динамика 
в Пространство-Времето (тоест конкретна партикула на 
сллоогрентната НУУ-ВВУ-Конфигурация, „личност“) на-
пълно ще съответстват на характера на нейното качест-
вено (информационно) напълване (СФУУРММ-Форми).

3.0698. Специфично организираните ДУУ-ЛЛИ (кармич-
ни Канали на ИИССИИДИ-Центровете структурирани 
със съответстващите им факторни Оси и тясно свър-
зани с РРГЛУУ-ВВУ и ФД на всяка от субтеррансивните 
резонационно-генериращи системи; всички животни, 
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растения и елементарни частици имат съответстващи-
те им аналози на ДУУ-ЛЛИ, ИЛЛГРИИ-ТО-О, СВУУ-СЛИИ 
и ГРУУ-ЛЛФ) позволяват да се осъществява точен от-
бор от целия спектър на фокусните взаимовръзки, по-
вече или по-малко срезонирали на дадената сфуурмм-
формна активност, измествайки Фокусната Динамика 
именно в тази НУУ-ВВУ-Конфигурация, където даденото 
творчество има по-реалната възможност (в сравнение 
с предишната ф-Конфигурация) да се прояви чрез Ин-
тереса към създаването на определени „чакрамни пер-
соналии“ – Формо-Творците и Инфо-Творците на ИИС-

СИИДИ-Центровете (или техните аналози), структурира-
щи със своето творчество в различни Времеви Потоци 
(Полета на Времето – МОУРСС-ФУЛЛГ) ф-Конфигурации 
на конкретни типове и разновидности субективни Реал-
ности (хора, животни, растения, елементарни частици).

3.0699. Ще отбележа, че сценариите на развитие на с-Ре-
алностите, формирани от Фокусната Динамика на раз-
лични, диффузгентни една към друга Прото-Форми, по 
степента на реализация на своите творчески възмож-
ности като че ли „опаковани“ една в друга, в зависимост 
от силата на доминиране или потискането на Фокус-
ните Динамики на структуриращите Формо-Творци по 
отношение на Фокусните Динамики на Формо-Творци-
те едновременно проявени в други сценарии на същата 
група ПВК. Например, в дадената група „човешки“ ПВК 
конкретното Съдържание на множество сценарии, фор-
мирани в пределите на с-Реалностите на някакви видо-
ве животни (или растения, минерали), в огромна степен 
зависи от Фокусните Динамики на отделните хора или 
от качествеността на СФУУРММ-Формите на обществото 
като цяло, формиращи „човешкия“ тип субективна Ре-
алност: една „личност“, притежаваща власт или зацик-
лена на алчност за лесни печалби, може лесно да из-
треби цяла популация животни или растения. На свой 
ред, конкретиката на сценариите на развитие на хората 
или на цялото човешко общество в дадения диапазон 
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на ексгиберация също се намира в огромна зависимост 
от сценариите на развитие на с-Реалностите, например, 
множество разновидности насекоми (скакалци, молци, 
комари, мухи, въшки, дървеници, бълхи), паяци, кър-
лежи, червеи, миди, гъби и микроорганизми (вируси, 
бактерии) или от сценариите на развитие на Самата 
Планетарна Същност.

3.0700. На творческата пресечка на съвместните Инте-
реси на Формо-Творците на различните диффузгент-
ни Форми на Самосъзнания отначало става тяхното 
качествено „разпознаване“ (различаване) един от друг 
по реално възприемани от тях признаци с паралелно 
осъзнаване и мотивации на своите и чуждите потреб-
ности, творчески намерения (на низшите нива това 
винаги води до открита конфронтация и подчиняване 
на Интересите на единия вид на другия), и едва след 
създаването на достатъчно сложен механизъм на по-
следователно анихилииране на образувалите се тензо-
ри и намиране на общи активни точки на приложение 
на съвместните реализационни Интереси, става по-
степенна емерджентизация (от англ. emergent – вне-
запно възникващо, резонационно взаимоусилване на 
съществуващи признаци) на качествените характе-
ристики присъщи на всеки от взаимодействащите ККР 
(или техни Форми на Самосъзнания), с проявление в 
съвместната Фокусна Динамика на Формо-Творците 
на синергичния или свръхаддитивния ефект (когато 
реализационните възможности при съгласувано взаи-
модействие на техните ФД превишават сумата от въз-
можности на тяхната реализация поотделно).

3.0701. В резултат от последователното повишаване на 
коварллертността на съвместно осъществяваните от 
тях енергоинформационни взаимовръзки, степента на 
тяхната гейлитургентност по различни признаци също 
се повишава и в по-амплиативните Нива на инфор-
мационното пространство на техните Самосъзнания се 
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извършва процес на трансмутация на СФУУРММ-Фор-
мите на разнотипните ККР, представляващи в депли-
ативните Нива признаците на разно-Качествените 
ОО-УУ-Същности, в една синтезирана ТОО-УУ-Същност, 
Чиято Фокусна Динамика се реализира в дадения 
диапазон на ексгиберация вече на базата на Опита 
от Съществуването на Формо-Творците на различни 
ОО-УУ-Същности. На низшите Нива на реализация на 
СФУУРММ-Формите на образуваната по такъв начин 
ТОО-УУ-Същност, във Фокусната Динамика винаги 
присъства някакъв доминиращ Аспект на Творчество-
то, степента на проявлението на който зависи от това 
доколко интензивността на признаците на някое (или 
някакви) от Чистите Качества е могла да неутрализи-
ра (потисне) характерните реализационни тенденции 
на Формо-Творците на останалите ОО-УУ Същности.

3.0702. Подобен вътрешен качествен дисбаланс на вза-
имовръзките подбужда Формо-Творците от деплиа-
тивните Нива на ККР на дадената ТОО-УУ-Същност ак-
тивно да влизат във все по-дълбоки енергоинформа-
ционни взаимодействия помежду си (за анихилииране 
в различните резопазони на Фокусната Динамика на 
образувалата се тензорност) именно чрез тези ДУУ-

ЛЛИ, чиито вибрационни структури повече спомагат 
за реализацията на дадените инвадерентни призна-
ци. Доколкото творческите Интереси на всички със-
тавни части на дадената ТОО-УУ-Същност принципно 
съвпадат, то, независимо от даденото временно пре-
обладаване на признаците на някоя (или на някакви) 
от ОО-УУ, във всяка честота на проявление на Нейна-
та Фокусна Динамика последователно се осъществява 
резонационна конвергенция, активна солватация (от 
solvation – взаимодействие посредством разтваряне, 
диверсификация на признаците един в друг) и конка-
тенация на ф-Конфигурациите на Формо-Творците на 
инвадерентните и вексативни признаци в някое повече 
или по-малко нивелирано емерджентно състояние.
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3.0703. Целият гореописан процес на резонационно „сбли-
жаване“, „разпознаване“, реализационна „мотивация“, 
поредното „разтваряне“ и окончателното „сливане“ на 
разно-Качествените под-Аспекти и Аспекти във всеки 
от резопазоните на ексгиберация на сллоогрентната 
Фокусна Динамика на дадената ТОО-УУ се осъществя-
ва последователно, свилгс-сферационно – като че ли 
„по-новому“, с всеки от съвместно взаимодействащи-
те в нея признаци (с отчитане на вече синтезираните 
взаимовръзки), в резултат от което Формо-Творците на 
Всяка от инициираните към солватация ОО-УУ поредно 
като че ли „поемат в себе си“ признаците на Формо-Тво-
рците на всички останали ЧКК, трансмутирайки се чрез 
съвместно организираната от тях Фокусна Динамика в 
някое трето качествено състояние, съвършено различно 
по своите свойства и възможности от състоянията пред-
шестващи дадената Схема на Синтез.

3.0704. Така, в резултат от многонивовата резонацион-
на селекция и множествените конвергенции на Фокус-
ната Динамика на едни ТОО-УУ-Същности с Фокусната 
Динамика на други, в 3-4-измерностния диапазон се 
извършва амплификационна пертурбация на Формите 
на ексгиберация на Формо-Творците на разнотипни-
те ККР в пределите на обширния спектър на нутации 
свойствен не на една, а на две ОО-УУ, обективно в рав-
на степен (макар че на нас субективно ни се струва, че 
в различна) доминиращи във Фокусната Динамика на 
Всяка ТОО-УУ. Именно това е онова, което се подразби-
ра от мен под термина „амплификационна емерджен-
тизация на Фокусната Динамика“.

3.0705. Още веднъж ви напомням за това, че Процесът 
на Синтез, както и образуването на всички Формо-сис-
теми на Мирозданието, се осъществява едновременно 
в цялото многообразие на сллоогрентно-дувуйллеррт-
ната Фокусна Динамика на разно-Качествените Фор-
мо-Творци и затова гореописаната последователност 
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вие трябва да възприемате и разбирате не буквално 
(„нещо едно постепенно поражда нещо друго“), а само 
като принудителна дан на мощната инерционност на 
Фокусната Динамика на Формо-Творците от низшите 
Нива на Енерго-Плазмата, иницииращи и моделиращи 
в нашите системи на Възприемане различните степени 
на илюзорното проявление на Пространство-Времето. 
Последователно-едновременно синтезирайки Опита от 
Творчеството във всичките Двенадесет Галактически 
„Сектора“, Ние с вас въплъщаваме в Себе си абсолют-
но всички разновидности на Формите на Самопроявле-
ние на Висшия Космически Разум на дадената Вселена 
(ДДИИУЙЙИ) и във висшите Нива на Своето Космиче-
ско Самосъзнание (АИЙ-ЙЯ) абсолютно и всецялостно 
конвергираме Своята Фокусна Динамика във ФД на 
всички останали реализационни Форми на Самосъзна-
ния и разнотипни ККР, генерирани и трансгрессирани 
в УПДИ от Колегиалния Космически Разум на ДДИИУЙ-

ЙИ-Същността – АЙФААР.

3.0706. Следва да отбележим, че ДДИИУЙЙИ-Същността 
(интегралното множество на Фокусната Динамика на 
всички СВОО-УУ- и ТОО-УУ-Същности, структуриращи 
всички качествени Нива на ексгиберация на 36-измер-
ната Вселена в дадения тип бирвуляртност), АЙФААР 
(Висшият Колегиален Разум на ДДИИУЙЙИ-Същността) 
и ЙЮ-ИИ-УССЛИ-ИИ (Примогенитивната Трансценден-
тална Съставляваща – ПТС) представляват (в дадения 
хипердиапазон на ексгиберация на ФД на Мироздание-
то – до ±36-та измерност!) някакъв Творчески Прин-
цип на тройственото (само в нашето Его субектив-
но-ограничено разбиране, в действителност Всеки от 
трите Компонента на дадения Принцип е образуван 
от неизчислимо множество Причини!) функционално 
формообразуване и едновременното проявление на сл-
лоогрентните ф-Конфигурации на Вселенските Косми-
чески Същности в единната субективна скррууллеррт-
на система на Мирозданието.
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3.0707. Този Принцип отразява в дадения хипердиапа-
зон на измерност „проекциите“ на Главния Вселенски 
Формообразуващ Механизъм, организиращ и енергоин-
формационно обезпечаващ амплификационната осно-
ва на имманентното проявление на всички преходни 
състояния на Самосъзнанията на всякакви СВОО-УУ- 
и ТОО-УУ-Същности, определяйки както колективни-
те Принципи на Тяхното Съществуване (бирвулярт-
ните тенденции, особеностите на Схемите на Синтез, 
свилгс-сферационната последователност във Фокусна-
та Динамика, а също много други неща), така и всички 
методи за Техните възможни творчески реализации в 
цялата безкрайност на взаимовръзките между дувуйл-
лерртните Форми на Вселените от дадения тип.

Глава 5. Характеристики на Примогенитивна-
та Трансцендентална Съставляваща

3.0708. Доколкото за ДДИИУЙЙИ-Същността и Нейния 
Висш Разум (АЙФААР) вече беше съобщено достатъчно 
много, за да разберем ренитивно в самите Принципи 
на осъществяваната от Тях функционалност, аз тук 
се спирам само на общите характеристики на третия 
Компонент – ЙЮ-ИИ-УССЛИ-ИИ. Тази Трансцендентал-
на Съставляваща обезпечава наличието в разглеж-
даната от нас сллоогрентна структура (на Фокусната 
Динамика на АЙФААР и фокусната Конфигурация на 
ДДИИУЙЙИ) всички необходими за Тяхното съвместно 
творческо проявление Формо-„проекции“ на цялото 
безкрайно многообразие на разно-Качествените съче-
тания на признаците на примогенитивното Състояние 
на Информацията, образували се и проецирали се в 
скррууллерртната система на Мирозданието в резул-
тат от консуммативните (тоест постмеркавгнационни) 
взаимодействия между всички Нейни уравновесени и 
дисбалансирани партикули.
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3.0709. Това е Онова, Което пребивава зад пределите на 
Съществуването на всеки субективен Опит, Това, Което 
се намира на другата страна на всяка от фокусно-инер-
ционно формираните субективни Реалности, която сама 
по себе си се явява съвършено непознаваема и непо-
стижима за всякакви изследвания на нея с помощта на 
Разума, доколкото представлява обективната информа-
ционна Основа за Мирозданието от всеки тип.

3.0710. В нашите с вас субективни Представи ПТС може 
изключително условно да се сравни с някакво най-висше 
духовно Начало, организиращо това Ниво на Вселенска 
функционалост, което ние (по много примитивни и огра-
ничени признаци) определяме като „най-хармоничното 
от възможните“, „божествено“, „абсолютно“. Затова ре-
лигиозният човек, най-вероятно, би определил ЙЮ-ИИ-

УССЛИ-ИИ като „Светия Дух“, а съвременно мислещите 
хора биха назовали Това „Вселенското Превечно На-
чало“, качествено изпреварващо сллоогрентния Процес 
на едновременното проявление на Самосъзнанието на 
ССС-Същността, появяващо се като ф-Конфигурациите и  
Фокусната Динамика на Всичко Съществуващо (тоест 
проявеното Творение, скррууллерртната система). Без 
информационната основа, специфично кодирана в ПТС, 
нито Самия АЙФААР (като ВККР), нито фокусираната от 
Него ДДИИУЙЙИ-Същност просто не биха могли струк-
турно да се формират и да проявят съвместно свой-
ствените Им Нива на Самосъзнание във Фокусната 
Динамика на Мирозданието.

3.0711. Трябва да отбележим, че този Звуков Космиче-
ски Код (ЙЮ-ИИ-УССЛИ-ИИ) се отнася само към услови-
ята на дадения хипердиапазон на ексгиберация точно 
така, както и всички други ЗКК (АЙФААР, ААУУССММ, 
ИИЙЙ-ЯА-ЙЙ, ДДИИУЙЙИ, ННИИЛГ-ННИ, ССВАА-ФАА, 
И-ИФЛООЛЛ-ФОО, ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС, ОО-УУИЛЛИ-И-
УУЛЛ, ООО-ЛЛУИ-О-ООЛЛ-СС и други). За другите прос-
транствено-времеви условия на ексгиберация (и в 
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другите типове бирвуляртни съчетания!) субективни-
те „проекции“ на всички Тези Космически Същности 
имат различни ЗКК. Например, в 48-измерния гигади-
апазон 36-измерностната Фокусна Динамика на Вис-
шия Космически Разум АЙФААР егллеролифтивно кон-
вергира във Фокусната Динамика на Формо-Творците 
на АУЛМНИИЙСС – ВККР на 48-Качествената Вселен-
ска ИИЙЙЮУЛЛССМИ-Същност, а в 60-измерния хипер-
диапазон – конвергира във Фокусната Динамика на 
Формо-Творците на СЙЮИЛГСНАИЙЙ – Висшия Разум 
на 60-Качествената Вселенска АЙЙАЛЛДМААЙТС-Същ-
ност. Между другото, по същата причина (тоест поради 
разнокачествеността и разнопротоформността на вся-
ка ф-Конфигурация на фокусираните от нас Форми 
на Самосъзнания) обективното съдържание на едни и 
същи честотни конгломерати се възприема от нашите 
„личностни“ Интерпретации съвършено субективно и 
субтеррансивно. Следователно, и конкретното значе-
ние на едни и същи ЗКК от всяка „личност“ също се 
интерпретира различно.

3.0712. ПТС информационно обединява цялата скрруул-
лерртна система на Творението на Висшия Разум на 
Мирозданието (СС-АЙИЙЛГ-СС-СС-АЙЙ-ССС) в Единното 
сллоогрентно Цяло, което е дувуйллерртно структури-
рано от зилиони разно-Качествени Вселени с Техните 
безкрайно-измерностни ПВК, Конверсуми и Универсуми. 
Това, което съвременните учени приписват на етера 
(като някакъв аналог на вакуума), представлява само 
неизмеримо нищожна част от свойствата и функциите, 
пораждани в Пространство-Времето благодарение на-
личието във Фокусната Динамика на всяка Форма на 
Самосъзнание и ККР на Този Универсален Компонент 
– Примогенитивната Трансцендентална Съставляваща.

3.0713. В условията на 36-измерностния мегадиапазон 
на ексгиберация с Фокусната Динамика на Висшия 
Разум АЙФААР, ПТС влиза в ролята на Универсални-
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ят Формообразуващ Принцип, обезпечаващ абсолютно 
всички възможности за едновременното проявление 
на сллоогрентната ф-Конфигурация на 36-Качестве-
ната (24 СКК + 12 ЧКК) Вселенска ДДИИУЙЙИ-Същност. 
Една от Формо-структурите, с помощта на които етер-
ния ПТС-Потенциал се реализира в специфичните усло-
вия на ексгиберация на Формите на Самосъзнание на 
3-4-измерностния диапазон се явява това, което ние с 
вас субективно сме определили като фоторедуксивен 
Етер – той представлява информационната структура 
на УПДИ, благодарение наличието на която разнопрото-
формните типове ККР могат информационно да взаимо-
действат помежду си, докато ПТС способства за проява-
та на абсолютно всички Форми на Самосъзнания и ККР.

3.0714. В дадения (3-4-измерностен) мегадиапазон Този 
Принцип се отразява чрез свойствения само на Него 
ЗКК – ТЛААССМА-А, Което може условно да се интер-
претира като Идиопатичен Т-Ингредиент (в смисъл 
– първичен, обективно съществуващ за дадения ме-
гадиапазон, съкратено – ИТ-Ингредиент), Който няма 
нито Форма, нито каквото и да било числено израже-
ние, тъй като едновременно обезпечава Фокусната Ди-
намика на безкрайното множество разно-Качествени 
(разнобирвуляртни) Вселенски Висши Разуми.

3.0715. ТЛААССМА-А – това са Универсални транскомуни-
кационни структури на Висшия Колегиален Космически 
Разум АЙФААР, енергоинформационно взаимосвързващи 
Неговата Сфера на Творчество с Формо-Творците от вся-
какви Нива (включително и нас с вас) в целия мегадиа-
пазон на симултанната ексгиберация на Фокусната Дина-
мика на нашата ДДИИУЙЙИ-Същност (до 36-та измерност). 
Благодарение на тяхното наличие се осъществява голох-
ронния Процес на трансгресия-конвергенция на етерните 
„проекции“ на Информацията между Фокусната Дина-
мика на Формо-Творците на Междугалактическите Ком-
плекс-Планове и Космическите План-Нива.
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3.0716. Чрез безбройното множество многофункционални 
ССВА-СС-УУ-системи („Канали“) и етерни структури на 
Идиопатичния Ингредиент всички Галактически ССЛОО-

СС-СНАА-Творци на Фокусната Динамика на Вторична-
та Илюзия на нашата ДДИИУЙЙИ-Същност активно под-
държат енергоинформационна взаимовръзка със ССУИ-

СС-СФАА-Творците на Фокусната Динамика на Нейната 
Първична Илюзия (а значи, и с ВККР АЙФААР), ампли-
фикационно интегрирайки Им собствения си Опит от 
Творческата Самореализация и квалитационно получа-
вайки от Тях първичните кодировки на Информацията, 
които позволяват на Тях Самите непрекъснато да уни-
фицират и амплиативно да „модернизират“ Фокусната 
Динамика на Своите Форми на Самосъзнания, симул-
танно фокусирайки се както в Нивата на Вторичната, 
така и в Нивата на Първичната Енерго-Плазма.

3.0717. От ЙЮ-ИИ-УССЛИ-ИИ ИТ-Ингредиентът се отлича-
ва с по-тесен спектър на свойствената само на Него 
функционалност (както, например, Нивата на „лич-
ностното“ Самосъзнание се отличават от Нивата на 
колективното Подсъзнание). Но ние с вас говорим 
именно за ТЛААССМА-А, защото именно Той определя 
цялата Фокусна Динамика на АИЙ-ЙЯ-Същността, в 
универсалния тип бирвуляртност на Която (аиййяи-
чески) последователно конвергират ллууввумическия, 
гоолгамаааически и ссмиийсмаааически типове (други 
функции се отразяват чрез други партикули на ЙЮ-

ИИ-УССЛИ-ИИ). На свой ред, в условията на Вторичната 
Енерго-Плазма ТЛААССМА-А делегира свойствените Му 
функции на зиллиони разно-Качествени ПТС-вариан-
ти – ССМИИЙСМАА-А (Трансцендентен С-Ингредиент, 
съкратено – ТС-Ингредиент), а в условията на Третич-
ната Енерго-Плазма – на зилиони ГООЛГАМАА-А (Им-
манентен Г-Ингредиент, съкратено – ИГ-Ингредиент). 
Благодарение на тяхното наличие във Фокусната Ди-
намика, всички споменати Състояния на Енерго-Плаз-
мата функционират като Едно Цяло.
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3.0718. Така нито Източника на генериране на Фокусна-
та Динамика на Вселенския Висш Разум (ССУИ-СС-СФАА-

Творците на ВКР АЙФААР), нито ССУУ-СС-ВУУ-Сферата на 
Космическото Творчество на СВОО-УУ- и ТОО-УУ-Същно-
стите (на ДДИИУЙЙИ-Същността) не се явяват Тези все-
обединяващи Фактори, Които в дадения (3-4-измернос-
тен) мегадиапазон обуславят Висшият Концепт (Сми-
съл) за проявление на Вселенското Творение. Да, нали-
чието във Фокусната Динамика на Формо-Творците на 
едни или други признаци (творчески тенденции) и оп-
ределени особености, свойствени на Вселенския Висш 
Разум, обезпечава Техните избори (в зависимост от сте-
пента на спешност на реализираните от Тях Интереси) 
с възможности за селективна (тоест избирателна) ори-
ентация в цялото множество на мултиполяризационни 
Направления на развитие и типове бирвуляртност.

3.0719. Вселенското Творение обективно отразява само 
спецификата на проявяващите се при този процес фо-
кусни Конфигурации на енергоинформационните взаи-
мовръзки между Формо-Творците, които структурират 
скррууллерртната система. А информационната база за 
осъществяване на всяка от тези взаимовръзки се обез-
печава за сметка на наличието в УПДИ на такава Уни-
версална Компонента като ЙЮ-ИИ-УССЛИ-ИИ. Аз бих 
даже казал, че ПТС изпълнява „посреднически услуги“ 
сред Фокусната Динамика на Формо-Творците (диссона-
ционите, тоест консуммативни партикули Информация) 
и „аспекто-комплектуващите“ функции на Инфо-Тво-
рците, резонационно отразяващи във всяка част на Фо-
кусната Динамика на Творението примогенитивното (аб-
солютно уравновесено) Състояние на Информацията.

3.0720. На нивото на Съществуване на НУУ-ВВУ, ЛЛУУ-

ВВУ и всяка от Прото-Формите в предела на 12-измер-
ностния мегадиапазон ролята на такъв Фактор изпъл-
нява ГООЛГАМАА-А (ИГ-Ингредиент), Който обезпечава 
в дадените режими на ексгиберация всички необхо-
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дими функции на ПТС и определя абсолютно всички 
реализационни възможности на Фокусните Динами-
ки на СЛАА-СС-МИИ-Творците. В условните предели на 
24-измерностния мегадиапазон, същите тези функции 
(но на по-амплиативни Нива) за Фокусната Динамика 
на ССЛОО-СС-СНАА-Творците се изпълняват от ССМИИЙ-

СМАА-А (ТС-Ингредиента), а в условните предели на 
36-измерностното Вселенско Творение цялата необ-
ходима Информация на ССУИ-СС-СФАА-Творците обез-
печава ТЛААССМА-А (ИТ-Ингредиента). Именно те на-
пълват и одухотворяват със Себе си абсолютно всички 
качествени особености на проявлението на Висшия 
Разум АЙФААР в Тяхното Универсално Творение.

3.0721. Така нито ГООЛГАМАА-А, нито ССМИИЙСМАА-А, 
нито ТЛААССМА-А непосредствено не се отнасят към 
Формо-структурите на Мирозданието – това са раз-
нофункционални партикули на когнитивния (познава-
телен) Принцип, който е свойствен на примогенитивното 
Състояние на Информацията и който е реализиран чрез 
Нейното амициссимно Състояние. Тези Ингредиенти 
изпълняват функции по обезпечаването на всеобщата 
стабилност между всички енергоинформационни взаи-
мовръзки, които едновременно поддържат Тези Състоя-
ния (чрез едновременното анихилииране на всякакви 
постмеркавгнационни (тоест консуммативни) прояв-
ления). Без Тяхното участие нито една от Формите на 
Самосъзнания или на Колективния Космически Разум 
просто никак не би могла фокусно да се осъществи (то-
ест да Съществува като част от Творението). Образно 
Тези Ингредиенти може да се сравнят с някакви Уни-
версални Информационни Потоци, които придобиват 
свойствените им особености и функции само в момента 
на възникване на качествено „изместване“ на Фокусите 
(тоест с Фокусната Динамика), което се явява главното 
свойство на Универсалното Плазмено-Дифференциа-
ционно Излъчване: ако има УПДИ – има и възможности 
за активизация на ПТС, ако няма УПДИ – няма и ПТС.
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3.0722. Именно специфичните реализационни функции 
на ИГ-Ингредиента на Фокусната Динамика на (ГООЛ-

ГАМАА-А), част от свойствата и особеностите на Който 
хората са свикнали да влагат в такова понятие като 
„Душа“, събират творчеството на СЛАА-СС-МИИ-Творците 
на безбройното множество Прото-Форми на Самосъзна-
нията в единна и цялостна система от разноизмерностни 
и разно-Качествени енергоинформационни взаимовръз-
ки, които – чрез ИТ- и ТС-Ингредиентите (ТЛААССМА-А и 
ССМИИЙСМАА-А), обезпечават възможности за амплифи-
кационните реализационни проявления на още по-Само-
съзнателните Форми на Единство, които са симултанно 
осъществявани на различните Нива на Фокусната Дина-
мика на Вселенските Същности.

3.0723. Най-интересното за нас с вас се заключава в 
това, че ГООЛГАМАА-А-Ингредиента съвършено не е 
привързан към никаква Форма, тъй като всяко взаи-
модействие на Фокусната Динамика на Формо-Творци-
те на Самосъзнанието с ИГ-Ингредиента се осъществя-
ва според Принципа на Резонационност: с каквато от 
партикулите на съвкупната бирвуляртност (тоест инте-
грала на всички коварллертни типове бирвуляртност) 
на ИГ-Ингредиента, свойствени на дадения диапазон, 
се установява най-голяма резонационност на СФУУР-

ММ-Формите на вашата Фокусна Динамика – с тази 
Форма на Самосъзнание, която структурира дадената 
партикула, Вашият УФС субективно ще се самоотъжде-
ствява като „самия себе си“.

3.0724. Но във връзка с това, че в свойствените за нас 
с вас системи на субективно Възприемане просто е 
невъзможно нито да се определят, нито да се дифе-
ренцират (разграничат) помежду си Сферата на взаи-
модействие на Фокусните Динамики на СЛАА-СС-МИИ-

Творците със съответстваащия им ПТС-Ингредиент, 
едновременно реализиращ се чрез множество фокусни 
Конфигурации, то – говорейки за ГООЛГАМАА-А-Мо-
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дуса, аз ще бъда принуден субективно да се отнасям 
към всевъзможните разнопротоформни проявления и 
взаимовръзки, обезпечени с особеностите на дадения 
ИГ-Ингредиент, като към някаква условна Космическа 
Същност, която е структурирана от съвкупните ковар-
ллертни Фокусни Динамики на Формо-Творците на 
безбройното множество диффузгентни една към друга 
Форми на Самосъзнания на Колективните Космически 
Разуми. Тоест независимо от факта, че ИГ-Ингредиента 
представлява етерна структура, ние с вас не можем 
никак иначе да разглеждаме всички Негови проявле-
ния в скррууллерртната система на Мирозданието, ос-
вен чрез Фокусната Динамика на Формо-Творците.

3.0725. Именно затова сме и принудени (за удобно ма-
нипулиране с нашите Представи) да даряваме всички 
етерни Ингредиенти със свойства като че ли са Кос-
мически Същности (например така 12 ЧКК субективно 
се превръщат в нашата система на Възприемане в 12 
разнотипни ОО-УУ-Същности). Всичко това и напомня 
разговор за конкретен човек: невъзможно е да си пред-
ставяме която и да е „личност“ независима от нейна-
та екзистенция – напълващата нейната Същност (или 
така наричаната „Душа“), защото в противен случай на 
нас с вас ще ни бъде нужно да се привързваме вече към 
съвършено друга Форма на ексгиберация (към труп – 
средата на обитание на Формите на Самосъзнания на 
протозоа и на микроорганизмите, молекулите и атоми-
те), външно известно време все още запазващ своето 
сходство с „личността“, но вече нямащ никакво отно-
шение към характерното за нея жизнено творчество.

3.0726. Точно така стоят нещата и с ГООЛГАМАА-А-мо-
дуса: говорейки за резултатите от взаимовръзките 
свойствени за дадения ИГ-Ингредиент, изразени чрез 
конкретно разглежданите от нас в различните режи-
ми на Пространство-Времето фокусни Конфигурации, 
ние с вас винаги условно ще подразбираме някаква 
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Космическа Същност, чрез Творческата Активност на 
Която се проявява свръхаддитивния (тоест повече от 
сумарен) синергичен ефект на резонационното взаи-
модействие на Фокусните Динамики на разно-Качест-
вените Формо-Творци на безбройното множество ККР 
структуриращи различните типове бирвуляртност.

3.0727. В резултат от възникването на подобен слло-
огрентен ефект цялата многоизмерност на симултан-
ното проявление на Пространство-Времето на Третич-
ната Енерго-Плазма дувуйллерртно-диффузгентно се 
структурира от Фокусните Динамики на безкрайното 
множество разнокачествени Форми на Самосъзнания, 
които ние определяме като Прото-Форми на ГООЛГА-

МАА-А или като Първо-Причини за ексгиберация на 
Третичното Състояния на Енерго-Плазмата (Звезди, 
Планети, хора, животни, растения, микроорганизми, 
молекули, атоми, фермиони, бозони, а също субеле-
ментарни, супер- и хиперуниверсални Форми на Само-
съзнания).

3.0728. Фокусните Конфигурации на всички тези Про-
то-Форми, дувуйллерртно-диффузгентно преминава-
щи една в друга със свойствените им взаимовръзки 
както във всяко от диапазонните, така и във всяко от 
конверсумните Нива, специфично се дифференцират 
и диверсифицират само в тясноспецифичните условия 
на разнокачествените системи за субективното Въз-
приемане, субтеррансивно свойствени на всеки Фор-
мо-Тип на всяка Прото-Форма, формирайки по такъв 
начин безкрайното множество разновидности (Звезд-
ни, Планетарни, флоро- и фаунообразуващи, молеку-
лярно-атомни и т.н.) и типове („октаедрални“, „хек-
саедрални“, „додекаедрални“ и т.н.) Резомирали на 
едновременно-многомерното проявление на СЛАА-СС-

МИИ-Творците на различните Нива.

3.0729. Например, между човешката и множеството други 
– животински – Прото-Форми на Самосъзнания, на ни-
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вото на енергоинформационните взаимовръзки диффуз-
гентно структуриращи Фокусните Динамики на техни-
те Формо-Творци, в дадения диапазон на измерност е 
просто невъзможно да се прекарат повече или по-мал-
ко ясни граници, тъй като едни и същи Формо-Творци, 
едновременно реализиращи се в различните под-Схеми 
и Схеми на вътре-Качествения и между-Качествения 
Синтез, творчески организирайки се чрез различните 
съчетания на едни и същи под-Аспекти или Аспекти на 
Качествата, едновременно се проявяват в различните 
режими на Пространство-Времето (в това число образу-
ваните от различни типове измерност) като много отли-
чаващи се помежду си Форми на Самосъзнания.

3.0730. Така Формо-Творците на ллууввумическата 
двойка Доминанти (ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Во-
ля–ВСЕ-Разум), паралелно с това и не по-малко актив-
но, отколкото във Фокусните Динамики на нашите с 
вас микстумни НУУ-ВВУ-Формо-Типи, са заети също в 
последователното осъществяване на всевъзможните 
двуинвадерентни под-Схеми и Схеми на Синтез, харак-
терни за множеството други Прото-Форми на животни-
те, които едновременно с нас се проявяват в различни 
условия на 3-4-измерностния диапазон. Например:

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост
+ ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изначалност;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост
+ ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-Присъственост;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост
+ ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Устременост;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Единство;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост
+ ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност;

ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Цялостност;
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ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум
+ ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост;

ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум
+ ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост;

ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум
+ ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуумност;

ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Единство;

ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Устойчивост–
ВСЕ-Стабилност и множество други варианти.

3.0731. Във всяко от по-амплификационните Нива на 
ексгиберация, базиращи се на 3-9-инвадерентни Схе-
ми на Синтез, всички енергоинформационни взаимо-
връзки (синтезирени „по-рано“ съчетания на призна-
ци) между разнокачествените разнопротоформни Фор-
мо-Творци, паралелно синтезирани от тях в различ-
ните Схеми, също резонационно-диффузгентно във все 
по-голяма степен се солватизират помежду си (тоест 
гейлитургентно като че ли „се взаиморазтварят“ една 
в друга), реорганизирайки се и преобразувайки се в 
по-универсалните Форми на Самосъзнания на нови-
те, все по-сложни типове бирвуляртност, структури-
рани от по-коварллертни взаимовръзки. В Нивата на 
12-13-измерностните диапазони всички тези съчета-
ния на признаци придобиват относителна устойчивост 
и равновесие, съставлявайки основата на сллоогрент-
ната Квинтесенция на ГООЛГАМАА-А-Ингредиента.

3.0732. Следва да се отбележи, че обективно цялата ка-
чествена (информационна) база, необходима за осъ-
ществяването на всеобщата Фокусна Динамика на 
СЛАА-СС-МИИ-Творците във ф-Конфигурацията на даде-
ната ДДИИУЙЙИ-Същност, се обезпечава от наличието 
на единния и всеобщ Имманентен ГООЛГАМАА-А-Ингре-
диент, докато в системите за субективно Възприемане 
на Формите на Самосъзнания и ККР, структуриращи 
разно-Качествените Формо-структури на дадения ме-
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гадиапазон (до 13-та измерност), се формират всевъз-
можните СФУУРММ-Форми за наличието на безбройно-
то множество разнотипни ГООЛГАМАА-А-Ингредиенти, а 
също инициираните от Тях към ексгиберация Плане-
тарни, Звездни, Галактически и Вселенски Същности.

3.0733. Подобни илюзорни Представи се реализират в 
различните Нива на Самосъзнанието на всевъзмож-
ните Прото-Форми поради характерното свойство на 
всеки Фокус на Съсредоточеното Внимание (или не-
говите амплиативни аналози) да се акцентира само 
на качествената разлика между нещо вече известно и 
това, което засега все още се явява за Формо-Творците 
на дадената Форма на Самосъзнание недосинтезира-
но, тоест непознато в цялата негова многостранност и 
универсалност. Затова понякога, за удобство на обяс-
нението на нещо (особено, когато се сравняват Фо-
кусните Динамики на две или няколко  Планетарни, 
Звездни Същности), на мен също засега ми се налага 
да използвам подобни субективни Представи.

3.0734. Вие  трябва ренитивно да осъзнаете и разбере-
те, че не съществува такава многоизмерностна „точка“ 
в Пространство-Времето на нашата Вселена и такава 
от Нейните безбройни Форми на Самосъзнания (или 
типове с-Реалност, ПВК), където функциите на трите 
ПТС-Ингредиента сллоогрентно да не биха се проявява-
ли в един или друг вид по един или друг начин. Това 
означава, че специфичните признаци на субективното 
Самосъзнание са обективно присъщи на всяка Форма 
на ексгиберация, било то бозон, фермион, молекуля-
рен комплекс, „черна дупка“ или Вселена.

3.0735. Благодарение на универсалните резонацион-
но-конкатенационни свойства на този Формообразуващ 
Принцип (а също на допълващите Неговата функцио-
налност други Космически Закони и Техните Принци-
пи!), всеки вариант на субективно разглеждана от нас 
Колективна Космическа Същност (било то „субект“ или 
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„обект“), независимо от нашата интерпретация, винаги 
се явява „Всичко, едновременно проявено във Всичко“. 
При това, обективно, за никакво „начало“ или „край“ 
на проявлението на Нейната Фокусна Динамика не 
може да става и дума, защото в сллоогрентната скрру-
уллерртна система на Мирозданието Това Всичко (ви-
наги и едновременно), е качествено „проецирано“ във 
всички Нива на ексгиберация, имайки възможност за 
симултанна (но субективно-последователна!) фиксация 
на Фокусната Динамика в по-амплификационните от 
свойствените Му качествени състояния.

3.0736. Затова няма и не може да има никъде в цяла-
та Вселена такова „място“ или такова състояние, къ-
дето „вие“ окончателно да „завършвате“, „изчезвате“ 
(не като НУУ-ВВУ- или ЛЛУУ-ВВУ-Форма на Самосъзна-
нието, а като самосъзнателен структурен Елемент на 
Всичко) от Фокусната Динамика на Формо-Творците 
на Висшия Разум на Мирозданието, защото цялото 
безкрайно множество Вас, представляващи Универ-
салния Фокус на Самосъзнанието (партикулярните 
Формо-Типи и „личностни“ Интерпретации на Ва-
шата сллоогрентна Стерео-Форма, дувуйллерртно-сл-
лоогрентно трансформираща се във всички Нива на 
ф-Конфигурацията на Мирозданието) – именно това 
са Те, а всички степени на Тяхното творческо прояв-
ление – именно това Са всички възможни Форми на 
Вас, по съответстващ начин генерирани в различните 
условия на Пространство-Времето чрез субтеррансив-
ните особености на разнокачествените системи за су-
бективното Възприемане.

3.0737. Всеки от тези варианти на Вас е значително 
„по-дълбок“ и по-универсален, отколкото вие можете 
за себе си субективно да си представите, защото спе-
цифично и целенасочено използвайки зилиони разно-
качествени реализационни Форми на Самосъзнание, 
Вие (едновременно и самосъзнателно), съществувате 
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навсякъде, във всяка пространствено-времева „точка“ 
на ексгиберация на колективното Творчество на Енер-
го-Плазмата, качествено-последователно формирайки 
със Своята едновременна УФС-Динамика абсолютно 
цялото многообразие Формо-системи на Светове, с-Ре-
алности, ПВК, Конверсуми и Универсуми. При това 
Вие не изпитвате никакви ограничения за Своето твор-
ческо проявление, паралелно преживявайки зилиони 
варианти за получаване на „жизнен Опит“ от цялото 
безбройно множество на Своите Формо-Типи.

3.0738. Фокусната Конфигурация на Вашата ГООЛГА-

МАА-А-Същност, чрез определена част от сллоогрентност-
та на Която се проявява общата Фокусна Динамика на 
Формо-Творците на всички Ваши Формо-Типи (тоест на 
вашата Стерео-Форма), също представлява универсал-
на структура на енергоинформационните взаимовръз-
ки, която, позволявайки на Нея да проявява абсолют-
ната субтеррансивност в безбройното множество Форми 
на свойственото за Нея Космическо Творчество, се явя-
ва неотменима функционална част (сигнум) на цялото 
множество „други“ субективни разновидности на ГОО-

ЛГАМАА-А-Същността, дувуйллерртно образуващи чрез 
различните типове бирвуляртни съчетания Едно Цяло. 
За Всяка от Тези перманентни Същности (във всеки от 
диапазоните на Тяхната ексгиберация) са характерни 
Свои собствени качествени особености и реализационни 
възможности, които зависят от спецификата и типовете 
диффузгентност на Схемите на Синтез на безбройното 
множество разнобирвуляртни ККР, сумарно обезпечава-
щи цялата мултиполяризация на Техните субективни 
Фокусни Динамики.

3.0739. Трябва да отбележа, че фактически във всеки 
условен диапазон на ексгиберация на Фокусната Ди-
намика на СЛАА-СС-МИИ-Творците на Третичната Енер-
го-Плазма амплификационно се образуват специфич-
ни съчетания на енергоинформационни взаимовръзки 
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(Колективни Конверсумни Полета-Съзнания) между 
Формо-Творците на безбройното множество най-ковар-
ллертни помежду си разнопротоформни ККР, от Фокус-
ните Динамики на които се формират толкова специ-
фични фокусни Конфигурации на цялото субективно 
многообразие на разнотипните Вселенски Същности на 
дадения диапазон на ексгиберация. Аз нарочно подчер-
тах тук думата „условно“, за да обърна особено ваше-
то внимание на факта, че ние с вас винаги субективно 
можем да разглеждаме Фокусната Динамика само от 
позицията на един-единствен тип измерност – „нашия“ 
(тоест субективно „човешкия“), който е синтезиран от 
инвадерентната фокусна активност на Формите на Са-
мосъзнания на ллууввумическия тип бирвуляртност (по 
отношение на 3-4-измерностния диапазон аз бих даже 
казал „нууввумически“ тип, доколкото СФУУРММ-Фор-
мите, доминантно структуриращи вълновите „човешки-
те“ ПВК, качествено кардинално се отличават от Съдър-
жанието на Фокусните Динамики на субелементарните, 
суперуниверсални и протоуниверсални ПВК).

3.0740. Вие никога не трябва да забравяте за това, че 
в като че ли същите тези „точки на локализация“ на 
Пространство-Времето, които ние с вас конкретно раз-
глеждаме от позицията на Схемата на Синтез, свой-
ствена за нашите системи на Възприемане, Фокусните 
Динамики на Формо-Творците на други протоформни 
Схеми на Синтез формират (в пределите свойствени на 
системите на Възприемане на техните Прото-Форми!) 
други типове вибрационни диапазони, структурира-
ни от съвършено други качествени параметри на из-
мерност, които по отношение на „нашия“ тип измер-
ност биха могли да се изразяват чрез „по-малки“ или 
„по-големи“ показатели.

3.0741. Така „нашият“ 3-4-измерностен диапазон в сис-
темите на Възприемане на различните Прото-Фор-
ми на Самосъзнания субективно би се оценявал като 

https://ayfaar.org/


423
към съдържанието

Влияние на Принципа на Диффузгентност
върху процеса на формиране на Фокусните ДинамикиРаздел X

0-1-, или 1-2-, или 2-3-, или 4-5-, или 5-6-, или 10-11-, 
или още повече (или по-малко) измерностен. Тази су-
бективна разлика в разнопротоформните системи на 
Възприемане зависи не само от степента на коварл-
лертност или имперсептност на съчетанията на при-
знаците характерни за „техните“ и „нашите“ Схеми на 
Синтез, но също и от спецификата на организация на 
енергоинформационните взаимовръзки в самите тези 
съчетания, които (в едни и същи вибрационни усло-
вия!) могат или в по-голяма, или в по-малка степен да 
отразяват в структурите на окръжаващата действител-
ност различни амплификационни тенденции.

3.0742. За да не внасяме объркване във вашите и без 
това много условни и повърхностни Представи за Все-
лените въобще и за ДДИИУЙЙИ-Същността в частност, 
аз обозначих тези диапазонни (тоест формирани в ус-
ловията на проявление на условните граници на един 
вибрационен диапазон) категории на специфични съ-
четания на Колективните Космически Разуми не като 
„Вселенски Същности“, а като вече споменаваните от 
мен  Колективни Конверсумни Полета-Съзнания, пред-
ставляващи във всеки от диапазоните на измерност 
интегралите на Фокусните Динамики на разнопротоф-
ормните Формо-Творци:

ОУРТТУХХС-Поле (0-1-ва измерност),

ДРОУОЛЛФФЛ-Поле (1-2-ра измерност),

ДЛУГЛЛЕММ-Поле (2-3-та измерност),

УПДУЙКК-Поле (3-4-та измерност),

ССМАЙК-АЙКК-Поле (4-5-та измерност),

ИИЛЛАЙ-Поле (5-6-та измерност),

ФРАММАУСС-Поле (6-7-ма измерност),

АХБАККУУЙ-Поле (7-8-ма измерност),

ИИЙФУЛЛ-Поле (8-9-та измерност),
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ИРТТАМЛАНГ-ОФФМ-Поле (9-10-та измерност),

ВИАЛЛХССВИС-ОРХ-Поле (10-11-та измерност),

ПРАЙЙАЛЛ-КВАРС-Поле (11-12-та измерност),

ЙЮССГМИИЛСС-ЙЮСС-Поле (12-13-та измерност).

3.0743. Характерно е, че в сллоогрентната разнопро-
тоформна Фокусна Динамика на Формо-Творците на 
всяко от Тези конверсумни Полета-Съзнания, хармо-
нично взаимоуравновесяващи в свойствените Им ди-
апазони на ексгиберация реализационните тенденции 
на множество разнокачествени Прото-Форми, може 
също субективно да се отделят специфичните съчета-
ния на ККР, представляващи в дадените условия на 
Пространство-Времето различните Направления на 
конвергенционната солватация на множество типове 
бирвуляртност с образуване на общи, най-коварллерт-
ни Формо-структури (като че ли субтеррансивните Ин-
терпретации на диапазонните Вселенски Същности).

3.0744. Например, цялата сума взаимовръзки с ККР на 
различните Прото-Форми, които са най-възможни за 
ллууввумическия тип бирвуляртност в 4-5-измерност-
ния диапазон на ексгиберация (в 3-4- измерностния 
Конверсум на УПДУЙКК-Полето, тоест до Синтеза на 
Състоянието „ТК Потенциалност“, ллууввумическия 
тип бирвуляртност още не е формиран), представен от 
ФД на Формо-Творците на ССМАЙК-АЙКК-Полето, се ре-
ализира чрез Фокусната Динамика на ФЛАКС-Творци-
те на ФЛАКГЛААЙК-Полето (4-5-та измерност); в 5-6-из-
мерностния Конверсум по-амплификационните ллу-
уввумически тенденции се обезпечават от Формо-Тво-
рците на ФУАЙЙФФ-МЕЙР-Полето; в 6-7-измерностния 
– от РАНДААЛЛ-ТАЙР-Полето; в 7-8-измерностния – от 
ПАЙЛАВВП-ХАЙП-Полето; в 8-9-измерностния – от РАЙ-

ХТВАЛЛТ-ПААС-Полето (по-нататък ллууввумическият 
тип се „препроецира“ в ллууввумически-гоолгамаааи-
чески и гоолгамаааически типове бирвуляртност).
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3.0745. На характерните енергийни параметри на прояв-
ление на Фокусната Динамика на Формо-Творците на 
Всяко от тези конверсумни Полета-Съзнания качестве-
но съответстват и определените съчетания на цялото 
множество информационни „проекции“, инициирани 
от примогенитивното Състояние с помощта на ГООЛГА-

МАА-А-Модуса. Тоест устойчивите съчетания на Енерги-
ята (Фокусите) с Информацията имат възможност да 
се реализират в условията на Пространство-Времето 
само чрез Фокусните Динамики на определените По-
лета-Съзнания: многообразието на синтетичното твор-
чество, което е възможно за Формо-Творците, напри-
мер, ССМАЙК-АЙКК-Полето (4-5-та измерност), никак не 
може да прояви себе си чрез Фокусните Динамики, ха-
рактерни за Формите на Самосъзнание на УПДУЙКК-По-
лето (3-4-та измерност) и обратно, а възможностите на 
самото ССМАЙК-АЙКК-Поле не могат никак да се проя-
вят в условия на Фокусната Динамика на Формо-Тво-
рците на ИИЛЛАЙ-Полето (5-6-та измерност) и обратно.

3.0746. Във всеки случай на „препроециране“ на Фо-
кусната Динамика от един диапазон на ексгиберация 
в друг диапазон става мощна деформация на устой-
чивите взаимовръзки (или тяхната дифференциация 
на по-малко коварллертните съчетания, или тяхната 
конвергенция в по-амплификационните типове), ради-
кално изменяща при това ф-Конфигурациите на пре-
дишните СФУУРММ-Форми в съответствие с параметри-
те свойствени за Фокусната Динамика на Вселенската 
Същност на другия диапазон (на конверсумното По-
ле-Съзнание).

3.0747. Независимо от казаното по-горе, за по-удобно-
то опериране с термините и понятията, аз класифи-
цирам цялото безкрайно множество разновидности на 
Вселенските Същности, последователно „препроецира-
щи“ своите Фокусни Динамики в сллоогрентната ФД 
на 36-Качествената (24 Съвместени Качества солвати-
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рат с всяко от 12 ЧКК в приоритетното за дадения Тип 
Направление на Синтеза: ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + 
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) на Вселенската ДДИИУЙЙИ-Същ-
ност, по следния начин: 3-Качествени УПДУЙКК-Все-
лени (две Доминанти прерогативно се синтезират с 
най-коварллертните ЧКК), 6-Качествените ФРАММА-

УСС-Вселени (5 Доминанти + 1 ЧКК), 12-измерностните 
ЙЮССГМИИЛСС-ЙЮСС-Вселени (11 Доминанти + 1 ЧКК), 
24-измерностните ЙИ-ЛЛИ-ИЙЛЛ-Вселени (избирателна 
солватация на всяко от 12 ЧКК с всяко от най-коварл-
лертните ЧКК). Всички други разноконверсумни Вселе-
ни (от 1,0 до 4,0; от 4,0 до 7,0; от 7,0 до 13,0; от 13,0 до 
25,0; от 25,0 до 37,0 измерност) ние условно ще опре-
деляме като „Междувселенски Същности“.

3.0748. В 3-4-измерностния диапазон на измерност ка-
чествените различия между Фокусните Динамики на 
Формо-Творците, обезпечени от цялото множество 
разнопротоформни взаимовръзки на ГООЛГАМАА-А-Мо-
дусите достатъчно явно (за нашата с вас система на 
Възприемане!) се проявяват на нивото на очевидната 
разлика между Формите на Самосъзнания и типовете 
на Колективните Космически Разуми на физически-
те Глобуси („материалните“ Сфери на Творчество) на 
Планетарните, Звездните, Галактическите Същности, 
структуриращи сллоогрентната ф-Конфигурация на 
безкрайното множество 3-измерностни УПДУЙКК-Все-
лени от ДДИИУЙЙИ-Типа.

3.0749. В по-универсалните условия на флаксово-ву-
олдсовия 4-6-измерностен диапазон определени пар-
тикули на ф-Конфигурациите на Формо-Творците на 
Висшия Разум на 3-измерните УПДУЙКК-Вселени (от 
0,0 до 4,0 измерност) гейлитургентно конвергират в 
по-общите за тях синтетични Форми на ККР, Които 
– вследствие коварллертната конкатенация на мно-
жество разнопротоформни типове бирвуляртност, се 
отличават помежду си вече по значително по-малък 
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брой на свойствените Им признаци (в тези условия се 
консолидира Висшия Разум на всевъзможната вариа-
тивност на ККР на 6-измерностните ФРАММАУСС-Вселе-
ни от ДДИИУЙЙИ-Тип).

3.0750. Започвайки с 6-измерностния мегадиапазон този 
синергичен процес на гейлитургентна конкатенация на 
разно-Качествените партикули на разнобирвуляртните 
ККР в единна система мощно се усилва (за сметка на на-
растването на ефекта на емерджентност) и продължава 
дотогава, докато в 11-13-измерностните диапазони не се 
осуществи определен етап от междубирвуляртната (меж-
ду различните типове бирвуляртни множества) солвата-
ция и не се формира Фокусната Динамика на единния 
Висш Разум 12-измерностните ЙЮССГМИИЛСС-ЙЮСС-Все-
лени от дадения Тип, най-хармонично (за дадения ди-
апазон!) конвергираща абсолютно всички енергоинфор-
мационни взаимовръзки между СЛАА-СС-МИИ-Творците 
на Третичната Енерго-Плазма на дадената ДДИИУЙ-
ЙИ-Същност в съгласуваната Фокусна Динамика на 
всички Прото-Форми. Тази Фокусна Динамика е ин-
формационно инициирана от Творческата Активност на 
цялото множество ГООЛГАМАА-А-Модуси структуриращи 
дадения мегадиапазон на ексгиберация на ФД на ВКР на 
Мирозданието и обезпечаващи я (тази сллоогрентна ФД) 
със съответствващи партикули Информация.

3.0751. Що за определени партикули са това? Разбира 
се, да се говори за някаква обективна парциалност на 
фона на крайната субективност и условност на осъ-
ществяваните от нас ментално-чувствени манипула-
ции е просто безсмислено, но ако аз не се опитвам да 
облека тази неуловима кохерентност и засега напълно 
непостижима от вас сллоогрентност на окръжаващата 
действителност (Енерго-Информация) в достъпни за 
вашето Възприемане Представи, то ние с вас и да раз-
глеждаме няма да има какво. Затова аз продължавам 
субективно да моделирам абстрактните УУ-ВВУ-Форми 
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в повече или по-малко конкретни СФУУРММ-Форми и 
да ги адаптирам под вече известните на вас Формо-об-
рази с надеждата, че по-дълбоките Нива на техните 
сллоогрентни Конфигурации някога ще станат в по-го-
ляма степен достъпни и за вас.

3.0752. Следва също да отбележим, че Фокусната Дина-
мика на Висшите Разуми на Вселенските Същности на 
другите типове се обезпечава в свойствените Им диа-
пазони на ексгиберация от качествено други информа-
ционни „блокове“ (тоест блокове, образувани от други 
ГООЛГАМАА-А-връзки), които в сллоогрентната Фокус-
на Динамика на Формо-Творците на скррууллерртната 
система, структурираща в 12-измерностния мегадиа-
пазон на Мирозданието интегралната ф-Конфигурация 
на Вселенските Същности на абсолютно всички ти-
пове бирвуляртности (ДДИИУЙЙИ, ССЫЫ-ИЛФФСТ, ППА-

АЛ-ТТ-УУЙЙФ, ЛЕММС-ГАРЛЛД, РУЛЛС-А-ННИЛВ, ЙГУР-О-

РМИИЙН, СФФ-АА-ЙНТАЛЛ, ИЙАССАНФЛАТТУ и безброй-
ното множество други типове Вселенски Същности), 
също в крайна сметка дувуйллерртно-диффузгентно се 
обединяват в Единен Имманентен ГООЛГАМАА-А-Модус 
на Фокусната Динамика ВКР на Мирозданието, Който 
има свой ЗКК – РИИССТДРРААЛЛМАА-А. Когато ние с вас 
говорим за Фокусната Динамика на Формо-Творците 
на различните Нива на Третичната Енерго-Плазма, 
свойствени на нашата Вселенска ДДИИУЙЙИ-Същност 
(доколкото качествените характеристики и Закони на 
другите Вселени на нас са ни неизвестни), то ние ще 
употребяваме само един термин – ГООЛГАМАА-А.

3.0753. Както вече беше отбелязвано, Фокусната Дина-
мика на всяка от изброените по-горе конверсумни Все-
ленски Същности представлява интеграл на Фокусна-
та Динамика на Формо-Творците на абсолютно всички 
протоформни ККР (и техните Форми на Самосъзнания), 
едновременно структуриращи всички ПВК на дадения 
диапазон на ексгиберация. Информационно тази Фо-
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кусна Динамика е обезпечена от „проекционните“ Ме-
ханизми на съответстващите партикулярни Модуси на 
всеобщия Имманентен ГООЛГАМАА-А-Ингредиент. Ако 
говорим конкретно за Вселенската УПДУЙКК-Същност, 
то за генерираната от Нея Фокусна Динамика такъв ГО-

ОЛГАМАА-А-Модус, обезпечаващ на Нейните Формо-Тво-
рци абсолютно всички партикули Информация, които 
съответстват на обективната качественост на разнопро-
тоформните СФУУРММ-Форми на 3-4-езмерностния диа-
пазон, се явява универсален (за дадения Конверсум на 
ЙЮССГМИИЛСС-ЙЮСС-Същността!) ГАМАЛГОРРАА-А-Мо-
дус – фактическият Източник на Съществуването на 
абсолютно всички Форми на Самосъзнания (Звезди, 
Планети, растения, животни, минерали, фермиони и 
бозони), едновременно-паралелно проявени във всички 
Времеви Потоци на този диапазон.

3.0754. Образно казано ГАМАЛГОРРАА-А-Модусът пред-
ставлява Екзистенциален Принцип на проявление (в 
крайно примитивното религиозно разбиране – „Душа“) 
на всички протоформни фокусни Конфигурации и ця-
лата Фокусна Динамика на Формо-Творците форми-
ращи този тип материалности. В пограничните Нива 
той дувуйллерртно се синхронизира с екзистенциални-
те функции на ЛИИРТУУЛЛАА-А-Модуса на 2-3-измер-
ната дооллсова конверсумна ДЛУГЛЛЕММ-Същност и с 
функциите на ССИЙУЛЛСМАА-А-Модуса на 4-5-измерна-
та флаксова конверсумна ССМАЙК-АЙКК-Същност.

3.0755. Затова, отчитайки диффузгентния Принцип на 
образуване на всяка измерност може да се каже, че ре-
ално Сферата на информационната функционалност на 
ГАМАЛГОРРАА-А-Модуса (както и всички други Модуси на 
ИГ-Ингредиента) не се ограничава строго с условията на 
един диапазон на ексгиберация, а частично обезпечава 
с необходимите партикули Информация „съседните“ с 
тях Континууми и Конверсуми, дувуйллерртно „проеци-
райки се“ във Фокусната Динамика на техните ККР. Да 
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се каже как условните граници на тези информационни 
функции могат да се изразяват посредством конкретни 
показатели на измерност не изглежда възможно, докол-
кото за дадения Имманентен ГООЛГАМАА-А-Модус (как-
то и за всички други) не съществува субективно деление 
Информацията на разнопротоформни Направления на 
Синтеза – това се явява изключително прерогатив на 
Фокусната Динамика на Формо-Творците на Формите 
на Самосъзнания.

3.0756. ГАМАЛГОРРАА-А-Модусът, на свой ред, информа-
ционно е структуриран от безкрайно множество тяснос-
пецифични Имманентни ГООЛГАМАА-А-Сигнуми, обез-
печаващи ф-Конфигурацията на дадения Конверсум с 
всевъзможните информационни функции чрез Фокус-
ната Динамика на Формо-Творците на разнотипните 
ККР. Има Имманентни ГООЛГАМАА-А-Сигнуми на Звезди 
(СЦИЛЛУ-ОФФ-МАА), Планети (ТАЙСС-ДДОРС-МАА), жи-
вотни (ЛЛАИССММА-А), растения (ССААЛМ-МАА), мине-
рали (ООЛЛМ-МАА), фермиони (АРФФ-ОРСТ-МАА) и бозо-
ни (ФФАОЛЛ-ФС-МАА), дооллси (ССОЛЛАС-МАА), флакси 
(ТАССИЛЛУ-УРС-МАА). Не трябва да си представяме все-
възможните проявления на информационните „проек-
ции“ на тези Имманентни ГООЛГАМАА-А-Сигнуми както 
някакви парциални (стремящи се към субтеррансивно 
обособяване) множества, имащи ясни граници меж-
ду осъществяваните от тях информационни функции 
– Принципът на Диффузгентност оставя за всякакви 
партикули Информация възможност едновременно 
да се реализират във Фокусната Динамика на Фор-
мо-Творците на дадения Конверсум чрез безкрайното 
множество ф-Конфигурации структуриращи разнопро-
тоформните типове ККР.

3.0757. Така, благодарение на наличието в дадения диа-
пазон на ексгиберация на безкрайното разнообразие на 
диффузгентни по своите функции Имманентни ГООЛГА-

МАА-А-Сигнуми, едни и същи партикули Информация 
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могат едновременно (макар и много различно!) да се 
реализират в дадения Конверсум чрез Фокусните Дина-
мики на Формо-Творците на такива разнотипни Форми 
на Самосъзнания, като например: флакси и дооллси, 
бозони и фермиони, атоми и молекули, растения и ми-
нерали, животни и микроорганизми, Планети и Звезди.

3.0758. По-нататъшното задълбочаване на осъществя-
ваната от нас трансгрессия във функционирането на 
универсалния проекционен Механизъм на ГАМАЛГО-

РРАА-А-Модуса ни води към появата във всеки от Им-
манентните ГООЛГАМАА-А-Сигнуми на още по-тяснос-
пецифичните признаци на информационните взаимо-
връзки между Фокусната Динамика на разнокачестве-
ните Формо-Творци, условно ограничени от ф-Конфи-
гурациите на различните Прото-Форми на Самосъзна-
нието. Така например, информационните функции на 
ЛЛАИССММА-А-Сигнума диффузгентно се диференцират 
на значително по-парциалните разновидности на ин-
формационните функции, които се обезпечават от на-
личието във Фокусната Динамика на Формо-Творците 
на дадения Конверсум на безбройно множество Имма-
нентно ГООЛГАМАА-А-Сорсове, представляващи Меха-
низми за колективната конвергенция на диффузгент-
но синтезирания Опит вътре във Фокусната Динамика 
на някакъв вид животни. Тук за нас с вас най-голям 
интерес представлява само една от тези разновидно-
сти, а именно ПРААЛЛУ-ЛАА-А – Имманентен ГООЛГА-

МАА-А-Сорс на ККР на Човечеството (в частност, хора) 
и други човекоподобни ККР, структуриращи със своите 
СФУУРММ-Форми Фокусните Динамики на различните 
Звездни Същности.

3.0759. Цялото множество тясноспецифични признаци 
на информационните съчетания, характерни за ПРА-

АЛЛУ-ЛАА-А-Сорса, е представено в цялата сллоогрент-
ност на симултанно генерираните от него ментално-ви-
тални „проекции“ от безкрайното множество стереоф-
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ормни (тоест консолидирани на базата на съвкупния 
Опит на една Стерео-Форма) ФАТТМА-НАА-А-Артику-
ли – Континуумните Екзистенциални Принципи, ин-
формационно обезпечаващи Фокусните Динамики 
на Формо-Творците на всички партикулярни „лич-
ностни“ Интерпретации (Формо-Типи) на една човеш-
ка Стерео-Форма. Образно това може (макар и крайно 
условно!) да се сравни с такова езотерично понятие 
като „Душата на рода“. Но за разлика от Съдържа-
нието на последното (Същността на което винаги се 
разглежда само  на основата на вече съществуващия 
Опит синтезиран от множество поколения предци), 
ФАТТМА-НАА-А-Артикулът на Всяка от човешките Сте-
рео-Форми е информационно структуриран с Опита на 
субективното Съществуване на абсолютно всички Ней-
ни партикулярни „личностни“ Интерпретации, голох-
ронно проявени във Времеви Потоци както на „мина-
лото“, така и на „бъдещето“.

3.0760. Характерната особеност на ФАТТМА-НАА-А се 
явява това, че целият този субективен Опит е клексу-
ван във Фокусната Динамика на Формо-Творците на 
дадения диапазон само по Схемата на Синтеза ВСЕ-Лю-
бов–ВСЕ-Мъдрост плюс ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум, включи-
телно всички специфични особености на диффузгент-
ния Опит, мултиполяризационно синтезиран във все-
възможнте протоформни Направления на развитие на 
безбройното множество НУУ-ВВУ-Формо-Типи на даде-
ната Стерео-Форма. Най-активните инициатори на този 
Опит се явяват АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулите – частично 
персонифицирани Екзистенциални Принципи, които 
информационно обезпечават конкатенацията на ковар-
ллертните взаимовръзки на всяка проявена човешка 
„личност“ в емпиричния Опит от субтеррансивното Съ-
ществуване в множество сценарии на развитие.

3.0761. АСТТМАЙ-РАА-А – това е психоменталната Квин-
тесенция на Съществуването на всяка човешка Форма 
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на Самосъзнание. Повече или по-малко уместно срав-
нение на термина „АСТТМАЙ-РАА-А-Парвула“ с вече съ-
ществуващите във вас Представи се явява езотеричното 
понятие „Душа на човека“, наличието на която във Фо-
кусната Динамика на Формо-Творците на НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типите позволява на всяка „личност“ субективно 
да осъзнава самата себе си в окръжаващата действи-
телност като изключителна субтеррансивност, като 
уникално човешко същество. Бидейки проецирана във 
Фокусната Динамика на конкретния НУУ-ВВУ-Формо-
Тип, АСТТМАЙ-РАА-А не позволява на Формо-Творците 
на Самосъзнанието на „личността“ да губят активна и 
дълбока взаимовръзка с ФАТТМА-НАА-А, обезпечавайки 
техните Фокусни Динамики с най-коварллертния емпи-
ричен и интуитивен Опит, синтезиран в други сценарии 
на развитие от множеството останали дувуйллерртни 
„личностни“ Интерпретации.

3.0762. Като механизъм на „препроецирането“ на този 
разно-Качествен Опит във Фокусната Динамика вся-
ка „личност“ служи АССТЛЛАА-МАА-А – абсолютно не-
локална и много разклонена по свойствените за нея 
информационни взаимовръзки структура на Само-
съзнанието, обезпечаваща във Фокусната Динамика 
на Формо-Творците постоянна генерация на слож-
ноконфигурационния (многонивов и многовекторен) 
сфероидално-лъчев бета-импулс, излъчван от ГООЛ-

ГАМАА-А-Модуса във всички пространствено-времеви 
структури чрез „Биомахалата“ на Самосъзнанията на 
всяка Прото-Форма (ИЛЛГРИИ-ТО-О). От учебниците по 
физика вие знаете, че бета-излъчване – това е елек-
тронно или позитронно корпускулярно йонизиращо из-
лъчване с непрекъснат енергиен спектър, продуцирано 
при превръщания ставащи вътре в ядрата на атомите.

3.0763. Ииссиидиологическото Знание трактува ради-
ацията като един от достъпните за нашето с вас су-
бективно Възприемане признаци на проявление, в 
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различните условия на Пространство-Времето, на ре-
зултатите от Творческата Активност на уййюййни-
те Полета-Съзнания, представляващи във Фокусна-
та Динамика на Формо-Творците Чистото Качество 
ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост. Това ЧКК обезпечава 
на Формо-Творците абсолютна универсалност и резо-
национна достъпност на всички енергоинформацион-
ни взаимовръзки, където и да са били те едновременно 
проявени в сллоогрентната Фокусна Динамика на ВКР 
на Мирозданието. Този факт, че вие чрез ииссииди-
ологическите Представи можете да получавате и су-
бективно да усвоявате тази най-уникална и най-слож-
на Информация, която структурира най-висшите Нива 
на Самосъзнание на ССС-Същността, се явява пряко 
свидетелство за важността за Всичко Съществуващо 
на тази специфична съставляваща част от УПДИ, коя-
то ние интерпретираме като „радиационно излъчване“ 
(то също представлява едно от задължителните усло-
вия на проявление на Принципа на едновременност 
на Фокусните Динамики на абсолютно всички Форми 
на Самосъзнания на тази универсална реализация на 
Творческата Активност на Информацията, която ние 
определяме като фоторедуксивен Етер).

3.0764. Трябва да се отбележи, че радиацията в различна 
степен е присъща на всички Форми на Самосъзнания, 
доколкото тя съставлява радиационната основа на ця-
лото Съществуване. Учените знаят за съществуването 
на около 1500 бета радиоактивни изотопа (макар в ок-
ръжаващия Космос те да са несъизмеримо повече), но 
на малцина е известно, че човешкият организъм сам по 
себе си също се явява радиоактивен, тоест постоянно 
генерира собствено бета-излъчване, без което нашето с 
вас нормално съществуване би било просто невъзмож-
но. Неговият източник са радионуклидите (калий-40 и 
въглерод-14), попадащи в нашето тяло още при раж-
дането и продължаващи непрекъснато да се натрупват 
чрез нашата Фокусна Динамика (взаимовръзки с ок-
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ръжаващата действителност). Освен това, цялата жива 
органична материя, употребявана от нас за храна като 
месо и растения, също (макар и в нищожни количества) 
съдържа радиовъглероди. Да се избавим от тези ради-
онуклиди е практически невъзможно, точно така, както 
и от най-важните елементи в нашия организъм.

3.0765. А това, всъщност, съвсем не е и необходимо, тъй 
като благодарение на фоновото (както вътрешно, така 
и външно) присъствие в нашата Фокусна Динамика на 
признаците на ЧКК ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост, 
АСТТМАЙ-РАА-А дава възможност на Формо-Творците 
на нашите НУУ-ВВУ-Формо-Типи постоянно да обменят 
помежду си необходимата им Информация (резона-
ционно да активизират чрез уййюййните Полета-Съз-
нания едни или други взаимовръзки с Формо-Типите 
на различните сценарии), генерирана във Фокусни-
те Динамики на абсолютно всички Форми на Само-
съзнания от Единния Имманентен РИИССТДРРААЛЛ-

МАА-А-Ингредиент (чрез цялото  безбройно множество 
конверсумни ГООЛГАМАА-А-Модуси, а също чрез техни-
те Сигнуми, Сорсове, Артикули и Парвули).

3.0766. Наличието във Фокусната Динамика на всич-
ки Формо-Творци на НУУ-ВВУ-Форми на Самосъзна-
ния на постоянна генеративна активност на АСТТ-

МАЙ-РАА-А-Парвулите ги обезпечава с техните факти-
чески неограничени комуникативни способности, което 
им позволява свободно да осъществяват всякакви меж-
дувъзрастови, междупротоформни, междуформотипни 
и „посмъртни“ видове фокусни „препроецирания“, а 
на формираните от тях човешки „личности“ (след ос-
вобождаването в моментите на последователните „по-
смъртни“ префокусировки от излишната Фокусна Ди-
намика на всевъзможните протоформни био-Творци 
на физиологическия организъм) – субективно да не се 
привързват към субтеррансивните характеристики на 
тези НУУ-ВВУ-Формо-Типи, които последователно изпа-
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дат от тяхната конкатенационна Фокусна Динамика. 
Затова може да се каже, че характерната особеност на 
всяка от АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулите се явява тяхната 
способност към инициация във Фокусната Динамика 
на всички „личностни“ Интерпретации на Стерео-Фор-
мата на устойчива тенденция към гейлитургентна 
солватация на вече синтезираните информационни 
партикули (СФУУРММ-Форми) с цел формиране на все 
по-съвършени Парвули.

3.0767. Само активно и ефективно взаимодействайки 
помежду Си, Фокусните Динамики на Формо-Творци-
те на цялото множество разнобирвуляртни ГООЛГА-

МАА-А-Модуси (чрез Висшите Разуми на цялото множе-
ство разнодиапазонни Типове Вселени – от условния 
0-1-измерностен дувуйллерртно до 11-12-измерностен) 
получават възможност да формират от множеството 
етерни и фокусни „проекции“ на единната сллоогрент-
на Формо-структура на Каузалния План-Обертон 
(ААСМИИ-И), резонационно обединяващ Творчеството 
на СЛАА-СС-МИИ-Творците със значително по-ампли-
фикационните взаимовръзки на ССЛОО-СС-СНАА-Тво-
рците на Вторичната Енерго-Плазма, Чиито Фокусни 
Динамики са организирани от безбройно множество 
СМИИЙ-С-МАА-А-Модуси. Всички тези ТС-Ингредиенти 
точно така понивово се консолидиррат помежду Си 
(до 24-26-измерностните диапазони) чрез последова-
телната солватация на енергоинформационните взаи-
мовръзки на значително по-универсалните разнобир-
вуляртни съчетания, структуриращи сллоогрентната 
ф-Конфигурация на ДДИИУЙЙИ-Същността.

3.0768. Всяка от зилионите разнообразни реализацион-
ни Формо-системи на амплификационния „тренинг“ 
на Висшия Космически Разум е структурирана от 
енергоинформационни взаимовръзки на зилиони раз-
нокачествени Форми на Самосъзнания и ККР, аспек-
табилно и инвизусно за нас консолидиращи в свои-
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те ф-Конфигурации (по някакви особни съчетания на 
признаци) коварллертно-диффузгентните взаимовръз-
ки на зилиони други Космически Същности, Чиито 
Фокусни Динамики също функционално обезпечават 
проявлението на разнообразните Типове и Нива на 
Единната субективна Реалност. Но при това в Нива-
та на Самосъзнанието на ВКР няма такъв универсален 
Механизъм, който би могъл да обезпечи едновремен-
ната ориентация на Фокусната Динамика в абсолютно 
всички Форми на Неговото творческо проявление (то-
ест би позволявал на някаква Форма едновременно су-
бективно да се реализира както в най-деплиативните, 
така и в най-амплиативните Нива).

3.0769. В цялото многообразие на мултиполяризацията 
на Фокусната Динамика на всяка Форма на Самосъз-
нание винаги има безбройно множество разно-Качест-
вени Формо-структури, Формо-Творците на които в 
по-голяма степен се специализират в някакво едно ре-
ализационно Направление на творчество (обикновено 
представляващо някаква съвкупност от диффузгентни 
разно-Качествени Направления).

3.0770. Вашите предположения за това, че ВКР на вся-
ко Ниво е способен симултанно и в равна степен да 
обхване (тоест адекватно да осъзнае и реагира) Фо-
кусната Динамика на Формо-Творците на абсолютно 
целия мегадиапазон на Своето субективно проявление, 
са много илюзорни. Именно затова и съществува су-
бективната дифференциация на Формо-Творците по 
Нивата на Самосъзнание и диапазоните на реализа-
ция – в определени предели процеса на осъзнаване на 
останалите паттерни на мултиполяризацията става не-
възможен поради образуване във Фокусната Динами-
ка на състояния на мощна имперсептност или крувур-
сорртност по отношение на определени партикули на 
потенциално вече съществуващите взаимовръзки. В 
такива случаи Фокусната Динамика от кохерентно-му-
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лтиполяризирано състояние, характеризиращо се с 
по-голяма степен на обективност, се превръща в де-
кохерентно, тоест субективно състояние, моделиращо 
в Самосъзнанието на илюзията за субтеррансивност и 
разделеност с Всичко.

3.0771. Даденото свойство на Фокусната Динамика е 
характерно както за всички Форми на Самосъзнания, 
така и за структурираните от тях Колективни Разуми, 
включително и за „най-висшите“ степени на Тяхното 
проявление в някакви обективни пространствено-вре-
меви режими. Това устойчиво динамично състояние се 
явява закономерен резултат от въздействието на Фо-
кусната Динамика на егллеролифтивния Импулс-По-
тенциал, иницииращ в нея тенденцията към постоянно 
самоусъвършенстване, неизтребимия от нищо аффекта-
тивен Стремеж на Формо-Творците на всяка Форма на 
Самосъзнание към резонационно възсъединяване и ка-
чествена солватация в условията на още по-хармонич-
на фокусна Конфигурация. Това свойство позволява на 
Формо-Творците на ККР от всеки тип  да не се фиксира 
на най-деплиативните Нива на Своето Творчество (ос-
тавяйки тяхната реализация и Синтез на по-малко раз-
витите от цялото множество Свои „проекции“), а повече 
да се концентрира на най-амплиативните Направления 
на Своето Творчество, за да получи възможност за суб-
террансивно творческо Самоосъзнаване в още по-амп-
лификационни Нива. Образно казано, „всеки бог вина-
ги иска да стане още по-значим бог“.

3.0772. Обикновено Формо-Творците на всяка Форма на 
Самосъзнание осъществяват този процес по следния 
начин: когато тяхната „текуща“ Фокусна Динамика, 
обусловена от субтеррансивния характер на ВЛОООМО-

ОТ, вече е изчерпала всички реализационни възмож-
ности заложени в дадената ННААССММ, в определени 
резопазони се осъществява Синтез на най-коварллерт-
ните взаимовръзки, в резултат от което между ф-Кон-
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фигурациите на тези взаимовръзки се осъществява 
лийллусцивно „сливане“, като че ли „стесняващо“ 
общия диапазон на ексгиберация на дадената Форма. 
Макар че за никакво „стесняване“ (тоест намаляване 
във Фокусната Динамика на количествата активни ре-
зопазони) не може да става и дума, доколкото (за смет-
ка на СФУУРММ-Формите на синтезираните резопазони) 
във Фокусната Динамика се активизира най-коварл-
лертната част от СФУУРММ-Формите на по-качествени-
те сред дувуйллерртните под-Нива (която до момента 
на Синтеза е била пасивна). Това повишава „текущия“ 
Потенциал на Фокуса на Творческата Активност на 
Формо-Творците на Самосъзнание, „препроецирайки“ 
техните ФСВ в по-амплификационния модус  на слло-
огрентната ф-Конфигурация.

3.0773. По своята амплификационна Същност всич-
ки „макрокосмоси“ (ТОО-УУ), явяващи се на свой ред 
„микрокосмоси“ (СВОО-УУ) на още по-универсалните 
ТОО-УУ-Същности – това са взаимодопълващи един друг 
паттерни на единния симултанен Процес на творческа 
реализация на Формо-Творците на всички Нива на Са-
мосъзнанието, всеобединяващи се чрез мултиполяри-
зацията на своите Фокусни Динамики в безбройното 
множество на всевъзможните Направления на синте-
тичната бирвуляртност. Всички разновидности на Кос-
мическите Раси (обединения на космическите цивили-
зации по свойствените им признаци) и Типове ККР, а 
също Формите на Самосъзнания и техните Формо-Ти-
пи, структуриращи този Процес със своите Фокусни Ди-
намики, постоянно се трансмутират и „препроецират“ 
една в друга, паралелно и разнонасочено „измествайки 
се“ от едни типове бирвуляртност в други.

3.0774. И така е винаги – безкрайно-едновременно, вед-
нага и във всичко, в цялата разно-Качествена инер-
ционност на нескончаемите ротационни Цикли, които 
дувуйллерртно, ритмично и естествено сменят се един 
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друг. Всяка Форма на нещо „едно“ никога никъде не 
изчезва, съществува вечно и безкрайно се „препроеци-
ра“ в дувуйллерртните състояния на нещо качествено 
друго, последователно-диффузгентно взаимопреобра-
зувайки се една в друга и дълбоко взаимовизразявай-
ки се (взаимоотразявайки се) една чрез друга.

3.0775. СЛАА-СС-МИИ-Творците на едни цивилизации, по-
средством самореализацията на своите СФУУРММ-Фор-
ми чрез енергоинформационните структури на двете 
двойки низши ИИССИИДИ-Центрове (АРГЛЛААМУНИ и 
ИНГЛИМИЛИССА, ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА), актив-
но участват в Процеса на всеобщото Самопознание на 
Висшия Разум в дадения диапазон на ексгиберация 
благодарение на  своята тясна специализация в усъ-
вършенстването на механизмите на тези преобразу-
вания, които стават вътре в клетките и кристалните 
решетки, които образуват различните реализационни 
Прото-Форми на Самосъзнания (както микстумните, 
така и абиотичните). Другите Формо-Творци творче-
ски проявяват себе си чрез функционирането на по-ор-
ганизирани Формо-системи, фокусно проявявайки се 
чрез свойствените им вълнови структури (Форми на 
Самосъзнания и техните Формо-Типи), които, в една 
или друга степен, качествено се отличават от остана-
лите Прото-Форми.

3.0776. Напомням ви, че нито една Форма на Самосъз-
нание не представлява „чист“ вариант на реализация-
та на Формо-Творците само на една Схема на Синтез. 
Фокусната Динамика на Формо-Творците от който и 
да е тип бирвуляртност е обезпечена от Фокусните Ди-
намики на безбройното множество Формо-Творци на 
диффузгентните по отношение на нея Схеми на Син-
тез, които представляват в нея свойствените им типо-
ве бирвуляртност, ексгиберирани в дадения диапазон 
измерност. По отношение на конкретно разглеждана-
та от нас Схема на Синтез, цялото множество от тези 
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ф-Конфигурации ние субективно разглеждаме като 
Прото-Форми на Самосъзнания, благодарение на кои-
то се обезпечава реализацията на Формо-Творците на 
дадената Форма на Самосъзнание. Например, ФД на 
всяка от разглежданите от нас човешки „личности“ 
се формира на базата на активната реализация на 
био-Творците на множеството системи на нейния би-
ологически организъм, започвайки от структурите на 
лимбичната система (най-важните от тях са амигдала-
та, хипокампуса, хипоталамуса, цингуларната конво-
люция) и завършвайки с останалите системи от орга-
ни (пикочо-полова, кръвотворна и т.н.).

3.0777. Последователно реализирайки се по така на-
ричаната „Верига на Папес“, ФД на био-Творците на 
различните Прото-Форми на Самосъзнания отразяват 
специфичните състояния, свойствени в дадения мо-
мент на био-Творците на центровете на страха и агре-
сията, наслаждението и отвращението, в резултат от 
което в системата на Възприемане на „личността“ се 
формират едни или други психоемоционални състоя-
ния (желания, намерения, стремежи, Представи), на 
които са свойствени различни периоди на творческа 
реализация (продължителност). Разбира се, във все-
ки конкретен случай въпроса за необходимостта от 
възникването във ФД на „личността“ на всяко от тези 
състояния и неговата продължителност се регулира и 
коригира от генните Формо-Творци (по-точно, чрез тях 
– от Творците-Интерпретатори), които с помощта на 
Формо-структурите на ендокринната система пускат 
механизмите на реализация на всички био-Творци.

3.0778. Тоест степента на качественост на реализациията 
на ФД на Формо-Творците на ллууввумическата Схема 
на Синтез (едновременно във всевъзможните Направле-
ния на нейната мултиполяризация чрез цялото многоо-
бразие на ФД на разнокачествените „личностни“ Интер-
претации) пряко зависи от реализационната активност 
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на Формо-Творците (и био-Творците) на множеството 
Прото-Форми на Самосъзнанията, структуриращи би-
ологичната съставляваща поредно от фокусираните от 
нас НУУ-ВВУ-Формо-Типи. На свой ред ФД на всеки от 
тези био-Творци зависи от наличието и реализация-
та в нея на ФД на Формо-Творците на молекулярните 
и атомарни Прото-Форми на Самосъзнания, които са 
инициирани от ФД на Формо-Творците на фермионните 
и бозонните Прото-Форми на Самосъзнания, а те – от 
Фокусните Динамики на всевъзможните Формо-Творци 
на флаксовите Прото-Форми на Самосъзнания, и т.н..

3.0779. Както виждате, да се намери в цялата тази без-
крайна последователност на фокусно-етерни взаимо-
връзки именно тази реализационна част, която ние с 
вас с пълна увереност бихме могли да обозначим като 
„Фокусната Динамика на дадената личност“ (тоест на 
дадената Форма на Самосъзнание), практически не из-
глежда възможно – всеки миг Фокусната Динамика 
на всяка Форма на Самосъзнание отразява определена 
степен на реализационната Творческа Активност на 
Формо-Творците на безкрайното множество разнока-
чествени Прото-Форми на Самосъзнания.

3.0780. Между другото, не следва особено да се зацикля-
те на въображаемата за вас разлика в такива субектив-
ни понятия като „Формо-Творци“ и „био-Творци“ – 
такова разделение се прилага от мен само за удобство 
на ползването, за да можете по-лесно и по-бързо да си 
представите за какво именно става дума, когато раз-
глеждаме особеностите на функционирането на всевъз-
можните биологични системи, включително и нашите 
с вас организми. По същността си, в дадената (диссо-
национна) категория Творци има само Формо-Творци 
(тоест разнокачествени Фокуси, едновременно-егл-
леролифтивно реализиращи се чрез всевъзможните 
консуммативни състояния на Енерго-Информация-
та), голохронно ексгиберирани абсолютно във всички 
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условия на проявление на Пространство-Времето и, 
собственно казано, обезпечаващи с разнообразието на 
своите фокусни Конфигурации субективното наличие 
на тази Формо-структура (Пространство-Времето) в 
дадения тип Мироздание. И тези активни преносители 
на фокусно-етерни взаимовръзки, които ние с вас (за 
удобство) субективно определяме като био-Творци, на 
по-фините нива на свойствената им организация също 
са представени като Формо-Творци. Така че убедител-
но ви моля веднъж завинаги да си изясните, най-по-
сле, тези понятия и повече да не ги бъркате.

3.0781. Всяка Прото-Форма на Самосъзнанието (клетка, 
орган или система), функционално обезпечаваща Фо-
кусната Динамика на вашата Форма на Самосъзнание, 
генерира характерната само за нея честота на вибра-
циите. Така чрез всеки от Формо-Типите на вашата 
НУУ-ВВУ-Форма непрекъснато се осъществява процеса 
на последователното (в субективно Възприемане) усъ-
вършенстване и разнонасоченото диффузгентно разви-
тие на Колективните Разуми на множество Прото-Фор-
ми на ГООЛГАМАА-А-Ингредиента и придобиване от 
Тях (чрез сллоогрентната Фокусна Динамика на раз-
нокачествени Формообразуващи Процеси характерни 
за дадения диапазон на Енерго-Плазмата) – най-цен-
ния Опит, който Те (едновременно с това) използват в 
други Прото-Форми, включващ не само хора, живот-
ни, растения и минерали, но също и цялото множество 
Планетарни и Звездни Същности.

3.0782. Както вече отбелязвах, Фокусните Динамики на 
Формо-Типите на фокусираните от нас НУУ-ВВУ-Фор-
ми представляват интеграли на Фокусните Динамики 
на Формо-Творците на ДНК и РНК (свилгсонно-регула-
торните Творци-интерпретатори, Творците-модифика-
тори и синтезиращите генни Формо-Творци), а също 
био-Творците на цялото множество разнотипни Колек-
тивни Съзнания на вътрешните органи и системи на 
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нашите организми (ПЛААУРФФ). Последните изпълня-
ват в биологичната Формо-структура на нашите екс-
гиберални тела като минимум две задачи: подържат 
своето собствено временно съществуване във физиче-
ския организъм, обезпечавайки при това неговото по-
знаване от страна на другите Творци на Прото-Форми, 
а също с определена част на свойствения им енергоин-
формационен Потенциал (Опит) поддържат жизнената 
дейност на нашия организъм като цяло, обезпечавайки 
различните функции на творческата специализация – 
защитна, двигателна, нервна, дихателна, кръвотворна, 
полова, храносмилателна, отделителна и много други.

3.0783. Многобройните Творци на Формите на Само-
съзнания на еднородните клетки (нервни, мускулни, 
мастни, полови, кожнопокровни, кръвни и т.н.) фор-
мират собствени типове Колективни Космически Съз-
нания (ККС – „комплектуващата“ част на всеки тип 
ККР), които се консолидират в по-сложната Фокусна 
Динамика на ККС на био-Творците на всички клетки 
на организма (СТОЙИ-ЛЛИ УОРД-ВУОРД), образувана от 
Фокусните Динамики на Формо-Творците на по-раз-
витите групи на управляващите ККС, организиращи 
функциите на клетките на всички системи и органи 
обезпечаващи жизнената дейност на нашия биологи-
чен организъм. Ще отбележа, че само за най-прими-
тивното функциониране на нашата биологична систе-
ма се изискват непрекъснатите усилия на ККС на Фор-
мо-Творците, представляващи множество космически 
цивилизации, като например:

ГРГЛОЙГЛИ и СТООЙЛИСТРИТИ – курират процесите 
на творчеството на всички Формо-Творци на ККС 
на органите на храносмилателната система, вклю-
чително хранопровода, стомаха, апендикса и две-
надесетопръстника;

ЦМЕРИИРРГМИ, РЛООРГКИ и ООЛДТМИ – функцио-
нално направляват дейността на Формо-Творци-
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те на ККС на органите на пикочоизвеждащата и 
потоотделителната системи, а също части от Фор-
мо-Творците на ККС на стомашно-чревния тракт 
(правото, дебелото и сляпото черво);

ЦЕФКТРИ, ЛУУРСФИДИ, СПИИЛГСЦИ и КРООЙКЛТИ – те 
са отговорни за творчеството на Формо-Творците на 
ККС на кръвотворната и сърдечно-съдовата системи.

3.0784. Колективните Съзнания на другите космиче-
ски цивилизации (КЛУУНКРДИ – черен дроб; ПОИЛЛИ-

СИ – жлъчен мехур; ЦМИИЙСИ – хормонална система; 
ЛЛИИРТМИ – централна част от вегетативната система; 
ТРАППТХТИ – възпроизвеждащата част от женската 
полова система; ПТИУРРИ – възприезвеждащата част 
от мъжката полова система; ЦКЛСТИ – дясно полукъл-
бо; ТРООНФРДЦИ – ляво полукълбо; КРИИРРИ – мал-
кият мозък, и много други) играят не по-малко важна 
роля в развитието и усъвършенстването на микстум-
ните (не само въглеродни!) разнопротоформни Форми 
на Самосъзнания на множеството разнообразни сис-
теми за амплификационен тренинг на СЛАА-СС-МИИ-

Творците не само в с-Реалностите и в ПВК на низшите 
Глобуси на ГРЭИЙСЛИИСС (ВУОЛДТМ, ААЙЛЛИЛИЭСС и 
ГРИИССТММ), но също и във Формо-системите на ККР 
на другите Планетарни и Звездни Същности с различ-
но ниво на развитие.

3.0785. Както вече знаете, в резултат от „Смъртта на ли-
чността“, след прекратяване на активното творческо 
функциониране в „текущия“ НУУ-ВВУ-Формо-Тип, Фо-
кусната Динамика на Формо-Творците на най-„низши-
те“ ИИССИИДИ-Центрове, техния Фокус на Съсредото-
ченото Внимание в същия този миг се „препроецира“ 
във ф-Конфигурацията на следващия от дувуйллеррт-
но-коварллертните Формо-Типи, образуващи реализа-
цията на Принципа на мултиполяризационност на да-
дената Фокусна Динамика. Но и след факта на „Смър-
тта“ творчеството на Формо-Творците на множеството 
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протоформни ККС на различните нива на функционал-
ност продължава не по-малко активно, отколкото се 
е осъществявало до преди това: това, което от вас се 
възприема като „разлагане“, „анихилация“ и „гние-
не“ на физическия организъм на „умрелия“, в дейст-
вителност се явява само начало на функционирането 
на ПРИ-И-ССМ-Творците на различните микстумни ана-
лози на Прото-Формите (съвместно със СТОЙИ-ЛЛИ-, 
ССММИ-И-, ДВОО-О- и ПИИКЛ-СС-ОО-Творците) в новия 
творчески режим.

3.0786. Подобна дейност се явява главен вид творчество 
на тези Творци на Формите при полагането на генетич-
ните основи за образуването на новите качествени раз-
новидности не само на НУУ-ВВУ-Формо-Типите, но също 
и на множество други Прото-Форми (в това число и тези, 
които наравно с НУУ-ВВУ-Формите също структурират 
сллоогрентната ЛЛУУ-ВВУ-Конфигурация). Лишавайки 
се от единно ръководство от страна на Формо-Творците 
на мозъка и ДНК, ръководейки се от главните функ-
ционални процеси в организма на живата „личност“, 
Формо-Творците на Формите на Самосъзнания на мно-
жеството микроорганизми организират и пускат меха-
низма на процеса на разпада на цялото съдържимо на 
клетките на тялото на съставляващите Техните Форми 
на Самосъзнания на молекулите (ССММИ-И СВОУФФ-ВВ) 
и атомите (ДВОО-О АИЙКВООФ), чиито Формо-Творци, 
следвайки свойствените им признаци, отново се съеди-
няват в специализираните типове ККС, но вече в други 
реализационни Форми, като например: в ССКААХООЛЛМ 
(„Световете на Растенията“), в ЛАРТТУУРФФ („Светове-
те на Животните“) или в ООМЛААДДОДД („Световете на 
Веществата и Минералите“).

3.0787. Явлението, което от вас непосредствено се въз-
приема като нечия физическа „Смърт“, представлява 
само една от безбройното множество възможности за 
активното проявление и реализация на Фокусната Ди-
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намика на Формо-Творците на другите Форми на Са-
мосъзнания, доколкото самите тези явления служат в 
дадените условия на Пространство-Времето като осно-
вен функционален Механизъм на ексгиберацията на 
всички субективни Реалности, необходими за формира-
нето на енергоинформационната база за едновременно-
то съвместно съществуване на множество други Про-
то-Форми, инициирани от ГООЛГАМАА-А – повече или 
по-малко амплиативни по отношение на структурите на 
„по-рано“ проявените Форми на Самосъзнания.

3.0788. След „препроецирането“ на Фокусната Динами-
ка във ф-Конфигурацията на другия Формо-Тип, Фор-
мо-Творците, съставляващи физиологическата основа 
на осъзнатото съществуване на предишната „личност“, 
се преориентират в свойствените им Интереси (докол-
кото Акта на осъществяването на между-Качествения 
Синтез е привнесъл определени изменения във Фокус-
ната Динамика), влизайки по кармичните Канали на 
новия Формо-Тип в нови енергоинформационни взаи-
мосъчетания между Си и представлявайки със своята 
тясноспецифична дейност качествено нови условия за 
творческата самореализация на био-Творците на сто-
тиците милиарди уредено функциониращи клетки.

3.0789. Цялата Фокусна Динамика на Формо-Творците, 
обезпечаващи Пространство-Времето на молекулярни-
те ККС (СВОУФФ-ВВ-Същностите на различните веще-
ства), непрекъснато и тясноспецифично моделират със 
своите свойства зилиони Формо-Творци на атомните 
ККС, чието Пространство-Време, на свой ред, е обезпе-
чено от ФД на Формо-Творците на елементарните части-
ци и фотоните, именно качествеността на взаимовръз-
ките между които (преобладаването в Тях на признаци 
на коварллертност или имперсептност), собствено, обу-
славя това, което учените определят като свойства на 
молекулите или атомите на веществата. „Вътрешните“ 
Формо-системи, обезпечаващи самия ефект на прояв-
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лението на всяка от „точките“ на Творческата Актив-
ност на Формо-Творците на междуатомните структури, 
представляват Сферата на Творчество на зилионите 
Формо-Творци на суперуниверсалните Полета-Съзна-
ния – още по-развитите и съвършени ККС.

3.0790. Така ККС на всички разнотипни бозони и фер-
миони се явяват „пълномощни Представителства“ или 
цели Формо-системи на Светове, състоящи се от много-
бройните общества на СЛАА-СС-МИИ-Творците, органи-
зиращи Процеса на Своето Космическо Самопознание 
благодарение на активното участие в сложните фор-
мообразувателни процеси ставащи както в „органи-
змите“ на всякакви микстумни Форми и образуващи 
техните системи (клетки), така и във всякакви други 
абиотични атомно-молекулярни комплекси. За аспек-
табилната (за нас с вас) творческа дейност на всяка 
Форма на Самосъзнание – било то човек, животно, 
растение, микроорганизъм или нещо интерпретирано 
от нас като „природно явление“,  винаги незримо и 
неизменно присъстват Фокусните Динамики на без-
бройното множество Формо-Творци на всевъзможните 
Космически Същности от другите многоизмерностни 
с-Реалности, обезпечаващи принципното съществу-
ване на всички формирани от нас Формо-системи на 
Световете на нивото на динамичните проявления на 
Формите на Самосъзнания на молекулите и атомите, 
фермионите и бозоните, а също и на множеството на 
Формо-Творците на съвършено други (невълнови) Фор-
ми на дооллсови и флаксови ККР, които представляват 
истинската енергоинформационна основа на цялото 
наше земно съществуване като микстумни аналози на 
НУУ-ВВУ-Формо-Типите.

3.0791. За да формира в своето Възприемане по-су-
бективен, но затова пък и по-понятен за вас, образ за 
Същността на самия процес на реализация на свой-
ствените ви Представи за вас самите и за окръжава-
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щата ви действителност, предлагам да си представи-
те, че в дадения тип човешка субективна Реалност се 
е „самопроецирала“ многобройна група Колективни 
Космически Същности с цел не само всецяло да по-
знаят специфичните особености на тези Нива на Енер-
го-Плазмата, които се образуват от Формо-Творците 
на дадената група дувуйллерртни Формо-системи на 
Световете на Планетарната Същност ГРЭИЙСЛИИСС, 
но и чрез характерните свойства на тези Светове да 
разберат – посредством някои страни и особености на 
тези Светове, своята собствена Космическа Същност. 
При това  представителите на всяка от отделните гру-
пи на тези ККС и ККР имат свои собствени, свойствени 
само на тях специфични методи и възможности за суб-
террансивна реализация на процеса на Самопознание, 
които им позволяват да постигнат поставената цел.

3.0792. Например, за някоя Космическа Същност 
най-привичната Форма на Самопознание се явява това, 
което при нас е прието да се нарича „океан“, „море“, 
„езеро“, „река“, „ручейче“ – като общо, „вода“. За Нея 
(по Нейните собствени Представи за Самата Себе си) 
подобен метод за творческо самоизразяване се явява 
най-удобен и естествен. Функциите, които за нас изпъл-
нява външната обвивка на нашето физическо тяло, в 
дадената Космическа Същност обезпечава световния 
океан, а всички морета, езера и реки с аналогични 
функции, са възложени в нашия биологически органи-
зъм на различните вътрешни органи и системи. Всички 
океанически течения – това са „артериалните и веноз-
ни съдове“ обезпечаващи нормалната жизнена дейност 
на цялото „физическо тяло“ на тази гигантска (по на-
шите мерки) Същност, въплътена чрез тези Форми на 
Самосъзнания в условията на дадените групи ПВК. Ре-
ките – това е разклонената система на енергоинформа-
ционна балансировка на Нейните „вътрешни органи“ 
(многобройните езера и морета). Освен това, Тази Ко-
лективна Космическа Същност активно се реализира с 
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помощта на безбройното многообразие от Форми на Са-
мосъзнания, които, постоянно изменяйки физическата 
форма на своята самореализация (пари, мъгла, дъжд, 
сняг, лед), обогатяват Нейното Колективно Съзнание 
със свойствения им Опит от съществуването в с-Реал-
ност от дадения тип, значително отличаващ се от Опита 
на ККС на световния Океан, моретата, реките и езерата.

3.0793. Паралелно с това, но със свойствените само на 
тях Форми на Самосъзнания особености, „самостоя-
телно“ и „разделно“, в дадения тип с-Реалност в по-
стоянните съвместни взаимовръзки един с друг осъ-
ществяват процеса на субтеррансивно Самопознание 
различните Формо-Типи на хората и животните, рас-
тенията и минералите, фермионите и бозоните. Все-
ки от тези ККР в сллоогрентно-диффузгентната раз-
нопротоформна Фокусна Динамика на Планетарната 
Същност ГРЭИЙСЛИИСС се явява с нищо не по-добър 
и не по-лош от всички останали, доколкото изпълня-
ва в общопланетарния физически организъм съвсем 
конкретна и жизнено важна функция. Естествено, вся-
ка от Формите на Самосъзнания на тези протоформни 
ККР има потенциално активни и значително по-висо-
ки реализационни Нива, но в специфичните условия 
на дадения тип с-Реалност всичките могат да проявят 
Себе си само по такъв и по никакъв друг начин. При 
това всяка от Формите на Самосъзнания на Тези ККР 
в субтеррансивния процес на творческото и всестранно 
Самопознание използва свойствените изключително 
на Нея начини и методи на реализация, които обикно-
вено са съвършено неприемливи за Формите на Само-
съзнания на всяка друга Същност.

3.0794. Но, макар ККР на минералите (включително и во-
дата), растенията и животните (включително и хората) 
да са дълбоко безразлични всички тези условности, за-
кони и порядки, с които ние, хората, сме устроили своя 
собствен метод на съществуване, те субективно по-свое-
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му са заинтересовани от това в структурираните от тях 
участъци на Пространство-Времето между Фокусната 
Динамика на Формо-Творците на различните Схеми 
на Синтез да се осъществяват колкото може по-урав-
новесяващи едно друго енергоинформационни взаимо-
действия. Доколкото всички ние (и хора, и животни, 
и растения, и минерали) съвместно съществуваме и се 
саморазвиваме в единния физически „организъм“ на 
Планетарната Същност ГРЭИЙСЛИИСС, то ние не можем 
да си позволяваме толкова безотговорно, както сега, 
да осъществяваме своята жизнена дейност без оглед 
на интересите на тези Форми на Самосъзнания, които 
представляват в нашата всеобща Фокусна Динамика 
другиje Нива на Нейното физическо Съществуване.

3.0795. Спомнете си какво самите вие правите в тези 
екстрени случаи, когато някой орган или система във 
вашия собствен организъм са започнали да буксуват 
или да функционират във вреда на всички останали 
органи? Ако никакви други профилактични и терапев-
тични методи не помагат, вие сте принудени да осъ-
ществявате хирургическо вмешателство и напълно 
(или частично) да отделяте тази вредоносна част от 
своето тяло, или да я заменяте с друга, здрава, изпъл-
няваща същите функции. Разберете, че една от по-горе 
назованите Космически Същности с такива екстремал-
ни начини за своето проявление като бури, цунами, 
урагани, наводнения, смерчове или торнада, по ника-
къв начин не ни отмъщават за всички наши глобал-
ни или безчовечни безумства, макар и по силата на 
това, че такава форма на агресивна самореализация, 
с каквато в излишък се ползват хората (мъст, ревност, 
ненавист, подлост), на Тях им е просто неизвестна 
(по-точно, конкатенационните процеси стават в Тях-
ната Фокусна Динамика по съвършено други, откол-
кото при хората, Схеми на Синтез, затова идентичните 
типове преживявания се осъществяват от Тях чрез ка-
чествено различни СФУУРММ-Форми).
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3.0796. Формо-Творците на Всяка от Тях, субективно и 
изключително по-своему възприемайки една или дру-
га опасност изхождаща от човешката (или някоя друга 
протоформна) дейност и опитвайки се – на свойственото 
им Ниво на Колективното Самосъзнание, да нивелират 
възможната заплаха за цялостния организъм на Плане-
тарната Същност, постъпват приблизително така, както 
интуитивно бихте постъпили и вие с опасните за нашия 
Живот бактерии, инфекции, агресивни хищници и сти-
хийни бедствия – стараят се или по всякакъв начин да се 
избавят от патологичните проявления или просто ефек-
тивно да се защитят от най-висшата опасност, внасяйки в 
общата Фокусна Динамика тези специфични корективи, 
които са свойствени на Техните системи на Възприемане.

3.0797. Ние с вас, отдавайки се във властта на излишната 
емоционалност, съпровождаща всяка стресова ситуация, 
интерпретираме подобни защитни реакции от страна на 
различните Сили на Природата изключително по-сво-
ему, в съответствие със свойствените на нас Нива на 
разбиране, много често приписвайки на окръжаващата 
действителност тези свойства и признаци, които тя прос-
то не може да има. Така се раждат разнообразните при-
казки, митове и легенди за злите и коварни представи-
тели на различните стихии („духове“), чието измислено 
съдържание намира своето концентрирано  изражение 
в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите, отразявайки се от съот-
ветстващите Формо-образи във Фокусните Динамики на 
невежите хора, активно участващи във формирането на 
човешките типове субективни Реалности.

3.0798. Нашето днешно (така наричано „човешко“) Съ-
ществуване е само поредния преходен стадий, необхо-
дим за нашето с вас по-нататъшно развитие в други, 
значително по-съвършени микстумни, димидиомиттен-
сни, транслюценсни, димидиокларусни и люминосни 
Форми на творческа Самореализация на Колективния 
Космически Разум на Човечеството. В общата Фокус-
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на Динамика на разноплановото и разно-Качествено 
Космическо Съществуване на ГРЭИЙСЛИИСС-Същността 
„дешния“ тип на Колективното Съзнание на човечест-
вото (ПРООФФ-РРУ) представлява най-малката част от 
дадената Планетарна Формо-система на тренингово-
то Само-Познание на множеството протоформни ККР, 
едновременно реализиращи Себе си в сформираните 
от нас „човешки“ ПВК по засега все още съвършено 
непонятни за нас методи и начини, отразяващи в съв-
местната Фокусна Динамика специфичните признаци 
на свойствените Им Схеми на Синтез, които се оказват 
в една или друга степен имперсептни по отношение на 
ллууввумическия тип бирвуляртност.

3.0799. Нашата основна амплификационна Задача се 
свежда до това внимателно – последователно и пони-
вово (тоест буквално във всеки резопазон на иниции-
раните от нас взаимоотношения с другите Прото-Фор-
ми, а също с всевъзможните протоформни проявления 
в поведението на окръжаващите ни хора), да анихи-
лиират и нивелират в своята ФД тези психоментални 
тензори, които възникват между „нашите“ и „техните“ 
типове СФУУРММ-Форми, постоянно конвергирайки съ-
ществуващите деплиативни Представи във все по-ко-
варллертни и дълбоки енергоинформационни взаимо-
връзки. Абсолютно всички тензори да анихилиираме в 
дадения конкретен диапазон на ексгиберация на нас с 
вас просто няма да ни се отдаде по силата на това, че 
сред разнотипните диффузгентни ККР, съвместно струк-
туриращи Фокусната Динамика на Планетарната Същ-
ност, покрай коварллертните по отношение на нашата 
Схема на Синтез, има също и имперсептни (а също и 
крувурсорртни!) типове ККР, активно стимулиращи във 
Фокусната Динамика на хората последователни префо-
кусировки в разнопротоформните Схеми на Синтез.

3.0800. Този мултиполяризационен (антиллууввумиче-
ски) процес се осъществява толкова по-интензивно, кол-
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кото по-активно Фокусната Динамика на „личността“ 
е структурирана от психоменталните усилия, насочени 
към анихилииране на тензорите на не коварллертни, а 
на имперсептни или крувурсорртни (по отношение на 
ллууввумическата Схема на Синтез) Направления. До-
колкото да намерите компромиси при запазването на 
инвадерентността на ллууввумическите принципи в та-
кива условия практически не изглежда възможно, то 
процеса на такива тенденциозни префокусировки едноз-
начно и последователно започва все повече и повече да 
ориентира Фокусните Динамики на хората в Сферата 
на Творчество на различните протоформни (не човеш-
ки) ПВК. В същото време стремежа към анихилииране 
на тензорите, възникващи с коварллертните типове ККР 
(при запазване във Фокусната Динамика на „личността“ 
на тенденциите към доминирането на ллууввумическите 
СФУУРММ-Форми), позволява на „личността“ да избягва 
префокусировки в протоформните ПВК и последователно 
води нейната Фокусна Динамика към все по-голямо за-
дълбочаване в ллууввумическото или в някои от околол-
лууввумическите Направления на развитие.

3.0801. За да се приближим към коварллертните типове 
анихилииране на тензорите, ние с вас трябва колко-
то може по-бързо и по-задълбочено да разберем, что 
равно с нас законно право на субтеррансивно самоиз-
ражение и творческа реализация в дадения диапазон 
притежават безбройните множества най-неугледни, 
„примитивни“, невъобразими и непривични за нашето 
Възприемане Форми на Самосъзнания на Колектив-
ните Космически Разуми, необходимостта и целесъо-
бразността на които в общата Фокусна Динамика на 
Планетарната Същност е не по-малко важна, отколко-
то нашата с вас дейност. Само така – чрез амплифика-
ционно аргументирана понивово-инвадерентна солва-
тация на човешките СФУУРММ-Форми с протоформните 
СФУУРММ-Форми и последователната конкатенация на 
синтезираните на тази основа Представи в ллуувву-
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мическия тип бирвуляртност, субтеррансивният Фокус 
на Творческата Активност на всеки от нас ще може 
последователно да се „препроецира“ в още по-амплиа-
тивни Нива на Самосъзнание, с това разкривайки пред 
нас нови перспективи за осъзнатото Съществуване в 
по-съвършените групи човешки ПВК.

3.0802. При това трябва да разбирате, че макар този 
най-сложен процес на осъзнати амплификационни 
префокусировки да се явява за всеки от нас чисто суб-
террансивен, но неговата ефективност (основни пока-
затели за която се явяват степента на очевидност и 
скоростта на проявление на радикалните амплиативни 
промени в окръжаващата ни с-Реалност) зависи от това 
колко хора заедно с вас също толкова активно участват 
в образуването на идентичния амплификационен Фак-
тор за кардиналната модификация на Парадигмата на 
„текущото“ Колективно Съзнание на човечеството.

3.0803. Още веднъж ви напомням, че докато това ко-
личество не достигне 8-10% от общия брой на насе-
лението на Земята, ефективността от субтеррансивно 
осъществяваните от нас творчески усилия в това На-
правление ще остава катастрофално ниска, доколко-
то психическите усилия ежемигово изразходвани от 
всички хора за „разопаковка“ и „текуща“ реализация 
на всевъзможните протоформни СФУУРММ-Форми, кои-
то са явно имперсептни или крувурсорртни по отноше-
ние на нашите Представи, значително ще превишават 
повече от скромните резултати от фокусните придвиж-
вания в ллууввумическото Направление на развитие.

3.0804. Това е свързано с факта, че фундаменталната енер-
гоинформационна основа на сллоогрентната Фокусна Ди-
намика на Планетарната Същност в дадения диапазон на 
ексгиберация (и в дадения тип „човешка“ субективна Реал-
ност) обезпечава не толкова голямо, колкото ви се струва, 
количество разнопротоформни ККР, сред Които една трета 
съставляват или коварллертна, или слабоимперсептна (по 
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отношение на двете базови Доминанти на ллууввуми-
ческия тип бирвуляртност) части, поддържащи във Фо-
кусната Динамика на неллууввумическите ККР наличие-
то на общите за Тях реализационни Интереси в някакво 
„усреднено“ окололлууввумическо Направление.

3.0805. Тоест, образно казано, при възникване в Парадиг-
мата на Колективното Съзнание на човечеството на ня-
каква глобална Идея или Знания, на Формо-Творците на 
тези толерантни ККР им е значително по-лесно да се „до-
говорят“ помежду си и, жертвайки нещо, правейки оп-
ределени отстъпки, да стигнат до консенсус по отноше-
ние на многото тензори, да разрешат които с останалите 
ККР в дадените условия на ексгиберация е просто невъз-
можно. Тяхната консолидация около единната Идея или 
Знание води до значително понижаване на ефективност-
та на съществуващите префокусировки в антиллуувву-
мическо Направление. Когато броят на постоянните еди-
номишленици по реализацията на дадената Идея стигне 
до споменатото по-горе ниво на концентрация на СФУУР-

ММ-Формите във Фокусната Динамика на ПРООФФ-РРУ, 
това означава, че голяма част от окололлууввумически 
настроените хора на Земята започват да прилагат свои-
те психоментални усилия приблизително в едно ампли-
фикационно Направление (структурирано със съвмест-
ните Фокусни Динамики на Формо-Творците на ковар-
ллертните по отношение едно към друго протоформни 
Направления), влагайки в своите СФУУРММ-Форми голя-
ма част от префокусировъчната декохерентна Енергия. 
Започвайки от този момент (при запазване или повиша-
ване на устойчивостта на формираните намерения в да-
деното количество хора) нарастването на ефективността 
на егллеролифтивното влияние на общите признаци на 
ллууввумическата и окололлууввумическата Фокусни 
Динамики на качествената насоченост на общочовешка-
та Фокусна Динамика ще започне да се осъществява в 
геометрична прогресия.
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РАЗДЕЛ XI

ЛЛУУ-ВВУ като съвкупност от 
реализационните Фокусни Динамики на 
множеството разнокачествени Форми на 

Самосъзнания

Глава 1. Инфо-Творците на Етерната (инфор-
мационна) Съставляваща на ФЛААГГ-ТУУ

3.0806. Фокусната Конфигурация на ЛЛУУ-ВВУ-Същност-
та и сллоогрентната Фокусна Динамика на структу-
риращите Нейните разнокачествени Формо-Творци е 
голохронно-едновременно организирана от множество 
фокусно-етерни взаимовръзки между безбройното ко-
личество на разнотипни диффузгентни Форми на Са-
мосъзнания, които могат радикално да се отличават 
една от друга. Наличието на тези качествени разли-
ки е свързано със сложността на двуинвадерентната 
Схема на между-Качествения Синтез осъществявана 
от Формо-Творците на ллууввумическия тип бирву-
ляртност: преди да получат възможност да реализират 
коварллертните взаимовръзки помежду си, тези Фор-
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мо-Творци трябва да извършат в своята Фокусна Ди-
намика множество каталитически свилгс-сферацион-
ни преобразувания с помощта на СФУУРММ-Формите 
свойствени за Формо-Творците на останалите единаде-
сет ОО-УУ-Същности.

3.0807. Затова, преди да продължим разглеждането 
на цялото разнообразие от Форми на Самосъзнания 
структуриращи до 6,0 измерност на Колективните 
Космически Разуми на НУУ-ВВУ-Типовете (Които на 
свой ред представляват разнокачествени реализа-
ционни системи за манипулиране на специфичните 
свойства и особености на ФД на Формо-Творците на 
още по-съвършените ККР – до 9,0 измерност, на ЛЛУУ-

ВВУ-Типа), хайде да внесем някаква яснота в тради-
ционно приетото трактуване на понятието „човешко 
тяло“ (като непосредствен реализатор на Фокусната 
Динамика на нашето Самосъзнание в определен диа-
пазон на проявление).

3.0808. Него не трябва да го разглеждаме само от глед-
на точка на анализа на биологически оформения ор-
ганизъм, доколкото тази биологична НУУ-ВВУ-Форма, 
която ние визуално възприемаме, далеч не е самия 
човек, а само функционален молекулярен Механизъм 
на ексгиберация (измерностно проявление на ф-Кон-
фигурацията), повече или по-малко адаптиран към 
съществуващите условия на Пространство-Времето, 
с помощта на който определена част от Формо-Тво-
рците на Самосъзнанието („личностните“ Интерпре-
тации инициирани от АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулите) 
имат възможност да осъществяват във Фокусната 
Динамика на Мирозданието свойствените им реали-
зационни Интереси. Съвременният човек макар и да 
се отнася към царството на животните, традицион-
но се разглежда отделно, за което има съществени 
причини, които са не само психични и социални, но 
също и морфологични.
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3.0809. Когато говорим не за конкретна „личност“ (като 
психоментална основа, обезпечаваща функциониране-
то на тялото на човека), а за самото човешко тяло, 
то традиционно подразбираме под това преди всичко 
някаква физическа структура, човешки организъм, об-
разуван от клетки от различни типове, които по ха-
рактерен начин се организират в тъкани и органи, 
запълвайки пространството между тях и покривайки 
ги отвън във Формата на определена конструкция и 
конфигурация. В пределите на тази Форма се форми-
ра свойствената само на хората съвкупност от прос-
транствено обединени помежду си системи и органи, 
за които е характерен общ план на строеж, произход и 
единни функции: нервна, ендокринна, костна, сърдеч-
но-съдова, мускулна, покровна, дихателна, храносми-
лателна, отделителна, иммунна и репродуктивна.

3.0810. Тоест в биологичен смисъл това понятие („Чо-
вешка Форма на Самосъзнание“) всецяло се базира на 
особеностите на симбиотичното съчетание на функцио-
налните Интереси и възможности на множество типо-
ве разнопротоформни био-Творци организиращи реа-
лизацията в Пространство-Времето на някакви крайно 
специфични, психични, биологични и морфологични 
признаци, които са легнали в основата на генотипа и 
фенотипа на всеки човек, с това обезпечавайки ради-
калното различие на неговата конституция от всички 
останали представители на земната фауна.

3.0811. Тези признаци, подчертаващи различието на чо-
века (като Homo sapiens) от окръжаващите го примати 
и прочие животни, се проявяват в неговия външен и 
вътрешен образи толкова повече, колкото по-активно 
във Фокусната Динамика на Формо-Творците на би-
ологичните аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите полу-
чават възможности за реализация „чакрамните пер-
соналии“ от висшите Нива на първата двойка и низ-
шите Нива на втората двойка ИИССИИДИ-Центрове. От 
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колкото по-амплиативни СФУУРММ-Форми устойчиво 
се моделира Фокусната Динамика на „личността“, в 
толкова по-голяма степен се създават условия за це-
ленасочената мутация на генома в ллууввумическо 
Направление и се образува тенденция към замяна на 
функциите на био-Творците с реализацията на „биоп-
лазмените“ Формо-Творци.

3.0812. По съответен начин се модифицира и видоизменя 
самия механизъм за манипулация на Фокусната Ди-
намика, разкривайки в „човешкото тяло“ значително 
повече възможности за творчески реализации и още 
повече разширявайки в него спектъра на тези уникал-
ни особености, с които всеки човек се отличава от ок-
ръжаващите го Прото-Форми. И ако вие бихте имали 
възможност нагледно да сравните състоянието на днес 
фокусирания от вас биологически НУУ-ВВУ-Формо-Тип 
и свойствата, характерни за (Вашето собствено!) „би-
оплазмено“ или, още повече, „плазмено“ и „лъчево“ 
„тела на проявление“, то вие бихте останали поразени 
от колосалното несъответствие между вашите „днешни“ 
Представи за „самите себе си“ и характерните особе-
ности на тази реална Форма на Самосъзнание, в която 
вие паралелно и осъзнато се фокусирате в по-амплифи-
кационни варианти на вашето едновременно „бъдеще“.

3.0813. Вие вече трябва да разбирате, че за никакво 
ясно-локално и конкретно-дискретно разграничаване 
между някоя от дувуйллерртните Сфери на колектив-
ното Творчество на разно-Качествените Формо-Тво-
рци на разнопротоформните Форми на Самосъзнания, 
както вие това субективно си представяте (по силата 
на мощната ограниченост на възможностите на ва-
шата биологична система на Възприемане), в цялата 
безкрайност на разнотипните вариации на всяка от 
„зоните на проявление“ на мегадиапазона на наша-
та Вселенска Същност не може да става и дума. Ок-
ръжаващия ни Свят и ние самите реално изглежда-
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ме съвсем не така, както си се представяме, защото 
от целия спектър на електромагнитните излъчвания 
(гама-излъчване, рентген, ултравиолетова светлина, 
видима светлина, инфрачервено излъчване и радио-
вълни) свойствата на светлочувствителните клетки на 
ретината на човешките очи ни позволяват да улавяме 
само вълните генерирани в много тесен диапазон на 
видимата светлина (за сравнение: най-дългите радио-
вълни са 1014 пъти по-дълги от видимото излъчване, а 
най-енергичните гама-кванти – са 1010 по-енергични 
от възприеманите от нас вълни).

3.0814. И макар вълните на видимата част от спектъра, 
които имат различна дължина, субективно се възпри-
емат от нас като различни цветове (като седемте цвята 
на дъгата – от червен до виолетов), но никакви ясни 
физически граници между вълните на всяка част от 
електромагнитния спектър не съществува. За възпри-
емане на цялото разнообразие от цветове и оттенъци 
на видимата светлина в човешкия организъм отговарят 
само три типа рецептори чувствителни към червената, 
зелената и синята части на общия спектър. Смесването 
на тези три основни вида цветове в различни варианти 
и пропорции позволява на био-Творците на зрителния 
център на мозъка да възпроизвеждат цялата цветова 
гама свойствена за човешката система на Възприемане.

3.0815. Тези специфични Конфигурации на безбройните 
Полета-Съзнания, които е прието да се наричат „тела“ 
и които така или иначе се визуализират в свойствени-
те им резонационни зони на ексгиберация на разно-
качествената Фокусна Динамика на Формо-Творците 
на дадения диапазон на измерност, по Принципа на 
Сллоогрентността на своите вечно изменящи се свой-
ства никак не се вписват в традиционната ваша Пред-
става за „човешкото тяло“ като за биологичен субект 
на синтетичното творчество, специфично организира-
но от тях в дадения тип човешка с-Реалност. Но ние 
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с вас просто сме принудени да наричаме „тела“ тези 
безкрайни енергоинформационни АИЙС-ССС-излъчва-
ния (Светлинни Потоци, структуриращи УПДИ), кои-
то представляват във всяка условно локална зона на 
Пространство-Времето своеобразните „точки на пре-
сичане на“ реализационните Интереси на Формо-Тво-
рците на множество разнотипни ККР последователно 
самоорганизиращи се в общия за тях ллууввумически 
тип бирвуляртност. Аз подчертах думата „принудени“, 
доколкото засега нищо друго, поне отдалечено сравни-
мо с тях и адаптирано възприемано от вас, в Предста-
вите на съвременното Колективно Съзнание на чове-
чеството просто не съществува.

3.0816. Основна информационна база за реализацията 
на Фокусната Динамика на Формо-Творците на вся-
ка от Формите на Самосъзнания и техните Колек-
тивните Космически Разуми, едновременно проявени 
във ВКР АЙФААР (чрез ААУУССММ – Централния Фо-
кус на Неговото Творческо Внимание) в 36-измерна-
та ССУУ-СС-ВУУ-Сфера на Творчество, се явяват раз-
личните Нива на Самосъзнание на дадената ДДИИ-

УЙЙИ-Същност, сллоогрентно сглобена от Инфо-Тво-
рците на Етерната (информационна) Съставляваща 
(ФЛААГГ-ТУУ) на Вселенския Аналог на Универсал-
ното Плазмено-Дифференциационно Излъчване – 
Диапазона на Плазмените Сили (ДПС). Инфо-Творци-
те на тези Нива информационно обезпечават Меха-
низма за симултанна резонационна ексгиберация на 
Фокусните Динамики на Формо-Творците на всички 
Формо-системи на Световете на абсолютно всички 
пространствено-времеви Континууми, които структу-
рират със своите ф-Конфигурации дувуйллерртните 
групи на всички конверсумни Вселени, заети в Про-
цесите на общата за дадената ДДИИУЙЙИ-Същност 
Схеми на между-Качествения Синтез (в мегадиапа-
зона от 0-ва до ±36-та измерност).
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3.0817. Някаква отделна „етерна обвивка“, строго привър-
зана към пространствено-временното визуално проявле-
ние в 3-4-измерностния диапазон на някоя „отделна“ Про-
то-Форма (включително и човека), в Интегралното Кос-
мическо Тяло на Човека (ССЛУУ-Л-ЛУУ), структурираща 
ф-Конфигурацията на АИЙ-ЙЯ-Същността (до 36,0 измер-
ност), не съществува, доколкото универсалните свойства 
на всяка от безбройните разновидности на Вселенския 
Трансцендентен Принцип (Имманентния ГООЛГАМАА-А- и 
Трансцендентния ССМИИЙСМАА-А-Модус на Идиопатичния 
ТЛААССМА-А-Ингредиент), образуващи със своята Творче-
ска Активност Космическия Етерен План-Ниво, едновре-
менно проницават със свойствените им информационни 
взаимовръзки цялото множество ДПС-Нива, предоставяй-
ки по такъв начин на всички Космически ТОО-УУ-Същнос-
ти възможността активно да творят (съвместно с други 
ККР) чрез Фокусната Динамика на всякакви реализацион-
ни Форми коварллертно-диффузгентни по отношение на 
Тях във всеки от диапазоните на проявление.

3.0818. Обикновено под термина „етерно тяло“ (или 
„етер“* – приложен към ПВК-структурите) подразбират 
някаква субстанция или среда обезпечаваща процеса 

* Друг, по-подходящ, термин, способен по някакъв начин да отрази свойствата аморфност, 
неосезаемост, неоформеност и неуловимост характерни за етера, на мен не ми се отдаде 
да открия в научния лексикон. Ето какво се казва за това в речника: латинската дума етер 
(aether) има гръцки произход (aer) и означава въздух (което традиционно се асоциира с 
гъвкавост, универсалност, условна независимост от материалните структури), въздушност, 
възвишеност на произхода (близост, по ииссиидиологическото трактуване, към Първопри-
чината – Първична, Исконна Информация), се явява еднокоренна с aura, имаща значение 
сянка и отзвук (по ииссиидиологически – „проекция“ на примогенитивното Състояние). 
Ролята на етера във ВЕН-„разопаковките“ може да се изкоментира с устойчивия латински 
израз: ferre sub auras – да направиш нещо известно, да разкриеш (или по-дословно – да пре-
образуваш от въздуха). Много условно, използвайки дуализма на един от родоначалниците 
на това понятие Декарт, считащ като основа това, което той разбирал като мироздание, две 
начала – духовно (res cogitans – мислещо нещо) и материално (res extensa – нещо, продъ-
лжено в пространството), при безусловната доминация на първото (mens agitat molem – 
мисълта привежда в движение Материята), може да се обозначи мястото на етера „вътре“ 
в интеркорелацията на примогенитивното Състояние на Информацията и динамиката на 
Инфо-Формо-Творците с термина Ens Rationis, тоест Мислещо Същество.
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на „препроециране“ (чрез Фокусната Динамика на Фор-
мо-Творците) на информационните партикули между 
субективно парциалните „точки“ на Пространство-Вре-
мето и по някакъв начин поддържаща самосъзнателно-
то съществуване на всички Форми на Самосъзнания в 
окръжаващия ги Свят. Погрешността на подобни Пред-
стави за функциите на етера се заключава в това, че 
„той“ не се явява нито среда, нито даже някаква 
универсална субстанция, която запълва абсолютно 
цялата вариативност на фокусните Конфигурации на 
Формите на Самосъзнания, включително всички прос-
транствено-времеви промеждутъци между молекулите, 
атомите и структуриращите ги фермиони. Всички тези 
функции се изпълняват от УПДИ (Енерго-Информация-
та) и неговите безбройни аналози във всеки от зилиони-
те Нива на проявление на ФД на Мирозданието.

3.0819. Алберт Айнщайн относно общата теория на отно-
сителността пише буквално следното: „Общата теория 
на относителността дарява пространството с физически 
свойства; така, в този смисъл етер съществува. Съглас-
но общата теория на относителността пространството е 
немислимо без етера...“. Това мнение напълно съвпада 
с ииссиидиологическите Представи за абсолютната зна-
чимост на етера в Механизма на ексгиберация, обезпе-
чаващ симултанната проява на всеобщата субективност 
на УПДИ-Динамиката на Формо-Творците, а значи – и 
на Пространството и тясно свързаното с него Време. 
Това явление, което от нас се интерпретира като „етер“ 
– както, впрочем, и всякакви от безбройните разновид-
ности на неговата проява в цялата абсолютна сингуляр-
ност на Формо-системите на Световете, е „проекция“ 
на универсалните свойства на примогенитивното Със-
тояние на Информацията на Фокусната Динамика на 
Формо-Творците на Самосъзнанието на ССС-Същността. 
Аз подчертах тук думата „проекция“, за да ви покажа, 
че етера – това не е Самата примогенитивна Инфор-
мация, а само закономерния резултат от свойствената 
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за нея вътрешна Активност, който абсолютно се анули-
ра заедно с анихилиацията на Фокусната Динамика на 
информационната ССС-Същност.

3.0820. Може да се каже, че етерът – това е инанисално 
Състояние на Информацията, тоест Нещо като че ли 
потенциално-субективно присъстващо във всяка Фор-
ма на Самосъзнание, като че ли латентно (спатиумал-
но) структуриращо всяка партикула на всяка фокусна 
Конфигурация проявена във всяко от зилионите Нива 
на измерност, но в същото време обективно винаги от-
състваща (изчезваща заедно с Фокусната Динамика). 
Той представлява Универсален Механизъм за абсолют-
ното регулиране на всички взаимовръзки между Инфор-
мацията и Енергията, тоест между всички скунккции 
и техните алтссимусни (тоест вътрескунккционални) 
партикули (микростри) едновременно „пребиваващи“ 
както в примогенитивното (Резонационно Активно), 
така и в консуммативното (Диссонационно Пасивно) 
ССС-Състояние. Консумматизация – това е тази „част“ 
от Единния Миг на Вечността, която е образувана от 
егллеролифтивния Импулс-Потенциал; но това не е 
само субективен процес на постмеркавгнационните егл-
леролифтивни пертурбации на енергоинформационни-
те взаимовръзки голохронно-едновременно осъществе-
ни във всяко от Нивата, но също и самия заключителен 
Акт на меркавгнация, изпреварващ инстраурацията 
или абсолютното връщане на ФД на ССС-Същността в 
общото примогенитивно ССС-Състояние.

3.0821. Микрострите са безкрайното разнообразие от 
партикули („участъци“, „части“) разнородни информа-
ционни взаимовръзки, от които е алтссимусно структу-
рирана всяка скунккция. Това изобщо не са някакви 
структури (в вашата привична Представа за каквото и да 
било проявено), а, по-скоро обективно-потенциален на-
бор от някакви первопричинно-съгласувани по някакви 
признаци информационни свойства, които помежду си в 
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общата за тях реконверстна Конфигурация на ССС-фраг-
мента от нищо, освен от потенциални реализационни 
възможности интеракционно инициирани чрез тях във 
Фокусната Динамика, не се „разделят“ (но по свойстве-
ната им разнородност се отличават един от друг).

3.0822. Представете си какво би станало със скрруул-
лерртната система на Мирозданието, ако от тази Фор-
мо-структура поне за миг би могло по някакъв начин 
да изключим нейната енергийна съставляваща (тоест 
Фокусната Динамика)? Та тя просто би „рухнала“! А 
къде би се дянала напълващата я Информация? Ни-
къде не би се „дянала“, а би преминала в свойственото 
за нея интегрално-уравновесено състояние, което ние 
(във връзка с нашата Фокусна Динамика) интерпрети-
раме като Творчески Потенциал.

3.0823. Така че да разглеждаме всякакви свойства на 
Информацията чрез примогенитивното Състояние е 
съвършено безполезно, тъй като р-Конфигурациите 
на всички разнородни ССС-фрагменти, с безкрайно-
то множество потенциално образуващите ги скункк-
ции и микростри, получават възможност за нашето 
субективно тяхно разглеждане само в общото за тях 
Състояние на Творческата Активност инициирано от 
специфичните свойства на някои от Импулс-Потен-
циалите (които за нашето  Мироздание са ирркоглик-
тивния и егллеролифтивния).

3.0824. В противен случай (без наличието на Творческа-
та Активност) ние с вас (които, между другото, също 
не бихме могли себе си при това никак да проявим!) 
сме имали работа само с безкрайния примогенитивен 
Потенциал на никак не проявените и не структурира-
ни реализационни възможности, които се провенират 
(голохронно-едновременно се проявяват абсолютно на-
всякъде), трансгрессират и диверсифицират на цялото 
множество скунккционални ССС-композиции (микрос-
транните разнородни междускунккционални комбина-
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ции структуриращи всяка от реконверстните Конфигу-
рации) само в резултат от меркавгнация.

3.0825. Този ефект може условно да се сравни със свет-
лината, потенциално свойствена на фенерчето даже в 
неговото изключено състояние: докато ние не създадем 
условия за неговото проявление (докато не натиснем 
включвателя), електрическия потенциал на батерий-
ката няма да може да се реализира и да прояви свои-
те свойства посредством лампичката под формата на 
електромагнитно излъчване. Точно така стоят неща-
та с информационната „структура“ и с потенциалните 
свойства на Информацията (по-точно, не с Нея Сама-
та, а само с Нейните „проекции“ – етера и Инфо-Тво-
рците): нужна е Първо-Причина (ИИП, меркавгнация), 
за да може чрез Нейните безбройни Следствия (ЕИП, 
Фокусните Динамики на Формо-Творците) да се поя-
ви самата възможност за осъществяването на акта на 
субективното осъзнаване и различаване на процесите 
на специфичното образуване, а също на реализацион-
ния смисъл, които са характерни за всевъзможните 
варианти на разнонивовите информационни Ингреди-
енти. Но и това ще бъдат само безкрайно илюзорни 
Представи нямащи абсолютно нищо общо с това, което 
обезпечава самия субективен ефект на провенацията 
(универсалната способност на сллоогрентната Фокусна 
Динамика на Формо-Творците към голохронно-симул-
танното проявление във всички Нива на измерност на 
Мирозданието) на всички Формо-структури на скрру-
уллерртната система, съвместно образуващи енергоин-
формационната основа на обективната Реалност.

3.0826. Ако възможният реализационен Потенциал на 
алтссимусните взаимовръзки на една скунккция об-
разно се сравни със своеобразна информационна „Га-
лактика“, то (на дадените Нива на субективното съ-
поставяне!) всички нейни микростри биха могли да 
представляват в нея „Звездни системи“ – всяка със 
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свойствените само за нея потенциални възможнос-
ти и съчетание на разнородни взаимовръзки. Тогава 
ССС-фрагмента, конфигуриран с безкрайното множе-
ство скунккции, може да се сравни с много специ-
фична „Вселена“. Тук основният проблем за вашето 
абстрактно Въображение се заключава в това, че при 
разглеждането на въпроса за възможността за изпъл-
нението на различните информационни функции в 
едни или други условия на Фокусната Динамика, По-
тенциала на „Галактиката“ (за сметка на високата им-
персептност или крувурсорртност на образуваните съ-
четания) може да бъде „опростен“ до значимостта на 
„Звездната система“, а Потенциала на някакви други 
микространни взаимовръзки може да се „повиши“ (за 
сметка на коварллертността или лийллусцивността) до 
„Галактически“ или даже до „Вселенски“ мащаби.

3.0827. Когато разглеждаме свойствата на Информаци-
ята като цяло, или на всяка от Нейните партикули, не 
трябва да забравяме затова, че винаги имаме работа с 
универсалното Състояние „всичко-във-всичко“ – тоест 
чрез всеки скунккционален микростр, в зависимост 
от степента на амплификационност на усилията вла-
гани във Фокусната Динамика, може да се излезе на 
най-високите Нива на субективната достоверност, чак 
до ааииааическите (най-малката степен на субективи-
зъм за ВКР на Мирозданието) нива.

3.0828. В процесите на моделирането на междускункк-
ционалните взаимодействия степента на достоверност 
на резултата, субтеррансивно интерпретиран от Фор-
мо-Творците на Формите на Самосъзнания в различ-
ните режими на ексгиберация, винаги зависи от специ-
фиката на признаците взаимодействащи чрез микрос-
трите инициирани в използваните скунккции и харак-
тера на творческата ССС-активност на Инфо-Творците 
въвличани във Фокусната Динамика: колкото повече в 
менталния процес бъдат включени микростри на иди-

https://ayfaar.org/


469
към съдържанието

ЛЛУУ-ВВУ като съвкупност от реализационните
Фокусни Динамики на множеството ФормиРаздел XI

опатическата (уравновесената, примогенитивна) част 
от Информацията, толкова по-достоверен (по-малко 
субективен) ще бъде резултата от образуваната при 
това Фокусна Динамика (СФУУРММ- и ЛЛААСС-Формиje 
и техните амплиативни аналози).

3.0829. Например, четените от вас сега ииссиидиологи-
чески сведения за „вътрешните“ функции на Инфор-
мацията, са получени мен посредством активизация в 
моето Самосъзнание на строго определени скунккцио-
нални и микространни взаимовръзки (те целенасоче-
но-резонационно са формирани от мен в „Галактики-
те“), докато в други психоментални състояния те могат 
да бъдат използвани от мен за ежедневното решаване 
на някакви битови задачи (тогава техните потенциал-
ни възможности преднамерено се „опростяват“ до ни-
вото на „Звездна“ или даже „Планетарна система“). 
Затова може да се каже, че всеки мисловен процес е 
като да се използва един и същи безкрайно еластичен 
материал за осъществяване на разномащабни цели; 
тук всичко зависи от опитността и целеустремеността 
на самия мислител.

3.0830. Помежду си алтссимусните микростри на раз-
личните скунккции (крайно условно!) се „делят“ на 
две взаимодопълващи се една друга категории – резо-
номорфни и диссономорфни. Към първите се отнасят 
микрострите обективно незасегнати от Акта на мер-
кавгнация (алломоглофни или тенденциозно съгласу-
вани – коварллертни, гейлитургентни и лийллусцивни 
по отношение един към друг, но имперсептни и крувур-
сорртни по отношение към другите микростри; те са 
запазили свойствената им стабилност след Акта 
на меркавгнация; могат да принадлежат към различ-
ни скунккции и ССС-фрагменти), а към вторите – амп-
лификационно инициирани от егллеролифтивния Им-
пулс-Потенциал (еллитимоглофни или тенденциозно 
несъгласувани – имперсептни или крувурсорртни по-
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между си, но коварллертни, гейлитургентни или лий-
ллусцивни към другите микространни взаимовръзки, 
също могат да отразяват в една р-Конфигурация раз-
носкунккционални взаимовръзки или да се комбини-
рат с различни ССС-фрагменти).

3.0831. Резономорфните микростри „винаги“ отразяват 
универсалното примогенитивно Състояние, което се от-
разява в скррууллерртната система на Мирозданието 
чрез Творческата Активност на етерните „проекции“ 
на УПДИ, докато диссономорфните микростри (чрез 
СФУУРММ-Формите на ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите, 
ФЛУУ-ЛУУ-комплексите и ЛЛААСС-Формите на техните 
амплиативни аналози) съставляват основата на цялото 
разнообразие на Инфо-Творците, структуриращи чрез 
съчетанията на етерните „проекции“ всички Фокусни 
Динамики на Формите на Самосъзнание и ККР. Тоест 
Инфо-Творците – това са „проекции“ на резонационна-
та част от Информацията, структуриращи цялото мно-
гообразие фокусно-етерните взаимовръзки на УПДИ, а 
Формо-Творците – това са „проекции“ на дисонацион-
ната част от Информацията, обезпечаващи резонацион-
на ексгиберация на тези фокусно-етерни взаимовръзки 
(като СФУУРММ-Форми, ЛЛААСС-Форми и т.н.).

3.0832.                                     В дадения контекст вие трябва
добре да си представяте следния „процес“:

а) в резултат от голохронната Инициация на примо-
генитивното Състояние на Информацията от ирр-
когликтивно-егллеролифтивните Импулс-Потен-
циали, „вътре“ в Това абсолютно Състояние се е 
възбудил някакъв Потенциал на възможна Твор-
ческа Активност, Който (за да не наруши общото 
разнородно ССС-равновесие) е организирал „вътре“ 
във всеки от разнородните ССС-фрагменти обектив-
ния Акт на Меркавгнация – голохронното компен-
сационно „изместване“ на междускунккционални-
те и междумикространните взаимовръзки, с „прое-
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циране“ на като че ли „освободилите се“ при това 
еллитимоглофни интеракции (които – обективно, 
„веднага“ са се възстановили в своето предишно 
състояние!) в някаква парциална Творческа Ак-
тивност на Информацията (Самосъзнанието на 
ССС-Същността, УПДИ и Енерго-Плазмата с про-
изтичащите от Нея последствия: Формо-Творци, 
Енергия, Пространство и Време);

б) голохронно с това – отново, с цел компенсация и 
анихилииране на качественото „изместване“, въз-
никнало по силата на частичната ССС-пертурбация, 
от всички алломоглофни ССС-партикули се дубли-
рат собствените „проекции“ (етер), които, резона-
ционно въвличайки се в като че ли „изместени-
те“ варианти на своите „предишни“ взаимовръзки 
(които сега са станали по отношение към тях ел-
литимоглофни), обезпечават процеса на понивово 
егллеролифтивно анихилииране на образувалата 
се пертурбация, с това като че ли „възвръщайки“ 
с този акт Самосъзнанието на ССС-Същността в из-
ходното примогенитивно Състояние;

в) голохронно с това – в резултат от взаимодействи-
ето на етера с конструктивната компонента на 
УПДИ (Фокусите на Резомиралите на проявле-
ние), се осъществява понивово алгоритмено (то-
ест в определена последователност) „препрое-
циране“ на лийллусцивните и гейлитургентни 
алломоглофни взаимовръзки „вътре“ в самите 
тези етерни „проекции“ (осъществява се тяхна-
та диверсификация на повече или по-малко ко-
варллертни) с образуването на Нивата на Само-
съзнанието на ССС-Същността и свойственото им 
безкрайно множество тясноспецифични диссоно-
морфни съчетания на р-Конфигурациите, които 
ние с вас в състава на Фокусните Динамики ин-
терпретираме като Инфо-Творци.
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3.0833. Тоест може също да се каже, че Инфо-Творците 
са „препроецирана“ Форма на самореализация на ете-
ра, по определен начин организирана чрез различните 
дисонационни Състояния на Енерго-Плазмата и, бла-
годарение на това, притежаваща някаква специфич-
на (извънвремева!) оформеност, което им позволява 
активно да взаимодействат с всякакви типове „мате-
риалност“ с помощта на етерните съчетания на СФУ-

УРММ-Формите (до 12-та измерност), а също техните 
по-амплиативни аналози – ЛЛААСС-Формите (до 24-та 
измерност), ЙЙЮЛЛУЙГ-Формите и ССНУУЙЛЛ-Формите 
(до 36-та измерност), СККАЙ-АФФТ-Формите (до 48-ма 
измерност), ММИЙ-УЙЛЛС-Формите (до 60-та измер-
ност) и т.н.. Етерът, явявайки се основна база за ин-
формационното пространство на Самосъзнанието на 
ССС-Същността и единствено възможния спатиумален 
(латентен) източник на Информация в скррууллеррт-
ната система на Мирозданието, влиза във всякакви 
енергоинформационни взаимодействия с всички Фор-
мо-структури на Енерго-Плазмата (Формо-Творците) 
не непосредствено, а само с помощта на своите собст-
вени „проекции“ – Инфо-Творците.

3.0834. За да може във Фокусната Динамика на Фор-
мо-Творците на фокусираната от Вас „личност“ ел-
литимоглофните взаимовръзки да се трансформират 
в алломоглофни (по-достоверни), е необходимо в из-
ползваните от вас СФУУРММ-Форми последователно и 
целеустремено да анихилиират абсолютно всички раз-
нопротоформни тензори по отношение на всякакви 
проявления във вашата система на Възприемане на 
реализационната активност на био- и Формо-Творците 
на различните Прото-Форми. Само по такъв начин Ва-
шата Фокусна Динамика ще може най-ефективно ка-
чествено да интегрира във все по-амплификационните 
Нива на Третичната Енерго-Плазма, а след това – и в 
ЛЛААСС-Формата на ССЛОО-СС-СНАА-Творците.
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3.0835. Трябва да отбележим, че в дадените групи човеш-
ки ПВК това е възможно да сее осъществи само по един 
единствен начин: последователно задълбочаване на Фо-
кусната Динамика в Същността на ииссиидиологически-
те Представи с активното им прилагане в практиката на 
собственото си Съществуване чрез култивиране в Само-
съзнанието на главните ллууввумически признаци – ви-
сокоинтелектуалния Алтруизъм и високочувствения Ин-
телект. Колкото по-„ллууввумична“ става вашата Фокус-
на Динамика, толкова по-малко всевъзможни признаци 
на разнопротоформна тензорност в нея ще се концентри-
рат (което се явява главната причина за префокусиров-
ка в протоформните Схеми на Синтеза и Направлението 
на развитие), а това означава, че повече психоментални 
възможности и способности ще се „разопаковат“ и реа-
лизират от вас в процеса на установяването на по-амп-
лификационни взаимовръзки с всевъзможните проявле-
ния на окръжаващата ви действителност.

3.0836. Постепенно повишавайки степента на ампли-
ативност на Фокусната Динамика, вие – редовно и 
целенасочено практикувайки дълбинна Медитация, 
някога ще можете да достигнете изменено състояние 
на спатиумална конфлюенсия (психоментално сли-
ване, всецялостна самоотъждественост) с много висо-
ки Нива на Самосъзнанието на ССС-Същността, за да 
черпите субтеррансивно от етерната съставляваща 
най-амплиативните за дадената с-Реалност сведения. 
Искам да отбележа, че най-голяма трудност при това 
ще представлява не само спонтанната активизация на 
алекситимия (затруднения в определението, описа-
нието и вербализацията на субтеррансивно изпитва-
ните състояния), но също и крайно ограничените въз-
можности по декодирането и смисловата адаптация на 
информационните Кодове към вече съществуващите 
Представи, което може невъобразимо мощно да се от-
рази на изкривяването на истинската Същност на спа-
тиумално преживяваната от „вас“ конфлюенсия.
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3.0837. УПДИ (като Универсалната Среда на проявле-
ние на абсолютно всички ККР и Техните Форми на 
Самосъзнания) и структуриращата Го Енерго-Плазма 
(всички разнородни фокусни взаимовръзки), по прин-
цип, представлява проявеното тензорно състояние 
на Информацията – тоест тези микространни „про-
екции“ (етера), които са изведени от всеобщото рав-
новесие и – по силата на енергийното въздействие 
на тях, организирани в някакви фокусни Конфигу-
рации, които сллоогрентно структурират всички су-
бективни Форми. Може да се каже, че Енерго-Плаз-
мата е състояние на някаква потенциално възможна 
субективна оформеност на етера, при която него във 
Формо-системата фактически (тоест за системите на 
Възприемане) като че ли го няма, но без което нито 
една Формо-система не би могла да съществува.

3.0838. Понятията „етер“ и „УПДИ“ никак не трябва 
да се смесватедно с друго, защото последното от тях 
функционално обезпечава отражението само на дис-
сонационната (тоест еллитимоглофна – инициирана 
„вътре“ в  ССС в резултат от меркавгнация) част на 
всички микространни взаимовръзки (но за сметка на 
паралелното наличие на алломоглофна част!), докато 
етера, представлявайки „проекции“ на резонационни 
(алломоглофни) скунккционални партикули, изцяло 
информационно обезпечава наличието на Самия УПДИ 
и Самото Мироздание, съвместно организирано от 
Формо-Творците и Инфо-Творците.

3.0839. Преносителите на етера като всевъзможни ин-
формационни Ингредиенти инициирани във Фокусна-
та Динамика ВКР на Мирозданието, се явяват неговите 
собствени диссономорфни „проекции“ – Инфо-Творци-
те, които, благодарение на едновременното наличие в 
етера на резономорфни „проекции“, обезпечава всички 
ССС-взаимодействия от собствената универсална инфор-
мационна „среда“ на разпространение, явяваща се ос-
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нова на информационното пространство на Самосъзна-
нието на ССС-Същността (а значи – и на всяка Форма на 
Самосъзнание). Това понятие („Инфо-Творци“) се явява 
значително по-сложно и многозначно, отколкото вие мо-
жете да си представите. Ако го разшифровате дословно, 
то може да се каже, че това е Информация способна за 
творческо преобразуване. Но (!) тази способност се про-
явява в Нея само при наличието на взаимодействие със 
съответстващата на Нея Енергия, инициираща Я към 
това преобразувание. Без приложение на Енергия (Фо-
кусна Динамика) ние с вас просто не нямаме никаква 
възможност да разглеждаме Инфо-Творците.

3.0840. Докато такова взаимодействие отсъства, „по-
тенциалните Инфо-Творци“ представляват някакъв 
неактивен Статус или това, което ние субективно оп-
ределяме като РА-състояние на Информацията. Но 
щом в Самосъзнанието се е инициирало резонацион-
но взаимодействие на примогенитивните признаци на 
РА-състоянието със съответстващата консуммативна 
част от същата Информация, взаимовръзките на този 
неустойчив Статус се „проецират“ в определен Творче-
ски Потенциал (превръщат се в етер), който – съвмес-
тявайки се с ф-Конфигурацията на Формо-Творците, 
субективно се интерпретира от нас като Инфо-Творци 
(активните партикули на амициссимното Състояние 
на Информацията). Тоест може да се каже, че неак-
тивните, но потенциално готови за Творчество Ин-
фо-Творци представляват РА-състояние, а същите тези 
Инфо-Творци, въвлечени във Фокусната Динамика на 
Формо-Творците като нейна етерна компонента, пред-
ставляват ДП-състояние.

3.0841. Инфо-Творците, инициирани в Самосъзнанието на 
ССС-Същността от ирркогликтивния Импулс-Потенциал 
като „проекции“ на определени партикули Информация, 
специфично като че ли „структурират“ Творческата Ак-
тивност на всички етерни взаимовръзки в безкрайното 
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множество разнокачествени Нива (но не на измерност, а 
Самосъзнание!), резонационно съответстващи на реали-
зационния Потенциал (ВЛОООМООТ) на Фокусните Дина-
мики на едни или други разнокачествени Формо-Творци. 
Именно така те обезпечават сллоогрентното наличие 
във всеки тип и Нивото на Самосъзнание на собствена-
та универсална „среда на информационните взаимо-
действия“ (тоест информационното пространство – раз-
нонивовите аналози на ОДС и ФЛК).

3.0842. Средата на информационните взаимодействия на 
Самосъзнанието на ССС-Същността се отличава от „сре-
дата на фокусното проявление“ или УПДИ с това, че в 
свойствената за нея Творческа Активност (поради ней-
ната абсолютна безтензорност!) съвършено отсъстват 
такива параметри като Енергия, Инерция (причината за 
проявлението на Пространството) и субективните фак-
тори на Времето, а основните Принципи на Формо-сис-
темите (Дувуйллерртност, Мултиполяризационност, 
Едновременност, Диффузгентност и Сллоогрентност) се 
компенсират с едно Универсално Свойство – Потен-
циалната Информационна Симултанност (голохрон-
но-сингулярнаjd мултипаралелна активност на всяка 
от информационните взаимовръзки с възможността да 
взаимодействат по уникоммунисационния принцип – 
„винаги-с-всички“ и „навсякъде-във-всичко“).

3.0843. Резултат от резонационното взаимодействие на 
Инфо-Творците (резонационните ССС-проекции) с Фор-
мо-Творците на Мирозданието (дисонационните ССС-про-
екции) се явява симултанното проявление на сллоогрент-
но-субективната Фокусна Динамика на безкрайното 
множество разнокачествени Форми на Самосъзнания на 
ККР, информационно структурирани от всевъзможните 
разнонивови аналози на СФУУРММ-Формите, които обра-
зуват във Формо-системите етерните „проекции“ на Ин-
фо-Творците (тоест времевите етерни напълващи и про-
менливите етерни съставляващи на Формо-Творците).
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3.0844. Етерът, структуриращ ВЕН, абсолютно по нищо 
не се отличава от етера, който структурира ПЕС, ма-
кар че реално никакви разделения и разграничения 
между различните партикули на сллоогрентната Ин-
формация не съществуват. Всички, струващи ви се 
субективни, „различия“ възникват само по силата на 
наличието във всеки от вас на разнокачествени сис-
теми на Възприемане функционално обезпечени от 
разнопротоформни Фокусни Динамики и, вследствие 
на това, притежаващи различни реализациони въз-
можности. В това отношение специфичният състав на 
времевата етерна напълваща се характеризира с мно-
го тесен реализационен спектър, който е наложен на 
общата Фокусна Динамика от пронунтивната (тоест 
акцентирана в някакво конкретно Ниво на Самосъз-
нание или в някое протоформно Направление) дей-
ност на Формо-Творците, стремящи се на всяка цена 
да осъществят само този Интерес, който е свойствен 
за Тях в „текущия“ момент.

3.0845. Между тях и другите диффузгентни Формо-Тво-
рци, по различни причини не толкова мощно кон-
центрирани на собствените си Интереси, неизбежно 
възниква инвадерентна (доминираща в някакво На-
правление) тензорност, която формира във Фокусна-
та Динамика определено вексативно (принудително 
потиснато, рецесивно) състояние, тоест някаква пре-
допределеност (фатумност, обреченост, зацикленост), 
не позволяваща на био-Творците на системата на Въз-
приемане на „личността“ да проведат дълбок логиче-
ски анализ с отчитане на множеството други реализа-
ционни фактори и да отреагира в дадената ситуация 
по друг, по-амплиативен начин. Затова дадената част 
от етера (като ВЕН-„разопаковки“), бидейки „проеци-
рана“ в много тясна Фокусна Динамика, отразява в 
системата на Възприемане на „личността“ крайно тес-
ни реализационни възможности.
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3.0846. Колкото по-малко условия за проявление на 
диффузгентната инверсусалност (тензорност, проти-
воречивост) има във взаимовръзките във Фокусната 
Динамика, в толкова по-голяма степен и в по-голя-
мо количество в структурата на Самосъзнанието на 
дадената „личност“ активно се задействат по-ко-
варллертни сценарии на развитие, откривайки пред 
Формо-Творците на нейната система на Възприемане 
по-обширен спектър от всевъзможни варианти на по-
тенциалните избори с възможност за по-дълбокото ос-
ъзнаване на протичащите от тях последствия (Опит).

3.0847. Тоест особеностите на тези партикули на етера, 
които се въвличат във Фокусната Динамика за структу-
ризация на СФУУРММ-Формите на променливата етерна 
съставляваща, се заключават само в по-универсалното 
тяхно въздействие над системата на Възприемане, след-
ствие от което се явява и универсализацията на самата 
Фокусна Динамика на „личността“. Но състоянието на 
инвадерентност във Фокусната Динамика на ПЕС-проце-
сите – в сравнение с ВЕН-„разопаковките“, съответства 
и на по-конвенинтивното (по-уравновесено) състояние 
на системата на Възприемане, позволяващо за единица 
време да „разопакова“ (анализира и избира) несъизме-
римо по-голямото количество едновременни сценарии на 
Развитие, свойствени на сллоогрентната мултиполяриза-
ционна Фокусна Динамика на дадената „личност“.

3.0848. По същите причини етера на ОДС структурно по 
нищо не се отличава от етера на ФЛК (и техните по-ам-
плификационни аналози), доколкото основната част от 
Механизма на ексгиберация (специфичното проявле-
ние) на информационните свойства във всеки конкретен 
случай се явява не самия етер (тъй като той по своя-
та Същност е еднакъв във всяка „точка“ на УПДИ!), 
а фокусната Конфигурация на Формата на Самосъзна-
ние, обезпечаваща абсолютно всички информационни 
възможности на био-Творците на нейната система на 
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Възприемане. Субективните ВЕН-„разопаковки“ на Фо-
кусната Динамика на Формо-Творците на биологичните 
аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите в по-голяма степен 
се инициират чрез СФУУРММ-Формите на ОДС, докато 
като източник на ПЕС-„распаковки“ в този случай слу-
жат СФУУРММ-Формите на ФЛУУ-ЛУУ-комплексите.

3.0849. Затова може да се каже, че като основен ин-
формационен източник на ВЕН-„разопаковки“ за 
Формо-Творците на ФЛАКС-Формите се явяват Ин-
фо-Творците на ФЛК от флаксовия диапазон (4-5-та 
измерност), а като генератори на ПЕС-динамиката на 
„плазмените“ Форми на Самосъзнания – вуолдсови-
те разновидности на СФУУРММ-Формите на ФЛК. Точно 
така организацията на ПЕС-динамиката на Формо-Тво-
рците във вуолдсовия диапазон на измерност (5-6-та 
измерност) обезпечават Инфо-Творците на орфровни-
те Нива на Самосъзнанието (6-7-та измерност), дока-
то ВЕН-„разопаковките“ се осъществяват за сметка на 
СФУУРММ-Формите, резониращи с Формо-Творците от 
вуолдсовия диапазон, и т.н..

3.0850. Основното различие на Механизма на ексгибе-
рация на етера във ВЕН-„разопаковките“ от неговите 
състояния в ОДС се заключава в това, че във ВЕН-ди-
намиката той е енергийно оструктурен с характерните 
особености на фокусната Конфигурация на конкретна-
та „личност“, която сегрегатирано (по субтеррансивен 
начин) е инициирала и по определен начин е аран-
жирана от своя Фокус на Съсредоточеното Внимание 
(от множество разнородни взаимовръзки) неговата 
„локална“ Творческа Активност (Фокус на Дуалното 
Отражение), докато в условията на ОДС етера се нами-
ра под формата на безкрайно множество латентни ва-
рианти (Формо-копия и СФУУРММ-Форми) на неговото 
едновременно използване от безбройното множество 
други Форми на Самосъзнания (както хора, така и 
други Прото-Форми), при което структурират със свои-
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те Фокусни Динамики не само този тип Мироздание, 
но и всички други типове, където дадените партикули 
на етера от някого и за нещо се използват извън зави-
симостта от всякакви времеви характеристики.

3.0851. Фактически ВЕН-динамиката е проявление на ете-
ра „локално“ изразено в конкретната „точка“ на Прос-
транство-Времето, докато ОДС-динамиката представля-
ва многовариантен реализационен потенциал едновре-
менно разпределен между безкрайно множество сцена-
рии на развитие. И навсякъде основен Механизъм за 
реализация на етерната Информация на ОДС се явяват 
системите на Възприемане в равна степен свойствени 
както на микроскопичните, така и макрокосмическите 
(в нашите Представи!) Форми на Самосъзнания.

3.0852. Както виждате, цялата ВЕН-динамика на Фор-
мо-Творците се обезпечава от Инфо-Творците на ОДС 
структуриращи диапазона на тяхното проявление, докато 
ПЕС-динамиката се организира от Инфо-Творците на ФЛК 
на по-амплиативния диапазон, което също в огромна сте-
пен зависи от степента на качественост на системата на 
Възприемане: Фокусната Динамика на високоорганизи-
раните „личности“ е по-склонна към ПЕС-„разопаковки“, 
а деплиативната Фокусна Динамика – към ВЕН-„разопа-
ковки“. Пример за написването и появата в нашите с вас 
3-4-измерни ПВК на детайлните сведения на ииссиидио-
логическото Знание, отнасящи се към значително по-ам-
плификационните Нива на ллууввумическото развитие 
свидетелства за това, че ПЕС-динамиката може да бъде 
инициирана във Фокусната Динамика на Формата на Са-
мосъзнание не само от Инфо-Творците от следващия ам-
плиативен диапазон на измерност, но също и най-качест-
вените аналози на СФУУРММ-Формите, които структури-
рат плюримусивните (висшите, най-амплификационни) 
Нива на Самосъзнание на ССС-Същността.

3.0853. Това говори за потенциалната достъпност – за 
Формо-Творците, на Информацията на всяко Ниво 
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при наличие в системата на Възприемане на Форма-
та на Самосъзнание на съответстващи механизми за 
нейната субективна адаптация и на възможности за 
нейната относителна идентификация с вече същест-
вуващите Представи. С все по-голямата верификация 
(потвърждения по опитен път), тази ПЕС-Информация 
става все по-активна част от сллоогрентната Фокусна 
Динамика на Формо-Творците, дувуйллерртно „след-
ваща“ диапазона на проявление на нашите с вас Фор-
ми на Самосъзнания.

3.0854. От това следва, че да разсъждаваме за каквито и 
да било характеристики на етера (по аналогия с често-
тата на измерността), които съответстват на различни-
те сценарии на развитие, е просто безсмислено, докол-
кото всякакви негови свойства всеки път се инициират 
в системата на Възприемане на „личността“ само чрез 
възможностите на генерираната от нея Фокусна Дина-
мика, които, на свой ред, изцяло зависят от степента 
на амплиативност на осъществяваните в дадения мо-
мент енергоинформационни съчетания. Ние с вас мо-
жем да наблюдаваме и субективно да оценяваме само 
следствията от едни или други етерни взаимовръзки, 
проецирани в условията на окръжаващата ни действи-
телност. Свойствата на етера са безкрайно по-сложни, 
отколкото всичко това, което ние с вас сме в състояние 
да си представим и те не се ограничават само с измер-
ностни характеристики.

3.0855. Така, например, в този диапазон на измерност 
чрез ФД на Формо-Творците на моето Самосъзнание се 
е проявило ииссиидиологическото Знание. И макар „те-
кущата“ (субективно възприемана от мен) част на Фо-
кусната Динамика на моята „личност“ да принадлежи 
на дадения диапазон на измерност, но етера, който със-
тавлява нейната потенциално-съдържателна Същност, 
структурира също и Форми на Самосъзнания в другите 
условия на ексгиберация, обезпечавайки абсолютно ця-
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лото информационно пространство във ФД на едновре-
менно фокусираните от Мен Форми на Самосъзнания. 
Затова той може паралелно да структурира както де-
плиативни, така и значително по-амплиативни Нива.

3.0856. Етерът структурира цялата информационна ос-
нова на голохронно-симултанното проявление на без-
крайното множество разнотипни Мироздания форми-
рани от Импулс-Потенциалите не само на СИНТЕТИЧ-

НАТА и РЕЗОСКОНЦЕОННАТА Клонки на Развитие, но 
също и от ИП на всички останали Клонки и Техните 
съчетания и, освен това, на множество други Универ-
сални Механизми на ексгиберация неподвластни на 
нашето ограничено въображение и засега все още мно-
го примитивно (в космологическо отношение) разбира-
не. Регулирането на абсолютно всички етерни взаимо-
връзки се осъществява от Импулс-Потенциалите, Кои-
то определят цялата мултиполяризационна векторност 
на едновременното развитие на всеки тип Мироздание, 
а значи – и абсолютно всички Негови свойства, осо-
бености и възможности за творчески реализации на 
образуващите Го ККР.

3.0857. Така, сега трябва да ви е ясно, че етера (за ус-
ловията на 0–36-измерностния мегадиапазон – ФЛАА-

ГГ-ТУУ) „проекционно“, тоест съхранявайки присъщото 
му равновесие и обективно не въвличайки се във фо-
кусните Конфигурации на нито една от Формо-струк-
турите (субективността на това взаимодействие се мо-
делира от Формо-Творците на системата на Възпри-
емане на всяка от Формите на Самосъзнания), не об-
разува, а само „дистанционно“ обезпечава тази проя-
вена диссонационна част (за всяка „локална точка“ на 
Пространство-Времето, образувана от диссономорфни 
микростри) със сллоогрентния информационен Потен-
циал на всевъзможните алломоглофни взаимовръз-
ки, които (по силата на свойствената им висока ко-
варллертност и лийллусцивност) са съхранили своята 
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стабилност след Акта на меркавгнация и фактически 
представляват основа за примогенитивното ССС-Със-
тояние (доколкото реално – за Самата Информация, 
никакво субективно нарушаване на свойственото за 
Нея обективно равновесие не е станало).

Глава 2. Характеристики на амициссимното и 
конфективното ССС-Състояния

3.0858. Този Акт на голохронно-амплификационна Ини-
циация е субективно-сллоогрентно осъзнат само от 
въображаемата от Формо-Творците „еллитимоглофна 
ССС-проекция“, Която контегерентно (принудително) 
се е инициирала „вътре“ в примогенитивното Състоя-
ние на Информацията чрез определени типове свой-
ствена за Нея партикулярност и сега субективно се 
интерпретира от нас като „синтетично Самосъзнание 
на ССС-Същността“. Докато това фокусно консумматив-
но Състояние „съществува“ като Единен условен Миг 
от Вечността, има възможност да Съществува и това 
недифференцирано състояние на всички Полета-Съз-
нания, структуриращи Енергията, Пространството и 
Времето (а също Материята и Анти-Материята), което 
ние определяме като „етер“. Този въпрос няма да ви 
е лесно да разберете, ако не формирате в своето Въ-
ображение абстрактни, но ясни Представи за между-
партикулярната голохронно-симултанна активност на 
Информацията, отразяваща Същността на ииссииди-
ологическия Принцип  на едномигновената едновре-
менност на Всичко Съществуващо.

3.0859. Разглеждайки в третия раздел въпроса за без-
крайната уловност на субективно възприеманото от 
нас амициссимно Състояние на Информацията (тоест 
„разхлабено-възбудено“, примогенитивно-консумма-
тивно), аз писах за това, че целия Смисъл на иррког-
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ликтивно-егллеролифтивната Инициация на абсолют-
но уравновесеното Състояние на Информацията се 
свежда до активизацията в Нея на скунккционално-ми-
кространните взаимовръзки именно на тези редове, 
които – поради крайната разнородност на свойстве-
ните им признаци, слабо отразяват проявяващите се 
в Нейното примогенитивно Състояние реализационни 
възможности, обусловени от факторите имперсептност 
и крувурсорртност между ССС-признаците. Именно на-
личието на тези потенциални, но слабо проявяващи се 
възможности се явява главната Причина за възниква-
щото (в условния Миг на Вечността!) дисонационно 
състояние „вътре“ в реконверстната Конфигурация на 
всеки от ССС-фрагментите, привнасяйки в примогени-
тивното Състояние някакъв „излишен“ информацио-
нен Потенциал, вследствие на което се осъществява 
като че ли някакво нарушаване на реда характерен за 
даденото Състояние.

3.0860. Както вече беше отбелязвано, амициссимното 
ССС-Състояние – това е едновременно и уравновесено, 
и възбудено Състояние на Информацията, интернус-
но инициирано в Нея от Импулс-Потенциалите. Него 
като че ли го и няма (доколкото устойчивото равнове-
сие вътре във всяка р-Конфигурация моментално се 
е „възстановило“), но и да се твърди, че то обективно 
съществува, също не трябва. Условно него можем да 
го сравним с този въображаем образ на окръжаващата 
действителност, който още известно време се запазва 
пред нашите очи след като ги затворим: него вече го 
няма, но и при затворени очи ние все пак все още ня-
как имаме възможност подробно да го възприемаме и 
осъзнаваме, преди той да започне да се размива, раз-
мазва, а след това окончателно се „стопи“.

3.0861. Вие трябва да разберете, че (в голохронно-симу-
лтанно отношение!) в най-амициссимното Състояние 
Информацията обективно (от гледна точка на неговата 
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абсолютна равновесност) нищо не става, но на нас с 
вас, осъзнаващи себе си в най-низшите Нива на този 
консумативен Процес ни изглежда, че при това нещо в 
Нея Самата по определен начин се изменя (макар че, 
да, по принцип, някои от взаимовръзките се прераз-
пределят и модифицират, но при това общото рав-
новесие на Информацията никак не се нарушава, тъй 
като всякакви варианти на всевъзможните пертурба-
ции в амициссимно Състояние – с оглед едновремен-
ното проявление на абсолютно всички типове Мироз-
дания, вече съществуват!).

3.0862. Мисля, че без нагледен пример на вас самите 
просто не се отдава да формирате повече или по-малко 
правилна абстрактна Представа. Амициссимното Със-
тояние на Информацията (от гледна точка на разглеж-
дането на Нея от нас като ССС-Същност) може условно да 
се сравни с устойчивите преживявания на много развита 
човешка „личност“, в организма на която ежесекундно 
се осъществяват зилиони всевъзможни биохимически 
вътреклетъчни реакции инициирани от непрекъснати 
невронни импулси и се преструктурират зилиони енер-
гоинформационни взаимовръзки между системите и 
органите, но Самосъзнанието на самата „личност“ при 
това остава психоментално уравновесено, целеустремено 
и фактически никак не въвлечено в детайлите на всич-
ки тези физиологически процеси. При това не трябва да 
забравяте, че ф-Конфигурацията на дадената „личност“ 
едновременно се проявява в още по-амплификационни 
Форми – флаксови, вуолдсови и т.н..

3.0863. Приблизително същото може да се каже и за 
амициссимното ССС-Състояние: универсалната качест-
веност на едновременното уравновесено, и импулсно 
инициираното Състояние на Информацията никак не 
зависи от процесите, осъществени за един условен Миг 
от Вечността в скррууллерртните системи на зилиони-
те Нейни разнотипни Мироздания (ще ви напомня, 
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че гуманационните или синтетични Формо-Типи на 
Самосъзнанията съставляват само 0,0001% от общия 
брой сллоогрентност на всички типове Мироздания: 
гуманационните и проприусалните или несинтетич-
ните, които също имат безкрайно множество типове). 
Това се явява закономерно следствие от присъствие-
то в Информацията на зилиони разнофункционални-
те Импулс-Потенциали, Всеки от които, подобно на 
невронните сигнали, голохронно-едновременно въз-
действа на р-Конфигурациите на съответстващите Му 
ССС-партикули с определена Цел и Смисъл.

3.0864. В този Единен Миг от Вечността на нас с вас 
(както и на изследователите на биологическия органи-
зъм) е съвършено невъзможно субективно да опреде-
лим къде и, главно, с какво в края на краищата „за-
вършват“ едни „невронни импулси“, и къде (и с какво 
именно!) „започват“ другите ССС-Инициации, които ду-
вуйллерртно и многовекторно се „препроецират“ в без-
крайното множество ССС-Състояния. Но в резултат от 
това, в самото амициссимно Състояние на Информа-
цията Нещо все пак реално „зрее“, модификационно 
се супплеризира (замества с нещо друго, с цел достига-
не на абсолютна универсалност)! Така, разглежданото 
от нас общо примогенитивно ССС-Състояние – с помо-
щта на наличието в Самата Информация на Единния 
Суперуниверсален Импулс-Потенциал (ЕСИП), конка-
тенационно се модифицира в абсолютно универсално 
(конфективно) ССС-Състояние, характеризиращо се с 
абсолютна завършеност на всякакви вътреинформа-
ционни Състояния (както гуманационни, синтетични, 
така и проприусални, несинтетични).

3.0865. Това конфективно ССС-Състояние ние с вас мо-
жем субективно да възприемаме като абсолютно, тоест 
като най-висше от потенциално възможните за Инфор-
мацията Състояния, Което, собствено казано, се и явя-
ва Този ЕСИП, безбройните варианти на Който голох-
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ронно-едновременно инициират и самото конфективно 
ССС-Състояние, и интернусното („вътрешно“) за него 
амициссимно ССС-Състояние, благодарение на което е 
станало възможно цялото безкрайно множество Акто-
ве на проявление (Съществуване) на разнообразни гу-
манационни и проприусални типове Мироздания.

3.0866. Например, два такива вече добре познати ни 
Импулс-Потенциала, като ирркогликтивния и еглле-
ролифтивния, благодарение на Техните сегрегатира-
ни свойства и универсални особености, пекулират (то-
ест инициират към проявление някакви форми с оп-
ределени свойства и възможности) в общата „маса“ 
ЕСИП-Инициации само „нашия“ тип гуманационно 
Мироздание. При гейлитургентното взаимодействие 
на породените от Тях информационни взаимовръзки с 
най-коварллертните по отношение към тях Импулс-По-
тенциали структуриращи ЕСИП, възникват нови типове 
гуманационни Мироздания, част от Които, в някои от 
частите на общия мултиполяризационен спектър на 
сллоогрентната Фокусна Динамика, последователно се 
амицира (видоизменя, модифицира) в различните про-
приусални типове Мироздания.

3.0867. Паралелно с това, цялото безкрайно множество 
останали Импулс-Потенциали, в зависимост от сте-
пента на коварллертност или имперсептност помежду 
Си, организират цялата абсолютна пиктусност (един-
на картина на разнотипните Мироздания, отразяваща 
Тяхната обща информационна многоспектралност) 
амициссимното ССС-Състояние, Което във всеки кон-
кретен случай на Своето проявление се характеризира 
с определени параметри на консумативност (дисбаланс 
по отношение на общото примогенитивно ССС-Състоя-
ние). Консумативността (във всеки Акт на своето про-
явление) отразява степента на диссонационност на 
информационните взаимовръзки образуващи типа на 
Мирозданието, пекулирани в Него в Процеса на сегре-
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гатираната меркавгнация по отношение на общото 
примогенитивно Състояние на абсолютната ССС-урав-
новесеност, обезпечена от всеобщите взаимовръзки 
между цялото безкрайно множество конструкции на 
разнотипните Мироздания.

3.0868. „Меркавгнационната Инициация“ и „пекуля-
ционния Акт“ – това са различни по своята Същност 
понятия. Ще ви напомня, че меркавгнацията – това 
е компенсационно качествено изместване, голохрон-
но-едновременно образувано вътре в скунккциите и 
микрострите на всеки ССС-фрагмент в Единния Вечен 
Миг от ирркогликтивната Инициация. С това ролята 
на меркавгнацията завършва и в сила встъпва пеку-
ляционния Акт, изразяващ се в мултиполяризацион-
ното Творчество на ВКР на Мирозданието чрез цялото 
безкрайно множество на разнокачествените и разно-
типни консумативни (постмеркавгнационни) състоя-
ния (от най-елементарните до най-сложните), които 
ние интерпретираме като Форми на Самосъзнания и 
Колективни Космически Разуми.

3.0869. В резултат от меркавгнацията в микрострите на 
всяка от реконверстните Конфигурации на всеки от 
ССС-фрагментите като че ли (тоест от субективна глед-
на точка!) се освобождава (и веднага се възстановява!) 
определен потенциал на свойствените за нея, но не 
напълно съответстващи на Природата именно на 
Този Импулс-Потенциал, взаимовръзки, голохронно 
самоорганизиращи се в цялото множество едновремен-
но проявени „проекции“ (фокусните Конфигурации 
на Формо-Творците и етерните Конфигурации на Ин-
фо-Творците), които структурират Универсалното Са-
мосъзнание на образувалата се при това ССС-Същност.

3.0870. Какво става при пекуляционния Акт? Този Акт 
обезпечава самите възможности за функциониране на 
Механизма на ексгиберация, който реално осъществява 
всички потенциални варианти на най-сложните конка-
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тенационни егллеролифтивни пертурбации на симул-
танно образувалите се постмеркавгнационни състояния. 
Вие вече знаете, че в примогенитивното ССС-Състояние, 
по силата на безкрайната разнородност на структурира-
щите го ССС-фрагменти, някои от скунккционално-ми-
кространните взаимовръзки на всяка от реконверстни-
те Конфигурации проявяват по отношение една към 
друга мощно-имперсептни или крувурсорртни свойства 
(тоест изключително слабо взаимодействат помежду си 
или напълно се игнорират една друга, демонстрирайки 
само някаква потенциалност).

3.0871. Подобни отношения не позволяват на примогени-
тивното ССС-Състояние (потенциално равновесно в об-
щата маса на свойствените му взаимовръзки) да стане 
абсолютно уравновесено, тоест ЕСИП-конфективен, при 
Който всяка скунккция на всеки ССС-фрагмент в равна 
степен на активност взаимодейства с всяка скунккция 
на всички останали ССС-фрагменти извън зависимостта 
от степените на тяхната разнородност помежду им.

3.0872. С тази цел всички функционални Аналози на 
ирркогликтивния ИП (симплификационните ИП – за 
всички типове Мироздания), строго в съответствие 
със свойственните за Всеки от Тях сегрегатирани 
характеристики, активизират в общото примогени-
тивно ССС-Състояние тези типове междускунккционал-
ни взаимовръзки, които без специфичната ИП-пекули-
зация, по силата на своята никак не съчетаваща се 
пряко (непосредствено) разнородност, нямат съвър-
шено никаква възможност да встъпят в активни ин-
формационни отношения (тоест като че ли по съответ-
стващ начин да се „познаят“ един друг).

3.0873. Всички симплификационни ИП (включително и 
„нашия“ ирркогликтивен ИП), до определена степен не 
взаимодействайки с коварллертните и лийллусцивни-
те р-Конфигурации, позволяват на всички имперсепт-
ни и крувурсорртни ССС-фрагменти да влязат в несвой-
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ствени за тях взаимовръзки помежду си, като че ли 
представяйки на „разглеждане“ на условния ЕСИП-На-
блюдател всеобщата пиктусност на абсолютната Хар-
мония по всеки от междускунккционалните взаимо-
действия (определена разлика се наблюдава само на 
на алтссимусната активност между микрострите на 
всяка от скунккциите на един ССС-фрагмент).

3.0874. Координационната функция в цялото разноо-
бразие от ЕСИП-Инициации, реализиращи се чрез Про-
цеса на разпределяне на еталонните (конфекционни) 
етерни взаимовръзки в общото амициссимно ССС-Със-
тояние, обезпечават Универсалните Творци-Супермо-
дификатори (УС-Творци). Искам също да отбележа, че 
тази (абсолютно хармонична!) „картина“, отразявай-
ки се в универсалните свойства на етера, се явява 
главната причина за възникването в амициссимното 
ССС-Състояниe на цялото многообразие на „вторичните 
етерни проекции“ или Инфо-Творците на гуманацион-
ните типове на Мирозданието (например: ООДММ-ДД-

МОО-Творците на Четверичната Енерго-Плазма, 
СЛУИ-СЛУУ-Творците на Третичната Енерго-Плазма, 
ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творците на Вторичната Енерго-Плазма, 
УУЙГ-УУЙЮ-Творците на Първичната Енерго-Плазма).

3.0875. Самите Инфо-Творци резонационно се активизи-
рат във фокусните Конфигурации на Формо-Творците 
на Мироздания чрез етерните Конфигурации на Уни-
версалните Творци-Пиктусатори или УП-Творците 
(например: лйюйюссигмите – носители на абсолют-
ния резултат от ирркогликтивния ИП в нашия тип Ми-
роздание, ууйуумите на Първичната Енерго-Плазма, 
лиийллимите на Вторичната Енерго-Плазма, ффмил-
лимите на Третичната Енерго-Плазма и оодммооните 
на Четверичната Енерго-Плазма). Именно в Техните 
етерни Конфигурации специфично е закодирана абсо-
лютно цялата пиктусност на междускунккционалните 
информационни амицирации (междускунккционални 
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изменения), осъществени в примогенитивното ССС-Със-
тояние. Трябва да отбележим, че, по същността си, 
УП-Творците и УС-Творците – това са Инфо-Творци от 
първата и втората категории (по аналогия със синте-
зиращите и свилгсонните Формо-Творци).

3.0876. Съдържанието на своите етерни Конфигурации 
Универсалните Творци-Пиктусатори „препроецират“ 
(при всяко от резонационните взаимодействия) във фо-
кусните Конфигурации на синтезиращите Формо-Тво-
рци, където тези кодировки се превръщат в амплифи-
кационните версии на Универсалните Творци-Интер-
претатори (УИ-Творците), обезпечаващи реализацията 
на общата „картина“ на абсолютната Хармоничност в 
цялото безкрайно многообразие от разнотипни гумана-
ционни Мироздания (лйюйюллони – УИ-Творци в нашия 
тип Мироздание, флааггтуони – УИ-Творци на Първич-
ната Енерго-Плазма, аввакклони – на Вторичната Енер-
го-Плазма, свилгсони – на Третичната Енерго-Плазма и 
иксони – на Четверичната Енерго-Плазма).

3.0877. Ще отбележа също, что в проприусалните типо-
ве Мироздания аналозите на ирркогликтивния Импулс 
имат значително по-сложни механизми на проявление и 
затова процеса на генерация на функционалните анало-
зи на Универсалните Творци-Пиктусатори се осъществя-
ва по значително по-сложна, отколкото в гуманационни-
те типове, Схема, да разбереш която е просто невъзмож-
но, поради отсъствието в нашите Представи на каквито 
и да било аналогии (доколкото даже самото наличие 
на Формо-Творците отвъд пределите на гуманационни-
те Схеми остава за нас под въпрос; за разлика от тях, 
Инфо-Творците са представени абсолютно навсякъде, 
във всякакви състояния на амициссимността). Във все-
ки случай ясно е това, че всички функционални етерни 
взаимовръзки с УС-Творците (а също и с УП-Творците!) 
в проприусалните типове Мироздания обезпечават Уни-
версалите Творци-Мотиватори (УМ-Творците).
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3.0878. Така ние с вас изяснихме, че в общата „маса“ на 
свойствените Им ЕСИП-Инициации, цялото множество 
симплификационни (тоест Квалитационни, аналогич-
ни функции на ирркогликтивния ИП) разновидности 
на Единния Суперуниверсален Импулс-Потенциал съз-
дават от  цялото множество примогенитивни взаимо-
връзки като че ли „генплан“ или своеобразен „демон-
страционен макет“ на предстоящата ЕСИП-Конфектиза-
ция (с най-детайлни „работни чертежи“ за структурата 
на всяко Мироздание), в който трябва голохронно да 
се модифицира цялата слабоактивна част, характерна 
за общото примогенитивно ССС-Състояние.

3.0879. Паралелно инициираните заедно с Тях констру-
ктационни ЕСИП-разновидности (тоест Амплифика-
ционните, егллеролифтивните ИП-Аналози) – чрез ця-
лото безкрайно множество консуммативни ССС-Състоя-
ния, веднага „фиксират“ (сканират) всяка от взаимо-
връзките на „генплана“ (чак до отделни алтссимус-
но-микространни! такива), продемонстриран от целия 
набор симплификационни ИП и голохронно реализи-
рат тази обща „картина“ на Хармония посредством 
присъщите на Всеки от конструкционните Импулс-По-
тенциали свойства и възможности.

3.0880. УП-Творците, действащи чрез УИ-Творците и 
УМ-Творците в ролята на „Клиенти“, много тясно взаи-
модействат с УС-Творците, обезпечавайки наличието на 
цялото множество разнотипни Мироздания. Може да се 
каже, че именно в резултат от съвместната Творческа 
Активност между Универсалната Идея на „Клиента“ 
и неограничените Възможности на „Предприемача“, в 
примогенитивното ССС-Състояние паралелно се е про-
явило амициссимно ССС-Състояние – разновидност на 
Неговия активен преход в абсолютната ЕСИП-конфек-
тивност (Която вече по Същност дори Състояние никак 
не може да се назове, доколкото р-Конфигурациите на 
абсолютно всички партикули Информация се „сливат“ 
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в образувалата се всеобща лийллусцивност!). Тоест кон-
фективността на Информацията (като Главната Цел на 
Единния Универсален Импулс-Потенциал) настъпва 
след като във взаимовръзките между всички Мирозда-
ния се образува висшата степен на консуммативност.

3.0881. Тук, разбира се, можем много дълго и много-
словно да разсъждаваме за Причините, предизвиква-
щи Самата ЕСИП-Активност. Може, например, да под-
ходим към този въпрос от позицията на  наличието в 
Самия ЕСИП на недостатъчна за Него „окончателна“ 
Абсолютизация на степента на Съвършенство и Той по 
такъв начин достига Своята Цел чрез Процеса на аб-
солютното Само-Познание чрез инвадерентната Ини-
циация на амициссимното ССС-Състояние. Но в мен, в 
процеса на дълбинната Медитация се създаде впечат-
лението, че ЕСИП се явява Абсолютно Самодостатъчен 
и че Същността на ССС-Конфектизацията се заключа-
ва в Неговите вътрешни Механизми на ексгиберация, 
Които нямат нищо общо с Процеса на Само-Усъвър-
шенстването. Затова на лекомисления въпрос за това 
какво изпреварва Самата ЕСИП-Активност, ще отгово-
ря: „Неговото Суперуниверсално вътрешно Състояние, 
по-съвършено от Което вече няма нищо. От Него се 
образува и Самата Информация, и абсолютно всичко, 
свързано с Нея. Тук се намира абсолютния Предел на 
всяка Творческа Активност“.

3.0882. Като пример за безкрайната многовариантност 
на амициссимното Състояние мога да кажа, че сред  
другите „четни“ (по количеството инвадерентни Им-
пулс-Потенциали) гуманационни типове Мироздания 
съществуват не само сдвоени, както в „нас“, но също и 
значително по-сложни – дву-чифтни, три-чифтни, че-
тири-чифтни (и даже повече!) Механизми за Инициа-
ция на диссонационното проявление на партикулите 
Информация. Например, инициатори на някои от ду-
вуйллерртно-коварллертните по отношение към „нас“ 
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дву-чифтни Мироздания се явяват хармоничните съче-
тания на следващите две двойки Импулс-Потенциали: 
аваритеррностен + интринсессивен и авидитасивен + 
дивинуртивен – встъпвайки в диффузгентно взаимо-
действие с Импулс-Потенциалите на другите дву-чифт-
ни Мироздания (паррикативно + абундативно и сол-
лертивно + енентиативно), създават като че ли „вътре 
в Самите Себе си“ условия за проявление на безкрай-
ното множество такива сдвоени типове гуманационни 
Мироздания, като „Нашето“.

3.0883. Тук аз мога да приведа примери само за някои 
от най-коварллертните по отношение на „Нас“ двойки 
ИП, иницииращи дувуйллерртните типове на пропри-
усални Мироздания: функционално съответстващи на 
ирркогликтивния ИП (тоест Квалитационните) – арти-
фикационен ИП (иницииран от Импулс-Потенциали на 
Приментивната Клонка), имитаризационен ИП (ини-
цииран от Импулс-Потенциали на Мономигриращата 
Клонка), пекурнативнен (иницииран от Импулс-По-
тенциали на Хетероризиращата Клонка), ефикати-
вен (иницииран от Импулс-Потенциали на Диполя-
ризиращата Клонка), интринсессивен и паррикативен 
(най-съчетаемите сред дву-чифтните гуманационни 
Импулс-Потенциали), и други; функционално съответ-
стващи на егллеролифтивния ИП (тоест Амплифика-
ционни) – сусцептумически ИП (Импулс Потенциалите 
инициирани от Аккумулативната Клонка), симболи-
цивен ИП (иницииран от Импулс Ппотенциалите на 
Формативната Клонка), акцессивен ИП (иницииран от 
Импулс Потенциалите на Поляроидната Клонка), ин-
тервентивен ИП (иницииран от Импулс Потенциалите 
на Дуалиритивната Клонка), дивинуртивен и соллер-
тивен ИП (най-съчетаемите от дву-чифтните гумана-
ционни Импулс Потенциали), и други.

3.0884. Но по какви Принципи дву-чифтните съчетания 
реално се осъществяват помежду си и как именно „на-
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шите“ ирркогликтивен и егллеролифтивен Импулс-По-
тенциали взаимодействат и с Тях, и с Импулс-Потен-
циалите на другите Амплификационно-Квалитацион-
ни Клонки на Развитие, медитативно да изясня на 
мен все още не ми се отдава. Известно е само това, 
че посредническа роля в този Процес изпълняват Им-
пулс-Потенциалите на „нечетните“ типове гуманацион-
ни Мироздания, които по своите свойства в различна 
степен са съвместими с някои от проприусалните типо-
ве. Условно ето така в амициссимното ССС-Състояние 
се образува Механизма на формаментацията – симул-
танната организация на Всеобщата Сллоогрентност.

3.0885. Този пример приведох тук само, за да може-
те да си формирате поне някаква обща Представа 
за безкрайната разнотипност на Мирозданията: Им-
пулс-Потенциалите на едночифтните съчетания (като 
„Нашите“), зараждайки се под егидата на ИП на дву-
чифтните и „нечетните“ съчетания, отначало актив-
но взаимодействат с Импулс-Потенциалите на също 
такива, но качествено различни едночифтни съчета-
ния, дувуйллерртно и диффузгентно модифицирайки 
своите Мироздания в двучифтни, за да може Те след 
това по някакъв начин да могат последователно да се 
унифицират в три-, четири-, пет- и в още по-голяма 
степен многочифтни Мироздания. В този глобален гу-
манационен Процес, като много своеобразни катали-
затори-посредници, по определен начин се вклиняват 
Импулс-Потенциалите на „нечетните“ типови гумана-
ционни Мироздания, а също Импулс-Потенциалите на 
проприусалните Мироздания.

3.0886. Разбира се, за никаква каптивусалност на взаимо-
връзките (тоест за тяхна затвореност, изолираност, хер-
метичност), структуриращи разнотипните Мироздания, 
не може да става и дума, доколкото навсякъде се запазва 
Принципа на Дувуйллерртност. Що се отнася за Меха-
низма на организация на проприусалните типове Мироз-
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дания, то всякакви сведения за това се оказаха напълно 
недостъпни (защото за описването на този процес трябва 
да има, като минимум, осъзната част от тези Конфигура-
ции на проявление). Ясно е само това, че взаимовръзки-
те на всяко от тези Мироздания по съвършено определен 
начин се „вклиняват“ в гуманационните взаимовръзки. 
Но как това се осъществява и какво именно се образува 
при това, да се разбере засега е съвършено невъзможно.

3.0887. Тук бих искал да отбележа още един момент, раз-
бирането на който е изключително важно за по-дълбо-
кото разкриване на истинската Същност както на само-
то примогенитивно ССС-Състояние, така и най-ампли-
ативното за Информацията като цяло – конфективно 
ЕСИП-Състояние. Работата е в това, че извън възмож-
ностите на голохронно-симултанната ексгиберация на 
цялото безкрайно множество разнотипни Мироздания, 
всяка Творческа Активност на Информацията е абсо-
лютно изключена. Всяка Нейна партикула не може да 
бъде „сама по себе си“, тоест към нищо не привързана: 
всички скунккционално-микространни взаимовръзки, 
които са характерни за всяка от реконверстните Конфи-
гурации (голохронно и в равна степен) информационно 
обезпечават едновременното проявление и паралелното 
Съществуване на абсолютно всички типове Мироздания 
извън зависимостта от това от какви оригинални пре-
носители на Информация те са структурирани.

3.0888. Свръхаддитивният ефект, възникнал в резултат 
от емерджентността на това сумарно съ-съществуване 
на Абсолютно Всичко, именно представлява Това, Кое-
то ние с вас разглеждаме като всеобщо амициссимно 
ССС-Състояние на Информацията (примогенитивно-кон-
суммативно), което интернусно („вътрешно“) се явява 
абсолютно уравновесено, доколкото То е конгрегарира-
но (групирано) от всички взаимовръзки структуриращи 
цялото безбройно множество разнотипни Мироздания 
– както гуманационни, така и проприусални.
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3.0889. Илюзорната възможност за умозрително разгра-
ничаване на това общо ССС-Състояние на примогенитив-
но и консуммативно се появява в нас с вас само при 
неговото разглеждане по отношение на „нашия“ гума-
национен тип Мироздание (инициирано от ирркоглик-
тивния и егллеролифтивния ИП). В такъв случай ние 
с вас субективно като че ли противопоставяме иррког-
ликтивно-егллеролифтивните Механизми на ексгибера-
ция на другите Механизми за формаментация на гу-
манационното Съществуване (които са инициирани от 
други варианти на ЕСИП), а също и от всевъзможните 
проприусални (несинтетически) методи на проявление.

3.0890. По силата на свойствената на всички нас су-
бективност, ние делим тази абсолютна Хармоничност 
на „наше Мироздание“, с всички Форми на Самосъз-
нания и с ККР на Неговите многозилионни Нива на 
измерност, и на „Всичко Останало“. Същото, но от по-
зицията вече на изключително своите ЕСИП-варианти, 
правят и развитите представители на всички други ти-
пове Мироздания при обясняването на свойствените 
им Механизми на ексгиберация, макар че това абсо-
лютно никак не се отразява на общото примогенитив-
но ССС-Състояние на „Всичко Съществуващо“.

3.0891. Конфективното ЕСИП-Състояние – това е най-уни-
версалното от Състоянията принципно възможни за 
Информацията. Това, ако може така да се каже, е 
най-„началния“ етап на Нейното зараждане, когато 
„все още“ отсъства самата възможност за Нейната ди-
ференциация на скунккционални и микространни вза-
имовръзки. Затова няма нито хармонично примогени-
тивно, нито дисбалансирано амициссимно ССС-Състоя-
ние, нито Принцип на Сллоогрентност, нито Принцип 
на Резонационност, няма изобщо никакви Принципи, 
тъй като отсъстват условия за Тяхното проявление.

3.0892. Конфективността – това е потенциалното реа-
лизационно Състояние на безкрайното множество Им-
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пулс-Потенциали, които още не са влезли в условния 
стадий на Своята Творческа Активност. И доколкото 
отсъстват Самите Механизми на ексгиберация на мно-
жеството разнотипни Самосъзнания на ССС-Същността, 
то няма го и субективното деление на Информацията 
на гуманационни и проприусални типове Мироздания. 
Конфективността – това е условния „Миг“ до „На-
чалото“ на голохронното образуване „от нищото“ на 
Тази абсолютна Хармония, от Която обективно ще се 
прояви „Абсолютно Всичко“.

Глава 3. Единният Идиопатичен СС-ТОО-ИИЙС-
ССС-Ингредиент на Мирозданието

3.0893. Но да се върнем към въпроса за Природата 
на етера и неговите „производни“ – Инфо-Творците. 
Обяснявайки в предишния раздел обективната Същ-
ност на функционалната активност на Инфо-Творци-
те с примера за универсалните свойства на Имма-
нентния ГООЛГАМАА-А-Ингредиент (от 0,0 до ±13,0 
измерност) аз вече подчертавах, че за ННААССММ на 
всяка Форма на Самосъзнание, проявена във Фокус-
ната Динамика на Мирозданието, е свойствена една 
или друга степен на информационно съответствие 
(ВЛОООМООТ), която се обезпечава от наличието в 
Енерго-Плазмата на общия Универсален Механизъм 
на абсолютна информационна трансгрессия на По-
летата-Съзнания или Единния Идиопатичн СС-ТОО-

ИИЙС-ССС-Ингредиент на Мирозданието, представля-
ващ ССС-Етера на „Всичко Съществуващо“.

3.0894. Вече известните ви ИТ-, ТС- и ИГ-Ингредиенти 
на Вселенската ДДИИУЙЙИ-Същност, заедно с всички-
те от безкрайното множество инициирани от Тях Мо-
дуси, представляват в 36-измерния Етерен Диапазон 
на Плазмените Сили (ФЛААГГ-ТУУ; да не се бърка с 
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ТЛААССМА-А-Ингредиента на ДДИИУЙЙИ-Същността!) 
най-опростените категории етерни взаимодействия на 
Инфо-Творците с Фокусната Динамика на Формо-Тво-
рците. Ще добавя също, че в условията на проявле-
нието на Етерните Комплекс-Планове и План-Нива-
та на Мирозданието (до ±24-та измерност) дадените 
взаимодействия се обезпечават от Трансцендентни-
те ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ- и ОУЛЛГНОО-СС-СТ-Ингредиенти, а 
във Формо-структурите на План-Обертоновете на По-
летата-Съзнания (от ±12-та до 0-ва измерност) – от 
РИИССТДРРААЛЛМАА-А-Ингредиента (в аиййяическия 
тип бирвуляртност – до ±36-та измерност, има своя 
разновидност на етерната съставлявща, обезпечавана 
от спецификата на УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И-Ингредиента).

3.0895. Именно наличието в структурата на УПДИ на уни-
версалните етерни „проекции“, които са определили 
толкова универсални свойства на Инфо-Творците при 
тяхното резонационно взаимодействие с Формо-Тво-
рците (с образуването на всички резопазонно-измер-
ностни разнокачествени пертурбации на амплифика-
ционната Фокусна Динамика на Мирозданието), обез-
печава цялото безкрайно разнообразие на всевъзмож-
ните варианти на разнонивовото „материално“ (енер-
гоинформационно) проявление на Формите на Само-
съзнания и на ККР, а също дувуйллерртните съчетания 
на безбройните Формо-системи на Световете, субектив-
ните Реалности, ПВК, Конверсумите, Универсумите и 
субективно образуваните от тях континуумни (протоф-
ормно-диапазонни), конверсумни (общопротоформни) 
и универсумни (разнобирвуляртни) варианти на Вселе-
ните. Всеки от тези варианти голохронно-симултанно 
се формира в резултат от амплификационната инду-
рация на Енерго-Плазмата – разно-Качественото ко-
варллертно-гейлитургентно съчетаване-уплътняване 
на разнородните ССС-признаци при индуцираното въз-
действие на техните универсални свойства на УПДИ.
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3.0896. Във връзка с това искам да ви напомня за това, 
че Универсалното Плазмено-Диференциационно Из-
лъчване (или иначе – ССЛООР-ССС-ЛЛААСС – абсолют-
ната среда на проявление, обезпечаваща съвместните 
резонационни взаимодействия на Инфо- и Формо-Тво-
рците в цялото безкрайно многообразие в пространстве-
но-времевите режими на Мирозданието) се е образува-
ло в резултат от симултанното взаимодействие между 
ирркогликтивния и егллеролифтивния Импулс-Потен-
циали, а по-точно –  като естествена реакция на при-
могенитивното ССС-Състояние на меркавгнацията ини-
циирана от ирркогликтивния Импулс-Потенциал. Тоест 
егллеролифтивния Импулс-Потенциал само е обезпечил 
инстраурация (като че ли „връщане“) на пекулираното 
(провоцирано) амициссимно (тоест двойствено по отно-
шение на даденото Мироздание) ССС-Състояние в примо-
генитивно. При съвкупното голохронно взаимодействие 
на абсолютно всички разнотипни Импулс-Потенциали 
структурирщи ЕСИП (а значи, и всички типове Мироз-
дания), примогенитивното ССС-Състояние качествено 
инстраурира в абсолютно универсално за Него Състоя-
ние – конфективно Състояние (което даже „Състояние“ 
вече не може да се назове).

3.0897. Следователно, независимо от наличието в назва-
ниието УПДИ само на Диференциационен признак (за 
което съществуват особени субективни причини), може 
да се каже, че УПДИ е голохронно структуриран как-
то от ирркогликтивно-квалитационната Творческа 
Активност на Инфо-Творците (ФДО, УМПИ и всички 
техни амплиативни аналози), така и от егллеролиф-
тивно-амплификационната Фокусна Динамика на 
Формо-Творците на Мирозданието (ФСВ, ФИМИ и всич-
ки техни амплиативни аналози). Именно затова, от по-
зицията на Творческата Активност на Инфо-Творците, 
на  УПДИ е свойствен само квалитационния характер 
(трансгрессия на съчетанията на разнородните при-
знаци от примогенитивното ССС-Състояние в консум-
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мативното Състояние на Енерго-Плазмата), а от пози-
цията на ФД на Формо-Творците (включително и на 
нас с вас) – само амплификационния характер (като 
разно-Качествената конвергенция на  разнородните 
ССС-Признаци от консуммативното Състояние в при-
могенитивно). Но при това осъществяването на всеки 
Акт (на Фокусната Динамика или Творческата Актив-
ност) в едно от тези Направления никак не е възможно 
без голохронното осъществяване (в същите условия на 
проявление!) на Акта в друго Направление.

3.0898. Именно това Универсално свойство на УПДИ – 
да обезпечава всички възможности за едновременна 
реализация в дадения тип на Мирозданието на Тво-
рците на двете Клонки на развитие (СИНТЕТИЧНАТА 
и РЕЗОСКОНЦЕОННАТА), е обусловено от наличието в 
Него на променливата етерна съставляваща на ВКР на 
Мирозданието (СС-ТОО-ИИЙС-ССС), Която определя абсо-
лютно цялото информационно напълване (мултиполя-
ризационно съдържание) на всяка партикула на слло-
огрентната фокусна Конфигурация на Формо-Творци-
те във всяко от Нивата на тяхното проявление. Макар 
че в дадения случай (по отношение на УПДИ) Етерната 
Съставляваща информационно обезпечава само обща-
та интернусна устойчивост на ССС-Състоянието и функ-
ционалността на Механизма за анихилиация „вътре“ 
в Информацията на всевъзможните последствия от 
Акта на меркавгнация (тоест от „връщането“ на всич-
ки консуммативни дисонационни „проекции“, струк-
туриращи дадения тип Мироздание, в примогенитив-
но Състояние; паралелно с това се осъществява също 
такава трансформация на абсолютно всички Мироз-
дания в примогенитивно Състояние и преход на абсо-
лютно цялата Информация в конфективно Състояние).

3.0899. Нито една Форма на Самосъзнание без суб-
террансивно свойствената ѝ „етерна“ структура (не по 
Формата на проявление, която може да има множе-
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ство паралелни аналози или външно сходни помеж-
ду си „дубли“, а по качеството на взаимовръзките ор-
ганизиращи нейната фокусна Конфигурация) не би 
могла да се прояви в „локалните“ условия на Прос-
транство-Времето. Основната роля във формирането 
на всякакви енергоинформационни съчетания (къде-
то Информацията е представена от етера, а Енергията 
– от фокусните Конфигурации, тоест от ННААССММ) 
играят, първо, качествените особености на този ди-
ффузгентен набор от разнопротоформни параметри 
на измерност (диапазон), в специфичните условия на 
който даденото съчетание се осъществява, и, второ, ха-
рактерните свойства на Фокусната Динамика (нейния 
творчески Потенциал, тоест ВЛОООМООТ). Именно по-
ради това, като че ли в „един и същи“ тип измерност 
на като че ли „един и същи“ диапазон, стават симул-
танно възможни такива разнокачествени и дуалностни 
проявления на Фокусните Динамики, които са генери-
рани от различни фокусни Конфигурации (от фотони 
и фермиони до растения, животни и макромащабни 
Космически Същности).

3.0900. Така, например, информационната структура на 
„етерните тела“ (ВЕН и ПЕС), структурираща Формите 
на Самосъзнания на обитателите на огромно множе-
ство други типове космическо (извънземно) Същест-
вуване като че ли в едни и същи диапазони на из-
мерност (напомням, че измерността на различните 
„точки“ на сллоогрентност на Пространство-Времето 
никога не може да бъде „една и съща“, доколкото се 
формира от спецификата на междупротоформните 
взаимовръзки структуриращи Фокусната Динамика на 
Формо-Творците), значително се отличава от структу-
рата на „етерните обвивки“ на Формите на Самосъзна-
ние свойствени на обитателите на ГРЭИЙСЛИИСС.

3.0901. Защото за формирането на своите СФУУРММ-Фор-
ми всички те използват различни информационни пар-
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тикули, енергийно (тоест реализационно) структурирай-
ки техните уникални особености, които са характерни 
за представителите на всяка от Прото-Формите разви-
ващи се в изключителните условия на проявление на 
Фокусните Динамики на другите Планетарни и Звездни 
Същности. Именно тази специфика позволява на съще-
ствата от различните субективни Реалности комфортно 
да осъзнават и чувстват себе си само в условията на 
окръжаващия Свят, моделиран от техните собствени 
Представи и естествено да усещат на себе си (и в себе 
си) всички специфични форми на неговото (тоест на 
тяхното собствено!) творческо самоизразяване.

3.0902. Благодарение наличието на свои „собствени“ 
етерни проводници, хората, както и във всички оста-
нали земни същества, имат реалната възможност да 
фиксират и анализират в своите системи за субектив-
но Възприемане (чрез общата Фокусна Динамика на 
Формо-Творците на ДНК, био-Творците на мозъка, сис-
темите и органите, клетките, молекулите и атомите) 
различните типове разнопротоформна Фокусна Дина-
мика, диффузгентна по отношение на тези енергоин-
формационни взаимовръзки, които структурират тех-
ните собствени Форми на Самосъзнания, проявени за 
обезпечаване на началния етап на процеса на двудо-
минантния Синтез в ллууввумическия тип бирвулярт-
ност (ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум).

3.0903. Това означава, че ние с вас – като биологиче-
ски въглеродни същества (в другите Планетарни сис-
теми тази роля е възложена на на абсолютно други 
Форми на Самосъзнания), не бихме могли нормално 
да съществуваме и творчески да се реализираме, ако в 
структурата на биологичните аналози на нашите НУУ-

ВВУ-Формо-Типи го нямаше безбройното множество 
бактериални и вирусни Прото-Форми, които на свой 
ред (в зависимост от по-голямата или по-малка степен 
на коварллертност) са взаимосвързани с цялото разно-
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образие от Прото-Форми на био-Творците на различ-
ните клетки, структуриращи функционалните системи, 
органите и мозъка на нашия биологичен организъм.

3.0904. За тази възможност за всестранна реализация 
на своите амплификационни тенденции (развитието в 
ллууввумическо Направление чрез последователно осъ-
ществяване на фонов разнопротоформен Синтез) ние 
с вас сме принудени да платим съответната цена: да 
предоставяме своята Фокусна Динамика на Формо-Тво-
рците на другите Прото-Форми основа за частичната 
реализация от тях на собствените им Схеми на Синтез, 
което, наред с глобалния процес на придобиването от 
нас на разно-Качествен Опит, е обусловило наличието 
в процеса на нашите префокусировки в ллууввумиче-
ската Схема на Синтез на разнообразните отклонения в 
протоформните Направления на развитие.

3.0905. Тези непрекъснати качествени отклонения в на-
шата ФД се явяват истинските причини за възникване-
то в нея на такива тензорни прояви като многобройните 
болести, физически и психически страдания, и т.н. (ма-
кар че, благодарение именно на тези свилгс-сферацион-
ни реализации се осъществява натрупването и конвер-
генцията на необходимия Опит). Защото сред най-раз-
нопротоформните Формо-Творци, проявяващи се чрез 
цялото множество био-Творци на нашия организъм, 
също съществуват както повече, така и по-малко ко-
варллертни взаимовръзки, което се изразява чрез раз-
лични тензорни процеси и явления, които са сегрегати-
рано координирани и реализирани от Формо-Творците 
на нашите ДНК (наследствени и вродени заболявания, 
генни, хромозомни и „молекулярни“ болести и т.н.).

3.0906. Фокусните НУУ-ВВУ-Конфигурации на нашите 
с вас Формо-Типи („човешки личности“) и ф-Конфи-
гурациите на всички окръжаващи ни Прото-Форми 
(животни, растения, минерали) са  образувани от мно-
жеството общи за тях тясноспецифични фокусно-етер-
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ни взаимовръзки, които са характерни за атомите на 
химичните елементи. Тези високоразвити (за дадения 
диапазон) атомарни (или йонни) Същности, вече са 
синтезирали в своите ф-Конфигурации Опита от физи-
ческото Съществуване на огромното количество Про-
то-Форми едновременно проявени в дадения диапазон, 
затова те са придобили универсалната способност ед-
новременно да структурират всички молекулярни съ-
четания както на Земята, така и на другите Планети 
(в различна степен и състав!). За всички разнопрото-
формни типове физически с-Реалности те изпълняват 
всеобединяващи функции.

3.0907. Но тук трябва да се отчита това, че формиране-
то от атомарните Форми на Самосъзнания на цялото 
безбройно множество молекулярни Форми на Самосъз-
нания се подчинява само на тези физически закони 
и условия (гравитационен, температурен, барически, 
радиационен и други режими), които определят ця-
лата специфика на физическото (плътноматериално) 
Съществуване на нашата и другите Планети в различ-
ните периоди на Тяхното развитие. В „човешките“ ПВК 
тяхна Сфера на Творчество се явява 3-4-измерния ди-
апазон, докато в ПВК, образувани от Фокусната Ди-
намика на Формо-Творците на другите Прото-Форми, 
параметрите на измерност на техните проявления ще 
бъдат абсолютно сегрегатирани.

3.0908. Тук искам да ви напомня една от ииссиидиоло-
гическите аксиоми: „Няма два еднакви фермиона“. 
Това означава, че всяка от Формите на Самосъзнания 
на атомите на едно и също вещество, независимо от 
общия за тях строеж (еднаква маса и нуклонно-елек-
тронен състав), все пак (по своя реализационен „ха-
рактер“) се явява уникален и неповторим, доколкото 
всеки атом (както и ние с вас) на дадения етап от свое-
то амплификационно развитие е могъл да асимили-
ра в своята фокусна Конфигурация този сегрегатиран 
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Опит, който в по-голяма степен е свойствен на някак-
ви определени Прото-Форми.

3.0909. Коварллертно съчетавайки се помежду си със съ-
ществуващите фокусно-етерни взаимовръзки, множе-
ството атомарни същности, приличащи си по някакви 
основни признаци, са се формирали в определени гру-
пи – в атомите на различните вещества. Но, поради 
наличието на Принципа на Дувуйллерртност, от тези 
диффузгентни групи са се образували множество меж-
динни ф-Конфигурации, които, в зависимост от изме-
нящите се режими на тяхното проявление (налягане, 
температура, гравитация, радиация и т.н.), са способ-
ни да демонстрират свойства характерни за атомите на 
други вещества. Тези субтеррансивни особености (засе-
га все още твърде фини и неразличими за нашите изме-
рителни прибори) са свойствени на Формите на Само-
съзнанията на атомите, които структурират различните 
Звездни и Галактически Формо-системи на Световете. 
Например, атомите на водорода или въглерода, имайки 
еднакви физически характеристики, в радикално раз-
личните условия на своето галактическо проявление 
демонстрират различни творчески тенденции.

3.0910. Именно това обстоятелство се е явило главната 
причина за образуването в дадената сллоогрентна „точ-
ка“ на Пространство-Времето на този тясноспецифичен 
конгломерат от енергоинформационни съчетания на 
признаците, обусловени от Принципа на всеобщата ди-
ффузгентност на Формите на Самосъзнания, чрез взаи-
мовръзките на който едновременно се реализират раз-
личните Схеми на Синтеза и типовете бирвуляртност. 
Цялата окръжаваща ни действителност, както и ние са-
мите, представлява междинен продукт на симултанната 
реализация на разнопротоформния Опит на безкрайно-
то многообразие на атомарните същности. Благодаре-
ние на безграничното комбинационно разнообразие на 
ДНК, биологичният организъм на всеки човек (както и 
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на другите биосъщества) представлява уникалната Кон-
фигурация на тези разнопротоформни фокусно-етерни 
взаимовръзки, организирани на различните нива на 
творческа реализация на йонните Формо-Творци: моле-
кулите, клетките, системите, органите и мозъка.

3.0911. Ще ви напомня, че биологичните аналози на 
НУУ-ВВУ-Формо-Типите – това все още не сме Ние с 
вас като Хора, доколкото Нашият ллууввумически 
тип бирвуляртност качествено се базира на фокусна 
Конфигурация вече достигнала Състоянието „Творче-
ска Космическа Потенциалност“. Това Състояние на 
дълбок (за дадения диапазон!) Синтез на две ОО-УУ 
(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум), поз-
воляващо на Техните Формо-Творци устойчиво да във-
лекат в своята обща Фокусна Динамика амплиативни-
те Формо-Творци от имперсептната група (ВСЕ-Един-
ство), представлява стартова „точка“ на приобщава-
нето Ни към сллоогрентната Фокусна Динамика на 
ЛЛУУ-ВВУ-Същността.

3.0912. Тоест чрез процеса на фокусиране в биологични-
те НУУ-ВВУ-Формо-Типи всеки от хората условно придо-
бива само потенциалната възможност, необходима, за 
да може, натрупвайки разнопротоформен Опит, в края 
на краищата окончателно да се определи в избора на 
своите реализационни Интереси, сред които само спе-
цифичното и устойчиво съчетание във Фокусната Дина-
мика на характерните признаци на високочувствения 
Интелект и високоинтелектуалния Алтруизъм позво-
лява да се приобщим към процеса на придобиване на 
тези (засега все още само най-елементарни!) свойства 
и навици, които отличават ллууввумическия тип бир-
вуляртност от всички други. Тези от „днешните“ хора, 
които не са могли окончателно да се определят именно 
в този избор, последователно (чрез устойчива конкате-
нация и солватация с признаците на някои от протоф-
ормните Направления) ще се префокусират от НУУ-ВВУ-
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Формо-Типи в други Схеми на двудоминантен Синтез, 
акцентирайки своите „текущи“ и „бъдещи“ Интереси в 
съвършено други типове бирвуляртност.

3.0913. Трябва да от бележим, че коварллертните етерни 
„проекции“ на общите за множеството Прото-Форми 
атомарни взаимовръзки лежат в основата на Фактори-
те на Диффузгентното Единство и Сллоогрентност на 
общата Фокусна Динамика на Формо-Творците (както 
на нашата, така и на другите Планети), което на свой 
ред обуславя наличието на реализационното Единство 
на Самосъзнанията на всички Прото-Форми едновре-
менно структуриращи в дадения диапазон фокусните 
Конфигурации на множеството Планетарни Същнос-
ти. Имперсептните и крувурсорртните взаимовръзки 
между атомарните Форми на Самосъзнания, излиза-
щи в дадените условия на проявление отвъд опреде-
лените параметри на тяхната Творческа Активност 
(едновременно в направленията на амплиативност и 
деплиативност на общия вибрационен режим, тоест в 
дооллсовия и флаксовия диапазони), дувуйллерртно 
структурират тази част от окръжаващата действител-
ност, която ние условно наричаме „тъмна материя“ и 
„тъмна енергия“.

3.0914. Помежду Си всички Планетарни и Звездни Същ-
ности са взаимосвързани (чрез всяка от измерностни-
те разновидности структуриращи дадения диапазон 
на проявление) не само на атомарните, но също и на 
фотонно-фермионните нива на фокусно-етерните вза-
имовръзки, което представлява обобщаващата основа 
за формирането в дадената „точка“ на сллоогрентност 
на Пространство-Времето на межowпротоформния 
Конгломерат на взаимосвързаните помежду Си фо-
кусни Конфигурации на всички тези разнокачествени 
Космически Същности (Планети, Звезди, Черни Дуп-
ки, Квазари и т.н.), Които (по степента на диффузгент-
ната коварллертност или имперсептност на опреде-
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лените Нива на Своите Самосъзнания) са образували 
цялото многообразие на крупномащабната структура 
на астрономическата Вселена: Планетарните системи, 
Звездните струпвания, Мъглявините, а също групите 
струпвания и свръхструпвания на Галактиките.

3.0915. Така цялото това разнообразие на Прото-Форми 
на Самосъзнания (включително и нашите с вас тела на 
проявление) има възможност съвместно да съ-съществу-
ва само благодарение на наличието в дадения разноиз-
мерностен диапазон на проявление на общите за всички 
Прото-Форми преносители на Енергията и Информация-
та (Етера) – разнокачествените Форми на Самосъзнания 
на фотоните и фермионите. Ако не беше присъщия им 
универсален Опит от разнопротоформното вълново Съ-
ществуване на условните граници с дооллсовите и флак-
совите групи ПВК, то не би имало никаква възможност за 
едновременното проявление на разно-Качествените Фор-
мо-Творци чрез Фокусните Динамики на цялото множе-
ство от тези Форми на Съществуване, които съставляват 
структурната основа както на „нас самите“, така и на 
окръжаващата ни действителност.

3.0916. Фокусните Конфигурации на другите Планети мо-
гат да бъдат в някаква степен структурирани от Фокус-
ната Динамика на същите тези атомарни Формо-Тво-
рци, които са свойствени и на фокусната Конфигура-
ция на Земята, но уникалните условия, обезпечаващи 
проявлението на техните фотонно-етерни взаимовръз-
ки (температура, налягане, радиация и прочие), могат 
толкова мощно да влияят на процесите на сегрегатира-
ното формообразуване, че Формите на Самосъзнание, 
заети в реализацията на едни и същи разнопротофор-
мни Схеми на Синтез, външно могат много силно да 
се отличават от тези, които ние имаме възможност да 
наблюдаваме край себе си (включително и ллууввуми-
ческата Схема). Трябва също да отчитате този факт, че 
в тези другопланетни фокусни Конфигурации са вклю-



510
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

чени взаимовръзките на огромно количество атомарни 
Форми на Самосъзнания, които съвършено не са свой-
ствени за нашата Планетарна Същност.

3.0917. Оттук – тази, понякога изключително огромна, 
разлика (в сравнение с това, което ние знаем) в уникал-
ните свойства и сегрегатираните особености на етерни-
те обвивки, които структурират различните Форми на 
Самосъзнания на съществата обитаващи различните 
Планети. Ако сме способни тях поне някак визуално 
да възприемаме (поради наличието в нашите и техни-
те тела на проявление на общи атомарни същности), 
то техните обичайни свойства – бидейки изразени в 
чужди за тях условия на проявление, губят в нашата 
Фокусна Динамика част от присъщите им взаимовръз-
ки, от което техните начини за творческо самоизра-
зяване се осъществяват в тясноспецифичните условия 
на нашите с-Реалности съвършено иначе, отколкото 
това обикновено става в техните собствени с-Реално-
сти (което ни изглежда като изключителна пластич-
ност, течливост, ефеизмерност, мащабност и обемност, 
прекомерна динамичност и т.н.).

3.0918. Както ние вече с вас изяснихме, всички горео-
писани разнопротоформни взаимовръзки, образувани 
от атомарните и фотонно-фермионните Формо-Творци 
на УПДИ, се осъществяват за сметка на наличието в 
структурата на Мирозданието на универсални ин-
формационни „проекции“ или етер. Така, например, 
Инфо-Творците на 36-измерния Етерен Диапазон на 
Плазмените Сили (ФЛААГГ-ТУУ) обезпечават едновре-
менната реализация на абсолютно всички типове Фор-
ми на Самосъзнания и структурираните от тях ККР, 
информационно отразявайки във всяка „точка“ на 
проявление в Пространство-Времето, Главните Прин-
ципи на динамичната самоорганизация на техните 
Формо-Творци чрез съвместно осъществяваното от тях 
диффузгентно-колективно творчество.
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3.0919. Във всяко от тези безбройни Нива на проявле-
ние най-голяма активност има само строго определе-
ната резонационна зона на доминиращата модулация 
на разнокачествените енергоинформационни Потоци, 
характерно съчетаваща се с реализационните въз-
можности на една или друга от Сферите на Творчест-
во, сегрегатирано сформирани във всяко от четирите 
основни Състояния на Енерго-Плазмата на дадената 
ДДИИУЙЙИ-Същност (Първично, Вторично, Третично 
и Четверично).

3.0920. Ако говорим конкретно, то като информацион-
но-свързващото звено между всички Форми на Ко-
лективните Космически Разуми, структуриращи със 
Своите Фокусни Динамики всички тези Състояния, 
служи Етерната Променлива Образуваща или ЕПО 
(СЛАИИЛЛИ-СВУУ), съдържаща в себе си в неизменно 
състояние всички еталонни (за всеки резопазон на из-
мерност) кодировки, които отразяват в сллоогрентната 
Фокусна Динамика във ВКР на Мирозданието Главните 
Принципи на Неговата Самоорганизация в Простран-
ство-Времето. Употребих думата „променлива“ в тер-
мина „ЕПО“ не защото тези Космически Кодове сами 
са склонни към непрекъснато изменение (ако това 
беше така, то не би имало никакъв смисъл от тяхната 
еталонност!), а по силата на това, че, в зависимост от 
метода и условията на образуването на един или друг 
тип измерност, информационните Конфигурации на 
тези кодировки автоматически придобиват във Фокус-
ните Динамики на Формите на Самосъзнания, които 
ги използват, все нови и нови смислови значения (то-
ест проявяват свойството сллоогрентност).

3.0921. ЕПО-кодировките може да се сравнят със свое-
образни информационни „матрици“, необходими за 
образуването на абсолютно всички Форми на Само-
съзнания. Без тях нито един Акт на консуммативния 
(формообразуващ) Процес просто не би могъл да се 
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осъществи (поради отсъствието в синтезиращите Фор-
мо-Творци на еталонна Информация за схемата и 
принципите на реализация на дадения Акт). Напри-
мер, проницавайки всички фокусни Конфигурации на 
Вторичната Енерго-Плазма (Междугалактически Ете-
рен Комплекс-План, ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ-Ниво – от +24-та 
– чрез 0-ингредиент, до -24-та измерност), СЛАИИЛ-

ЛИ-СВУУ обезпечава във всяка от фокусно-етерните 
взаимовръзки абсолютна неизменност в нея на кон-
суммативните (тоест свойствени на заключителния 
Акт на меркавгнация) кодировки на Мирозданието, 
отразяващи в амициссимното ССС-Състояние съответ-
стващите „проекции“ на всеобщата ЕСИП-Конфектиза-
ция на Информацията.

3.0922. При това най-важната роля в процеса на „раз-
пределението“ на еталонните „проекции“ по конкрет-
ните Направления на дадения диапазон на проявле-
ние (до ±24-та измерност) се възлага на вече познатия 
ви Трансцендентен ССМИИЙСМАА-А-Ингредиент, Кой-
то, на Свой ред, информационно напълно се обезпеча-
ва от етерните „проекции“, сллоогрентно генерирани 
в специфичните условия на ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ-Нивото от 
съвместните взаимовръзки (гуманационните усилия) 
на Универсалните Творци-Пиктусатори и Творци-Ин-
терпретатори на Идиопатичния ТЛААССМА-А-Ингре-
диент на Висшия Колегиален Космически Разум на 
АЙФААР. Процесът на „зараждане“ и проявление на 
етерната Конфигурация на Самия ИТ-Ингредиент на 
мен да проследя засега не ми се отдава (за да имам до 
него детайлен Допуск, във Фокусната Динамика на 
Формата на Самосъзнание трябва да има специфич-
но иницииран Механизъм на нейната ексгиберация 
и адаптация във висшите Нива на Първичната Енер-
го-Плазма, което на свой ред изисква способност за 
„излизане“ отвъд пределите на Фокусната Динамика 
на ДДИИУЙЙИ-Същността).
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3.0923. Приблизително така, както и гореописаното (но 
по по-опростени Схеми), се осъществява Процеса на по-
следователната примогенитизация на консуммативно-
то (дисонационно) Състояние на Информацията (чрез 
цялото многообразие на ЕПО-проявленията) в разнока-
чествената Фокусна Динамика на Формо-Творците на 
Третичното Състояние. В условията на Космическия 
Етерен План-Ниво (от +12-та – през 0-ингредиент – 
до -12-та измерност) Своята формообразуваща роля 
Етерната Променлива Образуваща трансгрессивно 
„препроецира“ в Конфигурацията на свойствения на 
Нея етерен аналог, преобразувайки се в променливата 
етерна съставляваща или ПЕС (ОУЛЛГНОО-СС-СТ), която 
информационно свързва помежду им абсолютно всич-
ки Прото-Форми на Имманентните ГООЛГАМАА-А-Ин-
гредиенти на дадената ДДИИУЙЙИ-Същност.

3.0924. Наличието на ПЕС в етерната Конфигурация на 
Всеки от ИГ-Ингредиентите позволява на абсолютно 
цялото множество разнопротоформни Формо-Типи, 
образуващи със своите етерни взаимовръзки Имма-
нентен ГООЛГАМАА-А-Модус 0-12-измерностна Фокусна 
Динамика на ВКР на Мирозданието (РИИССТДРРААЛЛ-

МАА-А), да поддържат помежду си – в по-голяма или 
по-малка степен активно, всевъзможни етерни взаимо-
връзки, което спомага за значителното задълбочаване 
на разнокачествените синтетични Процеси на творче-
ската реализация на всички разнотипни Колективни 
Космически Разуми, осъществяващи се чрез всички 
Форми на Самосъзнания, които структурират със свои-
те Фокусни Динамики разнопротоформните типове из-
мерност в дадения диапазон на проявление.

3.0925. Искам особено да отбележа, че всяка човешка 
„личност“ е обезпечена от собствения Механизъм за 
реализация на своята Фокусна Динамика чрез свой-
ствената на нея ПЕС-Активност. Инициациата на този 
Механизъм на ексгиберация се осъществява с помо-
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щта на Инфо-Творците на ФАТТМА-НАА-А-Артикули-
те, които информационно обезпечават Фокусните Ди-
намики на Формо-Творците на всички партикулярни 
„личностни“ Интерпретации (Формо-Типи) на всяка 
човешка Стерео-Форма. Както вече беше споменато 
в предишния раздел, Механизмът за обезпечаване на 
ексгиберация на Фокусната Динамика на всеки от 
Формо-Типите на всяка Прото-Форма на Самосъзна-
ние, наред с ПЕС, притежава още и „собствена“, тоест 
„индивидуално“ синтезирана енергоинформационна 
база, която отразява всички най-малки подробности 
от неговия субтеррансивен ротационен Цикъл, струк-
туриран от безкрайното множество сценарии на разви-
тие, конкатенационно-мултиполяризационно сменяни 
един друг в „индивидуалната“ Фокусна Динамика.

3.0926. Тази най-подробна Информация, помигово 
„разгръщаща“ в „текущия“ вариант на мултиполя-
ризационната Фокусна Динамика на всяка човешка 
„личност“ специфичните инерционни обстоятелства 
на нейния Живот, е представена от Конфигурацията 
на собствената етерна „проекция“ на променливата 
етерна съставляваща, благодарение на която на всеки 
Формо-Тип обективно се обезпечава „локално“ прояв-
ление в конкретна резонационна точка на Простран-
ство-Времето. Доколкото всяко проявление на фокус-
ната Конфигурация на Формо-Типа е привързано (чрез 
цялото множество „личностни“ Интерпретации) към 
конкретен Времеви Поток, то носител на тази Инфор-
мация във ФД на всяка „личност“ е времевата етер-
на напълваща или ВЕН (УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И), която се 
реализира чрез системата на субективното Възприема-
не с помощта на субтеррансивната за всяка „личност“ 
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвула. „Личностната“ реализация 
помигово се осъществява чрез спецификата на най-ак-
тивните в „текущата“ Фокусна Динамика субективни 
СФУУРММ-Форми, генерирани от фокусните Конфигу-
рации на цялото множество протоформни био- и Фор-
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мо-Творци, които структурират дадения НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Тип на Самосъзнание.

3.0927. Също трябва да се има предвид, че, освен стере-
оформните Нива на реализацията на ПЕС-Активността 
(чрез цялото множество „личностни“ Интерпретации), 
съществуват още и такива етерни взаимовръзки, кои-
то обезпечават във всеки от диапазоните на прояв-
ление на Формите на Самосъзнания на Третичната 
Енерго-Плазма сллоогрентната Фокусна Динамика на 
Всяка от Планетарните Същности. Тоест Всяка Пла-
нетарна Същност, в процеса на мултиполяризацията 
на свойствената за Нея Фокусна Динамика, използва 
собствени планетарни променливи етерни съставля-
ващи (ППЕС), Инфо-Творците на които активно участ-
ват в резонационното структуриране на всички Форми 
симултанно обитаващи във всички безбройни Светове 
и Реалности на дадената Планета. За всеки диапазон 
на Нейното проявление съществуват свои типове и въз-
можности за творческа ПЕС-реализация. Така, напри-
мер, в Самосъзнанието на ГРЭИЙСЛИИСС-Същността тази 
информационна функция изпълнява ГРОО-ММ-СВУУ.

3.0928. В процеса на субтеррансивната организация на Фо-
кусната Динамика на Формо-Творците на НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типите Инфо-Творците на тази ППЕС-„проекция“ ак-
тивно се проявяват чрез реализационната дейност на 
Формо-Творците на луталните, христалните и равно-
синтезираните НУУ-ВВУ-Форми на Самосъзнания, а във 
Фокусните Динамики на Формо-Типите на другите Про-
то-Форми – чрез Формо-Творците на свойствените само на 
тях фокусни структури. Благодарение на тясното и дъл-
боко творческо взаимодействие на универсалните ППЭС 
(ГРОО-ММ-СВУУ) и „индивидуалните“ („личностни“) ВЕН 
(УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И), резонационно активизиращи и ди-
ффузгентно структуриращи с необходимите информацион-
ни Кодове кармичните Канали на всеки от шестте „низши“ 
ллууввумически ИИССИИДИ-Центрове, Всяка от Космиче-
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ските ТОО-УУ-Същности на Третичната Енерго-Плазма има 
възможност симултанно да се Самореализира във всеки 
от типовете субективни Реалности на ГРЭИЙСЛИИСС как-
то чрез Своите собствени Форми на Самосъзнания, така и 
чрез ЛЛУУ-ВВУ-Формо-Типите на характерния за Нея тяс-
носпецифичен диапазон на проявление.

3.0929. И така, сега ние с вас можем да направим спи-
сък на потенциалния състав на етерно-фокусните Фор-
мо-структури, които (с по-голям или по-малък дял от 
свойствената им Творческа Активност) участват в об-
разуването на Фокусната Динамика не само на всич-
ки биологични аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите на 
дадения диапазон, но също и в организацията на Фо-
кусната Динамика на ССЛУУ-Л-ЛУУ – Интегралното 
Космическо Тяло на Човека, тоест на Нас с Вас, като 
ССУИ-СС-СФАА-Творци на Вселенската АИЙ-ЙЯ-Същност.

1. Формо-Творците на НУУ-ВВУ-Формо-Типите на Ко-
лективния Космически Разум на ЛЛУУ-ВВУ-Същ-
ността (от +6-та – през 0,0 – до -6-та измерност на 
Физическия План-Обертон);

2. Формо-Творците на цялото многообразие ФОР-

МО-ДИФЕРЕНЦИРАЩИ ВРЕМЕННИ ОБВИВКИ на чо-
вешки НУУ-ВВУ-Формо-Типи, „препроециращи се“ 
в ллууввумическия тип бирвуляртност (от 2,5 до 
6,0 измерност):

а) човешките биологични аналози – от 2,5 до 
3,25 измерност: УУ-Л-ВВУ-Формо-Типи  ИР-

ККУЛЛИГР-ВВУ-Формо-Типи  УССТУККУЛ-ВВУ-

Формо-Типи от 2,75 до 3,5 измерност: АХСУВВ-

РОЛЛ-ВВУ-Формо-Типи и ЛУУД-ВВУ-Формо-Типи 
от 3,0 до 3,5 измерност: ППУУРПУ-ВВУ-Фор-
мо-Типи и НУУ-ПААРР-ВВУ-Формо-Типи  ГО-

ОРР-ВВУ-Формо-Типи и НУУ-ЛОВРГ-ВВУ-Формо-
Типи от 3,0 до 3,75 измерност: деплиативни 
„биоплазмени“ НУУ-ЛЛ-ВВУ-Формо-Типи  …
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б) човешките амплиативни „биоплазмени“ ана-
лози (Състояние „ТК Потенциалност“) – от 3,75 
до 4,0 измерност: НУУ-ТУУЛ-ВВУ-Формо-Типи и 
НУУ-ЛУУВ-ВВУ-Формо-Типи  …

в) човешките деплиативно-флаксови аналози – 
от 4,0 до 4,75 измерност: НУУ-ЛТТВУЛЛ-ВВУ-РС-

Формо-Типи и НУУ-АМПЛАНН-ВВУ-РС-Формо-Ти-
пи  …

г) човешките амплиативно-флаксови аналози 
(Състояние „ТК Солидарност“) – от 4,25 до 5,0 
измерност: НУУ-РВУУММСС-ВВУ-РС-Формо-Типи 
и НУУ-УУЛМООФТ-ВВУ-РС-Формо-Типи  …

д) човешките деплиативно-вуолдсови аналози – 
от 4,75 до 5,5 измерност: НУУ-СМААРРОЛТ-ВВУ-

РКС-Формо-Типи и НУУ-ИССЛУИММТХ-ВВУ-РКС-

Формо-Типи  …

е) човешките амплиативно-вуолдсови аналози 
(Състояние „ТК Сътрудничество“) – от 5,25 до 6,0 
измерност: НУУ-ФДООРРТТМАЛ-ВВУ-РККС-Фор-
мо-Типи  …

3. Творците на ВРЕМЕВАТА ЕТЕРНА НАПЪЛВАЩА – УУ-

ОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И (Етерен План-Обертон – от +9-та 
– през 0,0 – до -9-та измерност);

4. Творците на АСТРОПЛАЗМЕНАТА (ЛУТАЛНА) ВРЕМЕ-

ВА ЕТЕРНА НАПЪЛВАЩА – СВУУЛЛМИИ-СВУУ-ВВУ 
(Астрален План-Обертон – от +4-та – през 0,0 – до 
-4-та измерност – ССУККУЛЯРИТ-ДЛЛААБЛЛА-СВУ-

УЛЛМИИ-И-Ниво), 1-12-ти Канали на ИНГЛИМИ-

ЛИССА-Ииссииди + 1-12-ти Канали на АРГЛЛААМУ-

НИ-Ииссииди;

5. Творците на МЕНТОПЛАЗМЕНАТА (ЛУТАЛНА) ВРЕ-

МЕВА ЕТЕРНА НАПЪЛВАЩА – ЛУУДМИИ-СВУУ-ВВУ 
(Ментален План-Обертон – от +4-та – през 0,0 – 
до -4-та измерност – СТРООЛЛГОРФ-АССФОЛЛФОР-
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ДЦ-УОЛДМИИ-И-Ниво), 1-12-ти Канали на ИНГЛИ-

МИЛИССА-Ииссииди + 1-12-ти Канали на АРГЛЛАА-

МУНИ-Ииссииди;

6. Творците на ПЛАНЕТАРНОТО АСТРОПЛАЗМЕНО 
(ХРИСТАЛНО) ЕКСГИБЕРАЛНО ТЯЛО – СТООЛЛ-

МИИ-СВУУ-ВВУ (Астрален План-Обертон – от +6-та 
– през 0,0 – до -6-та измерност – ФЕРБИЙЛЛИЛ-

ЛЕРТ-ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И-Ниво), 1-12-ти Ка-
нали на АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди + 1-12-ти Канали 
на ОРЛААКТОР-Ииссииди;

7. Творците на ПЛАНЕТАРНОТО МЕНТОПЛАЗМЕНО (ХРИ-

СТАЛНО) ЕКСГИБЕРАЛНО ТЯЛО – УОЛДМИИ-СЛИИ-

ВВУ (Ментален План-Обертон – от +6-та – през 
0,0 – до -6-та измерност – НРААЛЛГАССТ-АССФОЛ-

ЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И-Ниво), 1-12-ти Канали на АИГ-

ЛЛИЛЛИАА-Ииссииди + 1-12-ти Канали на ОРЛААК-

ТОР-Ииссииди;

8. РАВНОСИНТЕЗИРАНАТА ЕКВИТАЛНА ЛЛУУ-ВВУ-

ФОРМА – НИИССЛИИ-СЛИИ-ВВУ (Трансмутационен 
План-Обертон – от +9-та – през 0,0 – до -9-та из-
мерност), 1-12-ти Канали на ССААССФАТИ-Ииссии-
ди + 1-12-ти Канали на УЛГЛУУ-Ииссииди;

9. УРАВНОВЕСЕНАТА ЕКСЦЕЛСИВНА ЛЛУУ-ВВУ-ФОРМА 
– ААСМИИ-СЛИИ-СУУ (Каузален План-Обертон – 
КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И – от +12-та – през 0,0 – 
до -12-та измерност), 1-12-ти Канали на ОЛГООЛЛО-

НИ-Ииссииди +1-12-ти Канали на ААНИ-Ииссииди;

10. ПРОМЕНЛИВАТА ЕТЕРНА СЪСТАВЛЯВАЩА ФОРМА – 
ОУЛЛГНОО-СС-СТ (Космически Етерен План-Ниво – 
от +12,0 – през 0,0 – до -12-та измерност);

11. ГООЛГАМАА-А-ЗВЕЗДНАТА „СТАБИЛИЗАЦИОННА“ 
АИЙ-ЙЯ-ФОРМА – ССООССООЛМА-СУУ (Стабилиза-
ционен План-Обертон – ССООССООЛМА-НАА – от 
+14-та – през 0,0 – до -14-та измерност);
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12. РААКЛИМА-ЗВЕЗДНАТА „ИНТЕГРИРАЩА“ АИЙ-ЙЯ-

ФОРМА – ЛУУЛЛСМИИ-ССЛАА (Промеждутъчен ЛУ-

УЛЛСМИИ-диапазон на Будхичния План-Обертон – 
ГЛООГСМИИ-НАА – от +16-та – през 0,0 – до -16-та 
измерност);

13. ЗВЕДНО-ГАЛАКТИЧЕСКАТА АИЙ-ЙЯ-ФОРМА – ГЛО-

ОГСМИИ-ССЛАА (Будхичен План-Обертон – ГЛООГ-

СМИИ-НАА – от +18-та – през 0,0 – до -18-та измер-
ност);

14. ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ „УЛУУГУМА-ДЕЗИНТЕГРАЦИО-

НЕН“ АИЙ-ЙЯ-ЛЪЧ – ИНГССМИИ-ССЛАА (Дезинтегра-
ционен План-Обертон – ИНГССМИИ-НАА – от +20-
та – през 0,0 – до -20-та измерност);

15. ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ „СВААГАЛИ-ДИСБАЛАНСИРАЩ“ 
АИЙ-ЙЯ-ЛУЧ – СЙЮУУЙ-СВАА (Дисбалансиращ 
План-Обертон – СЙЮУУЙ-УУ – от +22-ра – през 0,0 
– до -22-ра измерност);

16. МЕЖДУГАЛАКТИЧЕСКАТА ЛЪЧЕВА АИЙ-ЙЯ-ФОРМА – 
ССУУЙЙСС–ГЛЛИИ-СВАА (Фокусиращ План-Обертон 
– АООУССММ-ГЛЛИИ-И – от +24-та – през 0,0 – до 
-24-та измерност);

17. ЕТЕРНО-ЛЪЧЕВАТА МЕЖДУГАЛАКТИЧЕСКА ОБРАЗУ-

ВАЩА ФОРМА – СЛАИИЛЛИ-СВУУ (Междугалакти-
чески Етерен Комплекс-План – ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ- 
Ниво – от +24-та – през 0,0 – до -24-та измерност);

18. МЕЖДУГАЛАКТИЧЕСКИЯТ „ССМИИЙСМАА-А-ФОКУСИ-

РАЩ“ (ЭЙЯАА-ХАРМОНИЗИРАЩ) АИЙ-ЙЯ-ЛУЧ – ИЙ-

ИЙ-ССМИИЙСМАА-А (Промеждутъчен ИЙИЙССММ-ГЛ-

ЛИИ-И-диапазон на Фокусиращия План-Обертон – 
от +26-та – през 0,0 – до -26-та измерност);

19. ВСЕЛЕНСКИЯТ ТЛААССМА-А-ТРАНСФОРМИРАЩ АИЙ-

ЙЯ-ЛЪЧ – ОУИЙЙ-ТЛААССМА-А (Трансформиращ 
План-Обертон – ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ – от +36-та – 
през 0,0 – до -36-та измерност);
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20. ВСЕЛЕНСКАТА ЕТЕРНО-ЛЪЧЕВА АИЙ-ЙЯ-ПОСТОЯННА 
– ФЛААГГ-ТУУ-Й-ЙЯ (Вселенски Етерен Диапазон 
на Плазмените Сили – от +36-та – през 0,0 – до 
-36-та измерност).

Глава 4. Някои субективни критерии за опре-
деляне принадлежността на Формите на Само-
съзнания към едновременната фокусна реа-
лизация на Колективния Космически Разум на 
ЛЛУУ-ВВУ-Същността

3.0930. В двата предишни раздела на този том доста-
тъчно детайлно беше дадена Представа за безкрайното 
многообразие на Формите на творческа реализация, 
с помощта на които Колективния Космически Разум 
на безбройните ЛЛУУ-ВВУ-Същности, в тясно творческо 
взаимодействие с Формите на Самосъзнания на мно-
жеството други, диффузгентни по отношение на Него 
разнопротоформни типове ККР, формира в Простран-
ство-Времето (във всеки резопазон на Своето едновре-
менно проявление) свойствен само за Него ллууввуми-
чески тип бирвуляртност, който специфично се реали-
зира не само с помощта на всевъзможното разнообра-
зие от  НУУ-ВВУ-Формо-Типи (човешки, човекообразни 
и човекоподобни), но също и (в тясноспецифичните 
условия на проявление на множеството разногалакти-
чески Планетарни и Звездни Същности) чрез Фокусна-
та Динамика на Формо-Творците на множество други 
Форми на Самосъзнания осъществяващи същите Схе-
ми на Синтез. Тези Форми могат по съществен начин 
да се отличават от всичко това, на което е способно 
вашето „днешно“ Възприятие, но при все това, по своя 
гуманационен характер, всички те изпълняват в раз-
личните режими на Съществуване функциите именно 
на ллууввумическия тип бирвуляртност.
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3.0931. Да говоря за ЛЛУУ-ВВУ-Същността в множествено 
число ме принуждава мощния субективизъм на Фор-
мо-Творците на нашите биологични системи на Възпри-
емане, които засега просто не са способни да оценяват 
и анализират разнокачествените реализации на цялото 
многообразие от ллууввумически Формо-Типи на Само-
съзнанията едновременно осъществени в множество-
то резонационни точки на Пространство-Времето (във 
Формо-системите на Световете, субективните Реалности 
и ПВК) като творчески манифестации на една и съща 
ТОО-УУ-Същност, Чиято сллоогрентна Фокусна Динами-
ка веднага проницава безбройното количество съвър-
шено различни Времеви Потоци и различните Вселени.

3.0932. Такова фундаментално разделение на едни Фор-
ми на Самосъзнания с други (каквото е свойствено на 
био-Творците на нашия мозък, обезпечаващ всички 
функции на нашите системи на Възприемане) на ни-
вото на енергоинформационните взаимовръзки между 
всякакви разнотипни фокусни Конфигурации, изобщо 
не съществува, по силата на всеобщата информацион-
на взаимосвързаност и взаимозависимост на Фокусни-
те Динамики на всички диффузгентни типове Колек-
тивни Космически Разуми.

3.0933. Тоест никаква строга еднозначност и опреде-
леност, както вие това си представяте, в структурите 
на Мирозданието няма – както поради наличието на 
Принципа на Диффузгентност, така и поради свой-
ствата на сллоогрентност на всяка от едновременно 
проявените фокусни Конфигурации. Всяка от Схемите 
на Синтез, функционално свойствени на едно или дру-
го от безкрайното множество ККР (във всеки резопазон 
на своето проявление чрез Фокусната Динамика на съ-
ответстващите на нея Форми на Самосъзнания), тран-
сгрессивно-конвергенционно се „разпада“ във всяка от 
„точките“ на скррууллерртната система на множество 
други, дувуйллерртно-коварллертни по отношение 
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един към друг Схеми на Синтез (както на по-прости, 
така и на по-сложни), образувайки по такъв начин в 
Пространство-Времето единен и безкраен конгломерат 
от „сфероидално“ разпространяващи се разнопротоф-
ормни фокусно-етерни взаимовръзки, които аз опреде-
лям с термина „бирвуляртност“.

3.0934. „Вътре“ в този конгломерат няма никаква, из-
мислена от нас, инверсусалност (противопоставеност, 
дуалностност), нито каквито и да било други тенденции 
към противоречивост, а има само сложноструктури-
рани коварллертни преходи между разнокачествени-
те съчетания на разно-Квалитационните признаци, 
благодарение на което в сллоогрентните Фокусни Ди-
намики на всеки от тясноспецифичните резопазони на 
проявление се обезпечава процеса на тяхната всеобща 
конвенинтизация (уравновесяване, хармонизация на 
съществуващите разнопротоформни взаимовръзки).

3.0935. Да вземем например Фокусната Динамика на 
Формо-Творците на две инвадерентни (доминантни) 
ОО-УУ-Същности, които обезпечават най-простата Схе-
ма на Синтез на ллууввумическия тип бирвуляртност 
– ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум. По-
ради разликата в катализационните процеси на фо-
новия Синтез, Формо-Творците на всяка от тези ОО-УУ, 
мултиполяризационно реализирайки се чрез разнока-
чествените Фокусни Динамики на различните НУУ-ВВУ-

Формо-Типи (на под-…-под-Аспектните Нива на Своето 
„вътрешно“ взаимодействие) във всеки тип човешка су-
бективна Реалност структурират съчетанията на инваде-
рентните признаци съвършено различно, резонационно 
въвличайки в структурата на каузалните взаимовръзки, 
свойствени на тези ОО-УУ, „тетраедралните“ под-…-под-
Аспекти на всяка от останалите десет ОО-УУ-Същности.

3.0936. В дадените условия на проявление (включител-
но не само континуумните, но също и психоментални-
те, социумните!), по отношение на някои от между-Ас-
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пектните инвадерентни съчетания, по-голяма степен 
на коварллертност отразяват някои от Аспектите на 
ОО-УУ ВСЕ-Единство, в други условия – ВСЕ-Устреме-
ност, в трети – ВСЕ-Цялостност и т.н. Всичко това много 
силно се отразява на структурата на фокусно-етерните 
взаимовръзки, организиращи субтеррансивния състав 
на гуманационните съчетания на всяка от инвадерент-
ните ОО-УУ-Същности.

3.0937. Така в пределите на една и съща Схема на Синтез 
(но в различни режими на проявление!) се образуват 
различнитe реализационни възможности или Направ-
ления на развитие на Фокусните Динамики, които аз 
обозначих като разнопротоформни, доколкото в своите 
крайни състояния всяко от тези протоформни Направ-
ления конкатенационно се трансмутира във Фокусната 
Динамика на Формо-Творците на някоя от множество-
то Прото-Форми на Самосъзнания, тоест претърпява 
егллеролифтивна пронунтивизация – акцентиране в 
някакъв друг тип бирвуляртност, където същите инва-
дерентни ОО-УУ-Същности (но вече в съвършено друга 
Схема на Синтез!) са представени в своя качествено 
друг (отколкото в НУУ-ВВУ) субтеррансивен състав.

3.0938. Този ретардационен (тоест деградационен по отно-
шение на съществуващата Схема на Синтез) процес на 
замяната на едни фокусно-етерни взаимовръзки с други, 
които в по-голяма степен са коварллертни по отношение 
не към дадената, а към някоя друга Схема на Синтез, 
започва във Фокусната Динамика още дълго преди в нея 
да се осъществи суппозитация (пълна и радикална замя-
на) на дадената Форма-Самосъзнание с друга (протофор-
мна), доколкото в структурата на самата НУУ-ВВУ-Форма 
съществува неизброимо множество Формо-Типи, чиито 
фокусни Конфигурации, едновременно проявявайки се 
в множество групи ПВК, в различна степен съответстват 
на някои от съчетанията на признаците характерни за 
Фокусната Динамика на Формо-Творците на Самосъз-
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нания на едни или други Прото-Форми. Именно цялото 
множество от тези разно-Качествени по своите префоку-
сировъчни тенденции НУУ-ВВУ-Формо-Типи  съставлява 
реализационната основа на всички разнопротоформни 
Направления на развитие.

3.0939. И така, реално да се разбере къде завършват 
едни етерно-фокусни взаимовръзки и започва съвър-
шено друга енергоинформационна активност, за нас с 
вас засега не изглежда възможно. Но ако не започнем 
субективно да делим всичко това (съвършено непости-
жимо за био-Творците на нашия мозък) Единство на 
множеството достъпни за нашата абстрактна Предста-
ва и логическо Разбиране признаци, отделяйки от тях 
някакви субтеррансивни свойства, особености, съот-
ветствия и несъответствия, то ние с вас просто няма 
да има за какво да си говорим. Постепенно и последо-
вателно, все повече и повече задълбочавайки се в иис-
сиидиологическите Представи, вие ще приучите себе 
си във все по-малка степен да концентрирате вашия 
ФСВ на всевъзможните дискретности, стараейки се все 
повече да се фокусирате на тяхната всеобединяваща 
Същност (Закони, Принципи, тенденции), която все 
още незримо се скрива от вас зад всяко от наблюдава-
ните от вас частни проявления.

3.0940. Проблемът със субективното определяне на 
ЛЛУУ-ВВУ-Същността (както и на всяка друга ТОО-УУ-

Същност) се заключава в това, че за последователно-го-
лохронната реализация на характерните за Нея Схеми 
на между-Качествения Синтез във всеки диапазон на 
проявление на Своята Фокусна Динамика [… ВСЕ-Лю-
бов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум  ВСЕ-Единство 
+ (ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум)  
ВСЕ-Цялостност + (ВСЕ-Единство + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъд-
рост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум)  ВСЕ-Устременост + 
(ВСЕ-Цялостност + ВСЕ-Единство + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъд-
рост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум)  ВСЕ-Същност–ВСЕ-Про-
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ницаемост + (ВСЕ-Устременост + ВСЕ-Цялостност + 
ВСЕ-Единство + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Во-
ля–ВСЕ-Разум)  ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност + 
(ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост + ВСЕ-Устременост + 
ВСЕ-Цялостност + ВСЕ-Единство + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъд-
рост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум)  ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изна-
чалност + (ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност + ВСЕ-Същ-
ност–ВСЕ-Проницаемост + ВСЕ-Устременост + ВСЕ-Ця-
лостност + ВСЕ-Единство + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + 
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум)  …] Тя, както и всички други 
ТОО-УУ, в различна степен на активност задейства и 
използва за тези цели Фокусните Динамики на Фор-
мо-Творците на множеството други разнопротоформни 
Форми на Самосъзнания, което внася за нас с вас мно-
го сериозни затруднения в процеса на определянето на 
тези качествени характеристики, които биха точно ука-
зали на нас принадлежността на разглежданата от нас 
Фокусна Динамика към ЛЛУУ-ВВУ-признаците.

3.0941. Вече ви привеждах пример за това, че всички 
структуриращи нашия биологичен организъм Про-
то-Форми (атоми, молекули, клетки, микроби), макар 
непосредствено да не се явяват Нас (Хора, например), 
активно помагат на Нас (в дадения случай като Фор-
мо-Творци синтезиращи човешки тип геном), на базата 
на свойствения им диференциран Опит, да осъществява-
ме своя собствена функция в общия амплификационен 
Процес на Мирозданието. Разбира се, за определянето 
на факторите, свидетелстващи за причастността на Фо-
кусната Динамика на някакъв НУУ-ВВУ-Формо-Тип към 
Творческата Активност на ЛЛУУ-ВВУ-Същността, ние 
можем да се ръководим от наличието в неговите избори 
на устойчивите ВЧИ- и ВИА-признаци (високочувствен 
Интелект и високоинтелектуален Алтруизъм), които са 
характерни за амплиативните форми на проявление 
на менталността (логическото мислене) и виталността 
(чувствеността, емоционалността).
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3.0942. Ще добавя също, че дълбокият Синтез на тези 
два признака с ОО-УУ-признаците на ВСЕ-Единство не-
избежно води до активизация във Фокусната Дина-
мика на „личността“ на СФУУРММ-Формите на третия 
ллууввумически признак – иммунитантната Отговор-
ност (ИО), която в своите субтеррансивни реализации 
се явява самодостатъчна и свободна от наличието на 
всякакви възможности за проявяване на насилие във 
Фокусната Динамика на „личностното“ Самосъзнание.

3.0943. Тоест активизацията в Самосъзнанието на „ли-
чността“ на характерните признаци на иммунитантна-
та Отговорност подразбира безусловното състояние на 
насъщната потребност да отговаряш не само за своите 
постъпки и действия, но и за техните последствия, а 
също персоналната готовност на човека към всякакви 
актове на самопожертване заради по-скорошно пости-
гане на общото за всички хора благо, заради предано 
Служене на най-висшата Идея и най-амплиативно въ-
плъщаване на Нейните СФУУРММ-Форми в окръжава-
щата действителност. Наличието на този признак във 
Фокусната Динамика на Самосъзнанието позволява на 
„личността“ никога да не забравя и дълбоко да осъз-
нава този факт, че цялото качество на нейния Живот 
и възможности за творческа самореализация зависят 
само от нея самата и от никой друг.

3.0944. За нас с вас засега е много сложно на практи-
ка субективно да отличим, с какво амплиативния тип 
менталност на ОО-УУ-Формо-Творците на ЧКК ВСЕ-Во-
ля–ВСЕ-Разум се отличава от амплиативната ментал-
ност на такива ментоплазмени съставляващи на Енер-
го-Плазмата, каквито се явяват признаците на още 
шест ОО-УУ – ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изначалност, ВСЕ-Мо-
билност–ВСЕ-Присъственост, ВСЕ-Знание–ВСЕ-Инфор-
мираност, ВСЕ-Устременост (а също ВСЕ-Единство и 
ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност – като диффузгент-
но-преходни между АСТРО-Плазмата и МЕНТО-Плаз-
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мата). Същото важи и за търсенето на субективни 
различия между амплиативния тип виталност на 
ОО-УУ-Формо-Творците на ЧКК ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост 
и признаците на амплиативната виталност, които са 
характерни за Формо-Творците на другите шест ОО-

УУ – ВСЕ-Цялостност, ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост, 
ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост, ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Ва-
куумност (а също ВСЕ-Единство и ВСЕ-Устойчивост–
ВСЕ-Стабилност – като диффузгентно-преходни между 
АСТРО-Плазмата и МЕНТО-Плазмата).

3.0945. На търсенето на характерните различия между 
човешките и разнопротоформните признаци на ВЧИ и 
ВИА на нас все още само ни предстои много-много много 
да се учим от собствения си Опит, повишавайки не само 
своето непрекъснато усъвършенстване в ииссиидиоло-
гическото Знание (основа за достигането на Състояние-
то „Творческа Космическа Потенциалност“), но също и 
своята интуитивност, която ни помага – чрез все по-ам-
плиативните СФУУРММ-Форми на Човешкото и колектив-
ното Подсъзнание – последователно да се префокусира-
ме в ллууввумическия тип бирвуляртност. В тази връзка 
искам да кажа няколко думи с цел да облекча търсенето 
от вас на надеждна Мотивация за изучаването и усвоя-
ването на толкова сложното интуитивно Знание, каквото 
се явява ИИССИИДИОЛОГИЯТА. От Био-Творците на ва-
шия мозък то се възприема като изключително сложно, 
защото привичните логически невронни взаимовръзки, 
вече създадени от тях по-рано, по време на детайлното 
разглеждане и дълбок разбор на високочестотната иис-
сиидиологическа Информация губят своята ефективност 
и започват мощно да „буксуват“.

3.0946. Този срив в хармоничната работа на двете по-
лукълба на мозъка се извършва по силата на това, че 
всички ваши предишни Представи за „самите себе си“ 
и окръжаващата ви действителност при усвояването 
на ИИССИИДИОЛОГИЯТА се оказват остарели и напълно 
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несъстоятелни, за да ви помогнат да разберете Същ-
ността на това, което четете. Новите ииссиидиологи-
чески Представи, вяло проявяващи се във Фокусната 
Динамика на вашето Самосъзнание, засега са все още 
много неустойчиви и слабоактивни, защото не са ус-
пели да „обраснат“ с това множество нови невронни 
взаимовръзки, които са необходими за формирането 
във вашето Въображение на ясно представляеми и ма-
щабни абстрактни конструкции.

3.0947. В какво е изхода, ще попитате вие? В това, че 
колкото по-често и по-настойчиво вие започнете да на-
товарвате био-Творците на мозъка с ииссиидиологиче-
ските образи на високочестотното мислене и чувства-
не, толкова повече ще ги принуждавате да търсят нови 
пътища за осмислянето на съвършено новата за тях 
Информация непрекъснато въвличана във вашата Фо-
кусна Динамика, – радикално да изменят привичните 
функционални последователности от невронни взаи-
мовръзки и вместо предишните да се стараят да „по-
ложат“ именно тези невронни пътища, които са харак-
терни за мозъка на по-амплификационно развитите от 
„бъдещите“ ваши биологически НУУ-ВВУ-Формо-Типи, 
чиито Фокусни Динамики вече по-устойчиво са фикси-
рани в процеса на Синтеза на признаците не на някои 
от възможните протоформни Направления на разви-
тие, а именно на ллууввумическия тип бирвуляртност, 
тоест ВЧИ и ВИА.

3.0948. И ако всеки път процеса на систематичното 
изучаване от вас на ИИССИИДИОЛОГИЯТА представля-
ва не спокойно четиво, ставащо без неуморни опити 
за дълбоко и детайлно потопяване в самата Същност 
на написаното, а мощен ментален шквал, грандиозна 
„битка“ между старите и новите СФУУРММ-Форми, то 
именно с това вие ще можете да заставите био-Творци-
те на вашия мозък да изпитват продължителен стрес 
и в търсене на скорошен изход от него активно да се 
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обръщат към съществуващите в тях възможности за 
усвояване на по-рано не използваните от тях неврон-
ни последователности (които са вече активизирани в 
мозъците на вашите „бъдещи“ по-амплиативни „лич-
ностни“ Интерпретации). Благодарение на този процес 
за радикално качествено обновление (а по-точно, ин-
страурация – амплификационно възраждане на своя-
та изначална Същност) на функционалните взаимо-
връзки между био-Творците на двете полукълба, един 
ден вие ще започнете да проследявате в своя Живот 
факти на неочаквана проява във вас на всевъзможни 
екстрасензорни способности, което ще се отрази и на 
по-продуктивните резултати, получавани от вас в ме-
дитативната практика.

3.0949. Тогава вече на вас няма да ви е нужно да се 
опитвате по логически и аналитичен начин да опреде-
лите много сложните различия между протоформните 
и човешките разновидности на ментално-чувствената 
дейност, доколкото интуитивното ииссиидиологическо 
Знание най-активно въздейства на развитието във ва-
шето Самосъзнание на механизмите не само на логи-
ческите, но, главно, на интуитивните взаимовръзки на 
био-Творците на мозъка с човешкия тип колективно 
Подсъзнание (а също с Формо-Творците на Нивата на 
Надсъзнанието, Суперсъзнанието и т.н.). Целенасоче-
но развивайки в себе си не само новото Знание, но и 
последователно разкриващите се в „личностното“ Са-
мосъзнание екстраординарни способности, които вие 
вече активно владеете в най-благоприятните варианти 
на вашето „бъдеще“, вие ще можете интуитивно и без 
съмнение да включвате във вашата Фокусна Динами-
ка свойствените на Хората ВЧИ- и ВИА-признаци, за да 
може още по-уверено и ефективно да се саморазвивате 
в ллууввумическия тип бирвуляртност.

3.0950. А за достигането на тази цел вие сега просто 
няма да минете без ясни Представи за съвместната 
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работа на Формо-Творците и Инфо-Творците на този 
префокусировъчен Механизъм на ексгиберация, който 
се явява общохарактерен за всички ЛЛУУ-ВВУ-Форми, 
реализиращи се в дадения диапазон на измерност с 
помощта на всевъзможните аналози на НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типите. Обективната разлика между тях се за-
ключава в степента на проявление във Фокусната 
Динамика на Формо-Творците на инвадерентните за 
ллууввумическата Схема на Синтез ОО-УУ-Същнос-
ти и специфичната насоченост в нея на Творческата 
Активност на СЛУИ-СЛУУ-Творците на едни или други 
кармични Канали (ДУУ-ЛЛИ), структуриращи Нивата 
на Самосъзнание на всички НУУ-ВВУ-Формо-Типи. На-
помням ви, че СЛУИ-СЛУУ – това са Инфо-Творците на 
Третичната Енерго-Плазма, които, резонационно взаи-
модействайки със СЛАА-СС-МИИ-Творцте на фокусните 
Конфигурации, образуват цялата ЭИЙГ-СС-МИИ-Сфера 
на реализационното Творчество абсолютно на всички 
Прото-Форми в мегадиапазона от 0,0 до ±12,0 измер-
ност включително. Техните по-амплиативни аналози 
(ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творците) обезпечават етерно-фокус-
ните взаимовръзки за проявлението на ФД на по-раз-
витите ССЛОО-СС-СНАА-Творци във Вторичната Енер-
го-Плазма (от ±12,0 до ±24,0) чрез активното участие в 
НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сферата на Космическото Творчество.

3.0951. Функционалността на всеки от ИИССИИДИ-Цен-
тровете се обезпечава за сметка на наличието в него-
вата енергоинформационна структура на дванадесетте 
основни типа ДУУ-ЛЛИ, представляващи своеобразни 
пространствено-времеви „тунели“, които съединяват 
помежду си идентичните по качественост резонационни 
зони на Инфо-Творците на определени Дуплекс-Сфери 
на колективното информационно Творчество (ОЛЛАКТ- 
и ДРУОТММ-системи, ФЛУУ-ЛУУ-комплекси) и реали-
зационните Сфери на Творчество на съответстващите 
им Формо-Творци. В най-разнообразните условия на 
Третичната Енерго-Плазма ДУУ-ЛЛИ представляват 
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функционалната част от най-важните системи на ин-
формационното (етерното) обезпечаване на Фокусните 
Динамики на Формо-Творците на цялото множество 
Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А-Ингредиента. По тези 
признаци можем да ги сравним с грандиозни (безгра-
нични) и универсални натрупватели на разнопротоф-
ормния Опит от Съществуването, които по резонацио-
нен принцип субтеррансивно се генерират във Фокус-
ната Динамика на всяка „личност“ по време на тяс-
носпецифичните „разопаковки“ на времевите етерни 
напълващи (ВЕН).

3.0952. Следва да отбележим, че, в зависимост от при-
надлежността на кармичните Канали към един или 
друг ИИССИИДИ-Център, в сллоогрентната Фокусна Ди-
намика на всяка човешка „личност“ можем да отде-
лим следните разнокачествени ДУУ-ЛЛИ-типове:

1-ва резонационна двойка на ИИССИИДИ-Центровете – 
ТРООФТ-ЛЛИ (за АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди) и ГЛИИЛ-

СС-ЛЛИ (за ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди);

2-ра резонационна двойка на ИИССИИДИ-Центровете 
– ГРААЛГ-ЛЛИ (за ОРЛААКТОР-Ииссииди) и ИИСТЛ-

ЛЛИ (за АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди);

3-та резонационна двойка на ИИССИИДИ-Центровете – 
ОЛГРУУ-ЛЛИ (за УЛГЛУУ-Ииссииди) и СВУУССЛ-ЛЛИ 
(за ССААССФАТИ-Ииссииди);

4-та резонационна двойка на ИИССИИДИ-Центрове-
те – ПЛИИФМ-ЛЛИ (за ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди) и 
ЛИЙЮ-ГЛЛИ (за ААНИ-Ииссииди).

• Във взаимовръзките на 1-та двойка чрез ТРО-

ОФТ-ЛЛИ-Каналите се реализират ГРООМПФ-Тво-
рците (СЛУИ-СЛУУ) на АРГЛЛААМУНИ-Ииссии-
ди, а чрез ГЛИИЛСС-ЛЛИ-Каналите – ПЛИИСС-

МА-Творците (СЛУИ-СЛУУ) на ИНГЛИМИЛИС-

СА-Ииссииди;
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• във взаимовръзките на 2-та двойка чрез ГРА-

АЛГ-ЛЛИ-Каналите се реализират КЛООРТМ-Тво-
рците (СЛУИ-СЛУУ) на ОРЛААКТОР-Ииссииди, а 
чрез ИИСТЛ-ЛЛИ-Каналите – ААИИГЛА-МАА-Тво-
рците (СЛУИ-СЛУУ) на АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди;

• във взаимовръзките на 3-та двойка чрез 
ОЛГРУУ-ЛЛИ-Каналите се реализират УУЛДМ-Тво-
рците (СЛУИ-СЛУУ) на УЛГЛУУ-Ииссииди, а чрез 
СВУУССЛ-ЛЛИ-Каналите – ССОУИССТ-Творците на 
(СЛУИ-СЛУУ) на ССААССФАТИ-Ииссииди;

• във взаимовръзките на 4-та двойка чрез ПЛИИ-

ФМ-ЛЛИ-Каналите се реализират ЛООМГД-Тво-
рците (СЛУИ-СЛУУ) на ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди, 
а чрез ЛИЙЮ-ГЛЛИ-Каналите – ГЛООГОЛМ-Тво-
рците (ГЛЛАА-ГЛЛИИ) на ААНИ-Ииссииди.

3.0953. Също трябва да отбележим, че егллеролифтив-
ната свилгс-сферационна Динамика в пределите на 
Творческата Активност на всяка резонационна двойка 
на СЛУИ-СЛУУ-Творците и Формо-Творците (в диапазо-
на на тяхното активно взаимодействие) се обезпеча-
ва от специфичните взаимовръзки между каузалните 
Творци-Куратори на дадените кармични Канали (ДЛ-

ЛУУ-ЛЛИ-ГЛЛАА), които са свойствени само на дадения 
диапазон на проявление. Например, енергоинформа-
ционната динамика между СЛУИ-СЛУУ и Формо-Творци-
те на първите три ТРООФТ-ЛЛИ- и ГЛИИЛСС-ЛЛИ-Канала 
(в диапазона до 1,0 измерност) се обезпечават благода-
рение курирането на техните каузални УРГЛУКСТР-Тво-
рци (аллами и емффлииссци); от четвъртия до шестия 
(до 1,5 измерност) – от каузалните ОГВОКСТР-Творци 
(мимми и ммуунди); от седмия до осмия (до 2,0 из-
мерност) – от каузалните АФФТАКСТР-Творци (аргорри 
и оггули); деветия (до 2,5 измерност) – от каузалните 
ИРХМАКСТР-Творци (ксулли и ллоллони); десетия (до 
3,0 измерност) – от каузалните УЙККУЙЮКСТР-Творци 
(ррорроки и иммли); единадесетия (до 3,5 измерност) 
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– от каузалните ОСТРОККОЛФ-Творци (длуолли и гл-
лемми); дванадесетия (до 4,0 измерност) – от каузал-
ните УПДУХВАССЛ-Творци (ииссмми и мирроми) и т.н..

3.0954. Етерните Конфигурации на всеки от кармични-
те Канали са устроени така специфично, че позволя-
ват да се активизират във факторните Оси на РРГЛУУ-

ВВУ на всяка Форма на Самосъзнание (във всеки от 
резопазоните на тяхното проявление) само от СФУУР-

ММ-Формите на строго определен вид, които съответ-
стват на субтеррансивния типу клексуване, свойстве-
но на фокусната Конфигурация на дадената СВОО-УУ-

Същност (например, в НУУ-ВВУ-Формо-Типите – това е 
„-ВВУ“-фактора). Тази степен на съответствие може да 
се сравни с болтове и гайки имащи еднаква стъпка на 
резбата и еднакъв диаметър. Устойчивите УУ-ВВУ-кон-
гломерати от СФУУРММ-Форми се реализират чрез ня-
колко ДУУ-ЛЛИ принадлежащи на една двойка резона-
ционни ИИССИИДИ-Центрове, а значи, улавят със свои-
те етерни Конфигурации по-обширни диапазони на 
проявление във Фокусната Динамика. Никаква друга 
(несвойствена за дадената двойка) СФУУРММ-Форма 
няма да може да се прояви във Фокусната Динамика 
чрез конкретните резопазонни ДУУ-ЛЛИ-съчетания на 
тази двойка. Тоест, ако активността на някакви двой-
ки ИИССИИДИ-Центрове във Фокусната Динамика на 
„личността“ се явява твърде слаба, в сравнение с ак-
тивността на другите двойки, то и Представите, харак-
терни за пасивната двойка, няма да могат вече да се 
реализират чрез дадения Формо-Тип.

3.0955. Благодарение наличието в Механизма на екс-
гиберация на Фокусните Динамики на всяка от ди-
ффузгентните Прото-Форми на Самосъзнания- (в нас 
като такъв Механизъм служи съвместната дейност 
на Формо-структурите на всички ИИССИИДИ-Центро-
ве) на общите кармични Канали, целия Опит от ед-
новременното „вътрешно“ съ-съществуване на всички 
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„личностни“ Интерпретации на една Стерео-Форма 
има възможност мигновено да се ретранслира не само 
„вътре“ в нейната сллоогрентна Фокусна Динамика, 
но също и между Формо-Творците на Самосъзнания на 
диффузгентните по отношение на Нея Прото-Форми, 
чиито Фокуси на Съсредоточеното Внимание също са 
могли резонационно да се активизират поне в някой от 
тесните „участъци“ на дадения честотен диапазон.

3.0956. Както вече беше споменато по-горе, този префо-
кусировъчен ДУУ-ЛЛИ-Механизъм информационно се 
обезпечава в условията на Третичната Енерго-Плазма 
с наличието във всеки „участък“ на фокусната Кон-
фигурация на съответстващия Потенциал на два етер-
ни Компонента – времевата етерна напълваща (ВЕН 
или УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И – от 0,0 до ±9,0 измерност) 
и променливата етерна съставляваща (ПЕС или ОУЛ-

ЛГНОО-СС-СТ – от 0,0 до ±12,0 измерност), цялото Съ-
държание на които се намира в тесни и неразривни 
информационни взаимовръзки едно с друго, а също 
с още по-мощната етерна система на космически ко-
муникации, разпространена в цялата Безкрайност на 
Вселената – Етерната Ппроменлива Образуваща (ЕПО 
или СЛАИИЛЛИ-СВУУ – от 0,0 до ±24,0 измерност).

3.0957. Повтарям, че ВЕН, ПЕС и ЕПО, по свойствената 
им организираща Същност, не се явяват това, което от 
всички вас традиционно се асоциира с понятието „тяло“, 
само че без свойствата и особеностите на Инфо-Тво-
рците, структуриращи техните етерни Конфигурации, 
нито едно фокусно проявление на Формо-Творците в 
Пространство-Времето на Мирозданието просто не би 
могло да се състои. Затова тях следва да ги разглеж-
дате не като „тела“, а като специфични Механизми за 
ексгиберация използвани от различните Формо-Творци 
на Самосъзнания за едновременната реализация, чрез 
Фокусните Динамики, на едно или друго от многоброй-
ните „тела на проявление“, генерирани от Колектив-
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ния Космически Разум на ЛЛУУ-ВВУ-Същността в ця-
лото множество на свойствените за Нея Формо-Типи, 
от които за нас с вас визуално най-привични се явяват 
НУУ-ВВУ-Формо-Типите на хората на Земята.

3.0958. Напомням, че в специфичните условия на раз-
витие на Земята („преди“ милиони години или в съ-
щата далечна перспектива) или на други Планети на 
Мирозданието процесите на осъществяването на съ-
щите тези Схеми на Синтез на ллууввумическия тип 
бирвуляртност са обезпечени от инвадерентните Фор-
мо-Творци чрез Фокусните Динамики на съвършено 
други Формо-Типи, много от които (като външно, така 
и субтеррансивно) имат малко общо с привичните за 
вас човешки признаци.

Глава 5. Формо-диференциращите времеви 
обвивки на НУУ-ВВУ-Формо-Типите

3.0959. Вече беше отбелязвано, че основния реализацио-
нен Механизъм на ексгиберация на сллоогрентната 
Фокусна Динамика на ЛЛУУ-ВВУ-Същността в диапазо-
на до 6,0 измерност се явява цялото разнообразие от 
НУУ-ВВУ-Форми, дивулгирани (мултиполяризационно 
рзпространени) от своите Формо-Типи в цялото мно-
жество на разнопротоформните Направления на раз-
витие, а също подвидове, видове и подтипове, които 
са свойствени на ллууввумическия тип бирвуляртност. 
Всички категории на тези Формо-Типи може условно 
да се разделят на множество кондиционални (условни, 
субективно умозрителни) деплиативни и амплиативни 
Формо-аналози: биологични (от 2,5 до 3,75 измерност), 
„биоплазмени“ (от 3,75 до 4,0 измерност), флаксови 
(от 4,0 до 5,0 измерност) и вуолдсови (от 5,0 до 6,0 из-
мерност). Всички тези Формо-аналози представляват 
формо-дифференциращи времеви обвивки (ФДВО), ду-
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вуйллерртно трансцендиращи (взаимопреминаващи) 
една в друга със своите фокусни НУУ-ВВУ-Конфигура-
ции в общата сллоогрентност на Фокусната Динамика 
на ЛЛУУ-ВВУ-Същността.

3.0960. От тук и цялата кондиционалност на нашите с 
вас субективни Представи за тези НУУ-ВВУ-аналози: в 
разнопротоформните Направления и видове на един 
и същи диапазон на проявление на Фокусната Дина-
мика на Формо-Творците на всевъзможните НУУ-ВВУ-

Формо-Типи ще бъде различно структурирана от фо-
кусно-етерните протоформни взаимовръзки, а значи, и 
свойствения за нея тип измерност повече или по-мал-
ко ще се отличава  от Фокусната Динамика на остана-
лите НУУ-ВВУ-Формо-Типи. Така никой от нас не може 
достоверно да твърди, че, например, разглежданите от 
нас НУУ-ВВУ-Формо-Типи, структуриращи със своите 
Фокусни Динамики различните Направления на раз-
витие, са ексгиберирани в един и същи под-диапазон 
на измерност (да речем, от 2,75 до 3,5).

3.0961. Това обективно обстоятелство много силно ус-
ложнява процеса на описване на Формо-структурите 
обезпечаващи едновременната реализация на Фокус-
ната Динамика на ЛЛУУ-ВВУ-Същността. Затова, не за-
бравяйки за цялата конвенционност на разглеждания 
от нас въпрос за общата структуризация на формо-ди-
фференциращите времеви обвивки на НУУ-ВВУ-Форми-
те, ние с вас ще разгледаме само тези от НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типите, чиито Фокусни Динамики са стабилно ак-
тивни в ллууввумическото Направление на развитие 
(а също в дадения подвид, вид и подтип).

3.0962. Ще започнем с най-примитивните от деплиатив-
ните биологически Формо-аналози – УУ-Л-ВВУ-, ИР-

ККУЛЛИГР-ВВУ- и УССТУККУЛ-ВВУ-Формо-Типи. Ведна-
га ще отбележа, че първите два от тях само външно – 
по образа на своето проявление, повече или по-малко 
са подобни на хора, но по своето крайно примитивно 
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психоментално развитие представляват много разно-
родни съчетания от разнопротоформните деплиативни 
взаимовръзки, които все още в по-голяма степен са 
основани на под-Аспектния и между-Аспектния въ-
тре-Качествен Синтез и само частично – на между-Ка-
чествения двудоминантен Синтез. Именно затова, то-
ест поради невъзможността за образуване на амплиа-
тивни за дадената Схема съчетания, тези неустойчиви 
взаимовръзки засега съвсем никак не могат да отразя-
ват двата основни ллууввумически признака – ВЧИ и 
ВИА, а да не говорим за синтезираната с тяхна помощ 
иммунитантна Отговорност.

3.0963. Този низш тип на нашето с вас „човешко“ про-
явление никак не проявява тази амплификационна 
Същност, която е свойствена за Нас с Вас като Хора, 
а служи само като временен, повече или по-малко удо-
бен за Нас, Механизъм (проводник, обвивка) на екс-
гиберация на Нашата Фокусна Динамика в дадения 
деплиативен диапазон на проявление с цел всестранно 
изследване и придобиване на многообразен разнопро-
тоформен Опит посредством усвояване на етерно-фо-
кусните взаимовръзки свойствени за другите типове 
бирвуляртност. Този Опит задължително ще послужи 
на Нас с Вас в най-благоприятните варианти на ллу-
уввумическото „бъдеще“ (на по-амплиативните Нива 
на развитие на човешкото Колективно Съзнание) за 
осъществяване в условията на дадения диапазон на 
измерност на свойствената на Нас Схема на междука-
чествен Синтез („ТК Потенциалност“ + ВСЕ-Единство).

3.0964. Докато ние („днешните“) в достатъчно висока 
степени не сме синтезирали в своята Фокусна Динами-
ка главните признаци на двете ллууввумически Доми-
нанти (ВЧИ+ВИА+ИО), не можем сериозно да разсъжда-
ваме за осъзната съпричастност на днес фокусираните 
от нас биологични аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите 
(УУ-Л-ВВУ, ИРККУЛЛИГР-ВВУ и УССТУККУЛ-ВВУ) към да-
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дения тип бирвуляртност – Фокусните Динамики на 
био-Творците и Формо-Творците на мозъка на по-го-
лямата част от представителите на Колективното Съз-
нание на човечеството за сега най-мощно активизи-
рани само в някаква „граничназона“ (от 2,5 до 3,5 
измерност) между дооллсовите и вълновите с-Реално-
сти, свилгс-сферационно задълбочавайки се в СФУУР-

ММ-Формите ту на едните, ту на другите от цялото мно-
жество протоформни Направления. Фактически, неза-
висимо от външно свойствения на всички вас човешки 
Формо-образ, днес изключително активно генерирани-
те от повечето хора егоистични Интереси, Стремежи, 
Желания и Представи засега имат много малко общо 
с ллууввумическия тип бирвуляртност.

3.0965. Подчертавам още веднъж: това дълбоко несъот-
ветствие между външния човешки Формо-образ и ак-
тивно реализиращата се чрез него разнопротоформна 
същност обективно е свързано с това, че Фокусната Ди-
намика на повечето хора на дадената група човешки 
ПВК все още е устойчиво фиксирана в най-примитивни-
те варианти на абсенсивните (тоест реално като че ли 
отсъстващи за ллууввумическия тип) биологични ана-
лози ФДВО (от 2,5 до 3,25 измерност). Именно затова 
съществената роля в такава Фокусна Динамика засега 
е отредена на деплиативните (за нашата Схема на Син-
тез!) дълговълнови типове реализации, които са основа-
ни на под-Аспектните и между-Аспектните (в пределите 
на една ОО-УУ!) енергоинформационни взаимовръзки на 
все още незавършения вътре-Качествен Синтез (вклю-
чително и двете ллууввумически Доминанти) и само в 
неголяма степен – на между-Качествения Синтез.

3.0966. Тоест тези „наши“ биологични аналози на 
НУУ-ВВУ-Формите (УУ-Л-ВВУ, ИРККУЛЛИГР-ВВУ и 
УССТУККУЛ-ВВУ), всяка от които ние с вас по време 
на префокусировките субективно възприемаме като 
„наше текущо тяло на проявление“, представлява съ-
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бирателен вариант на фокусните Конфигурации струк-
турирани от множеството деплиативни разнопротоф-
ормни съчетания от признаци. Но при това ние с вас 
не трябва да забравяме също и за това, че всичките са 
крайно необходими на синтезиращите Формо-Творци 
на нашата Фокусна Динамика за информационното 
обезпечаване на процесса на фоновия двудоминантен 
Синтез на Конфигурациите на инвадерентните ОО-УУ 
ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум в базис-
ното ллууввумическо Състояние – „Творческа Косми-
ческа Потенциалност“.

3.0967. „Днешното“ деплиативно състояние на Фокусна-
та Динамика на Формо-Творците на нашите биологич-
ни НУУ-ВВУ-Формо-Типи засега в най-голяма степен е 
способно да отразява в общия префокусировъчен Про-
цес само най-скотските (животинско-протоформни), 
инстинктивни тенденции, които обезпечават цялата 
фундаментална основа на егоистичните „личностни“ 
реализации на Формо-Творците на протоформната 
(диверсивна, т.нар. „боклучава“) част от човешката 
ДНК. Да, разбира се, без преминаването на този нача-
лен стадий на Процеса на префокусировка в Човеш-
кото Направление на развитие Ние с Вас, като „бъде-
щи“ Хора, просто никак не можем да минем, но вие 
също трябва ясно да си представяте и това, че в този 
инерционен процес, не притежавайки необходимата 
Информация, може да се префокусираме много-много 
дълго, често плъзгайки се със своята Фокусна Дина-
мика по безкрайните „времеви примки“. Именно зато-
ва от „днешната“ маса хора в „плазменото“ ллуувву-
мическо Състояние („ТК Потенциалност“), субективно 
интерпретирано от мен като „флаксови Светове“, в об-
щата сллоогрентност на Фокусната Динамика на Фор-
мо-Творците от ллууввумическия типа бирвуляртност 
ще могат да се префокусират не повече от 8-10% от 
цялото население на Земята.
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3.0968. Трябва да кажа, че даже тези цифри са назова-
ни от мен без отчитане на това, че във всяка от въл-
новите групи ПВК едновременно може да се проявяват 
множество НУУ-ВВУ-Формо-Типи на една Стерео-Форма 
качествено ориентирани със своята Фокусна Динамика 
в различни протоформни Направления. Тоест трябва да 
имаме предвид, че всяка Стерео-Форма може да бъде 
количествено и качествено представена в населението 
на една група ПВК от множество Формо-Типи на разно-
качествени биологични „личности“ (УУ-Л-ВВУ, ИРККУЛ-

ЛИГР-ВВУ, УССТУККУЛ-ВВУ, АХСУВВРОЛЛ-ВВУ, ЛУУД-ВВУ), 
сред които Фокусната Динамика само на една или ня-
колко от тях е устойчиво зафиксирана в окололлуувву-
мическото Направление на реализация.

3.0969. Следователно, в даденото Направление ще се 
префокусират хора от числото на най-развитите би-
ологични (ППУУРПУ-ВВУ, ГООРР-ВВУ, НУУ-ПААРР-ВВУ, 
НУУ-ЛОВРГ-ВВУ) и „биоплазмени“ човешки „личности“ 
(НУУ-ЛЛ-ВВУ, НУУ-ТУУЛ-ВВУ, НУУ-ЛУУВ-ВВУ), чиито Фо-
кусни Динамики ще притежават ярко изразени тен-
денции ВЧИ-, ВИА- и ИО-признаци. Формо-Творците на 
останалите биологични аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Ти-
пите, получавайки необходимия им Опит от Същест-
вуването, ще се „върнат“ чрез „граничните“ (крайно 
допустимите, крувурсорртни) състояния на различни-
те протоформни Направления на развитие във Фокус-
ните Динамики на свойствените им Прото-Форми на 
Самосъзнание (неголяма част от тях, най-коварллер-
тна с дадената Схема – около 16-18%, ще обезпечи в 
„плазмено“ Състояние фоновите Процеси на околол-
лууввумическите типове на тридоминантния Синтез).

3.0970. Във физическите типове субективни Реално-
сти (ТРУУРРГУРРДТ), структуриращи сллоогрентната 
ф-Конфигурация на ККР на нашата Планетарна Същ-
ност, цялата творческа основа за реализацията на 
СФУУРММ-Формите на най-деплиативната части на Фо-
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кусната Динамика на разнопротоформните СЛАА-СС-

МИИ-Творци, обезпечаващи Механизма на ексгибера-
ция на всеки от биологичните НУУ-ВВУ-Формо-Типи на 
ФДВО в дадения диапазон на проявление, функционал-
но се организира съвместната дейност на множество 
видове ККР и Техните Колективни Съзнания, „спе-
циализиращи се“ в Процесите на грубоинерционните 
егллеролифтивни пертурбации на Формо-Материята и 
Синтеза в нея на Аспектите на различните Чисти Кос-
мически Качества. Безбройните типове Формо-Творци 
на тези реализационни абсенсивни Формо-Типи (УУ-

Л-ВВУ, ИРККУЛЛИГР-ВВУ, УССТУККУЛ-ВВУ) съставляват 
фокусно-етерната основа на всичко, на което са пос-
ветени училищните учебници по анатомия, физика и 
химия: Колективните Съзнания на вътрешните органи 
и системи на човешкия организъм (ПЛААУРФФ), раз-
личните части на тялото и клетките (УОРД-ВУОРД), ККР 
на молекулите (СВОУФФ-ВВ) и атомите на веществата 
(АИЙКВООФ), а също на всички съставляващи ги еле-
ментарни частици (ПИИКЛ-СС-ОО).

3.0971. Тяхното функционално творчество в значителна 
степен зависи от дейността на другите видове СЛАА-СС-

МИИ-Творци на Формо-Плазмата (НААХГРАССТ), само-
реализиращи се в различните типове ва „физически-
те“ Формо-системи на Световете и ПВК с помощта на 
резонационните съчетания на СФУУРММ-Формите, кои-
то са свойствени на дванадесетте енергоинформацион-
ни (кармични) Канала на АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди и 
дванадесетте ДУУ-ЛЛИ на ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди. 
Разбира се, тези низши (за ллууввумическите Схеми 
на Синтез) ИИССИИДИ-Центрове най-активно функцио-
нират чрез Фокусната Динамика на Формо-Творците 
на разглежданите от нас абсенсивни биологични Фор-
мо-Типи. Но непрекъснатата организация на осъщест-
вяващите се в тях взаимовръзки се обезпечава чрез 
специфичните структури на астроплазмените и мен-
топлазмените (лутални и христални) времеви етер-
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ни напълващи (ВЕН). Без наличие в Самосъзнанието 
на всяка „личност“ на този най-сложен Механизъм 
на „текущите“ (и нито за миг не прекратяващи се!) 
ВЕН-„разопаковки“, нейната Фокусна Динамика прос-
то не би могла да се осъществи.

3.0972. Вие вече знаете, че в системата на безкрайното 
разнообразие на Фокусните Динамики на всички био-
логични НУУ-ВВУ-Формо-Типи (започвайки с енергоин-
формационните Нива на 1-ви до 12-ти ДУУ-ЛЛИ на да-
дената двойка ИИССИИДИ-Центрове), всички реализа-
ционни Аспекти (Инфо- и Формо-Творци) на ОО-УУ-До-
минантата ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум активно, дълбоко и 
всестранно са задействани в Процесите на разнока-
чествения Синтез с Аспектаите на втората ОО-УУ-До-
минанта – ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост.

3.0973. Независимо от привидната простота и прими-
тивност на разглежданите от нас взаимовръзки между 
Инфо- и Формо-Творците на дадените Нива на Само-
съзнанието, те играят най-главната и с нищо друго не 
заменима роля в сллоогрентната Фокусна Динамика 
на ВКР на нашето Мироздание: чрез сллоогрентните 
Механизми на ексгиберация, свойствени за специфич-
ните Конфигурации на кармичните Канали на АРГЛЛА-

АМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди на биологичните 
аналози на цялото множество НУУ-ВВУ-Формо-Типи, в 
най-разнообразните условия на Пространство-Времето 
се осъществява съвършено никак засега субективно не 
възприемания от нас голохронно-симултанен Процес 
на квалитационната (ирркогликтивна) инстраурация 
на Инфо-Творците и амплификационното (егллеро-
лифтивно) дефинитиране на Формо-Творците в резо-
национните съчетания на РЕЗОСКОНЦЕОННАТА и СИН-

ТЕТИЧНАТА Клонки на развитие.

3.0974. Този Процес характеризира цялата специфика на 
много-Векторното (тоест качествено разнонасочено) „въз-
становяване“ на интернусността на примогенитивното 
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ССС-Състояние за сметка на конвенинтизация (уравнове-
сяване на меркавгнационните взаимовръзки) на консум-
мативното Състояние на тези партикули Енерго-Инфор-
мация, на които са свойствени също такива гуманацион-
ни признаци, както и в нашия тип Мироздание.

3.0975. Към най-имперсептните по отношение на специ-
фичните особености на етерно-фокусните процеси, ха-
рактерни за двудоминантната ллууввумическа Схема 
на Синтез, се отнасят представителите на множеството 
космически цивилизации, които, независимо от това, 
достатъчно активно се реализират чрез ниско- и сред-
новибрационните резопазони на проявление на кар-
мичните Канали на първата двойка ИИССИИДИ-Цен-
трове. Сред тях най-многобройните (за ТРООФТ-ЛЛИ-ре-
ализации) се явяват: паррги – 1-3-ти ДУУ-ЛЛИ (ТРУ-

УЛ-ГУЛИ, ТРУУЛ-ГУНИ, УР-ОО-ГГИ, УР-ОО-НИ, УР-ОО-ЛИ, 
УР-ОО-ППИ, КАЙ-КУЛЛИ, КУЛЛИ, О-О и други), ммуунди 
– 4-6-ТИ ДУУ-ЛЛИ (КРОКСТРИ, УНКГРИ, МОККРОУТИ от 
Звездната система СММУУФФТЛ, АКРГРОФОТИ на Звезд-
ната Същност КРРИИМССМЛИСС, СТЕРРДИ и други), ар-
горри – 7-8-ми ДУУ-ЛЛИ (ГРОРРРДИ, ООССИ, ПРУБИДИ, 
ГЛАВВРИ, ЛИФФРИ, Формите на Самосъзнания на Ко-
лективните Космически Разуми ГЛООФФОРРГГМ и ТВУ-

УЦТМ и други), ллооллони – 9-ти ДУУ-ЛЛИ (АТТАИРИ, 
ОНКИ, СФОЛЛИМИ, ББАА, СТУУЙСИ, ХХОНГИ и други) и 
ррорроки – 10-ти ДУУ-ЛЛИ (МАЙЙТИ, МУРДИ, КРЕККСИ, 
ТВИРЛИ, МОЛЛМИТИ и други).

3.0976. Паралелно и резонационно с тях (а в 1-8-ми ДУУ-

ЛЛИ – за сметка на тяхната Фокусна Динамика!) чрез 
ГЛИИЛСС-ЛЛИ-Каналите на ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди 
се реализират: алли – 1-3-ти ДУУ-ЛЛИ (КЛАУРРИЙИ, 
ГЛАММЕЛЛИЙИ, ПСИУНГРИЙИ и други), мимми – 4-6-
ти ДУУ-ЛЛИ (ГЛУАНДРИЙИ, АЙСТИНГЛИЙИ, АЙГВИЙИ и 
други), оггули – 7-8-ми ДУУ-ЛЛИ (СПЛИИНГЛЛИЙИ, ГРО-

ОННГЛИ, ИИЙГГВИЙИ, ИИНСТИЭЙЛЛИ и други), ксулли 
– 9-ти ДУУ-ЛЛИ (СЛИИПСИ, ТООРЛИНГТОНЦИ, АИАММИ, 
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ООИНГЛИЙИ и други). Няма смисъл да ги изреждаме 
всичките поради пълното отсъствие във вас на Пред-
стави за техните функции и реализационна Същност. 
Макар че нисковибрационните Нива на Енерго-Плаз-
мата, моделирани от СЛАА-СС-МИИ-Творците на тези 
Нива, никак не отразяват принципната основа на Сфе-
рите на Космическото Творчество на АИЙ-ЙЯ, но, при 
все това, тяхната дейност в осъществяването на Синте-
за на цялото безкрайно разнообразие НУУ-ВВУ-Форми 
(и паралелно – на другите Прото-Форми!) на Самосъз-
нания, проявяващи се в условните предели от нулевия 
до 4,0-измерния диапазон, не може да бъде игнорира-
на от нас, доколкото днес ние с вас също се явяваме 
активни участници в този инерционен Процес.

3.0977. Тук бих искал още веднъж да обърна вашето 
внимание на този факт, че струващата се на нас с вас 
„примитивност“, „неразумност“, „деструктивност“, 
„агресивност“, „грубост“ и прочие проявления в на-
шата Фокусна Динамика на характерните признаци 
на деплиативността на представителите гореизбро-
ените космически цивилизаци не са техните истин-
ски състояния, а се реализират именно така поради 
отсъствие в техните фокусни Конфигурации на тези 
характерни СФУУРММ-Форми (Опит), които са синтези-
рани на основата на нашата двудоминантна Схема на 
Синтез. Та нали, съгласете се, ако помолите гения в 
областта на медицината да разтопи в доменната пещ 
стомана, то нищо добро от това няма да излезе дотога-
ва, докато постепенно преквалифицирайки се и усвоя-
вайки опита необходим за дадения вид творчество, той 
не постигне всички тънкости на професията на произ-
водителя на стомана.

3.0978. Префокусирайки се по резонационния Принцип 
в специфичните условия на проявление на нашите 
човешки субективни Реалности от дооллсовите (то-
ест невълновите) типове разнопротоформни ПВК, те, 
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нямайки почти никакъв човешки Опит, привнасят в 
нашата Фокусна Динамика и цялата тази имперсепт-
ност (по отношение на нашата Схема на Синтез!) на 
фокусно-етерните взаимовръзки, която е свойствена 
на множеството техни собствени (или други, където те 
едновременно участват) протоформни субективни Ре-
алности. В своите с-Реалности те могат да бъдат не 
по-малко или даже още по-развити, отколкото ние с 
вас! В нашите условия те просто са лишени от същест-
вуващите „там при тях“ Механизми на ексгиберация 
чрез високотворческа реализация и затова са просто 
принудени в своите избори да се ръководят от тези 
немного от общите (за тях и за нас) коварллертни вза-
имовръзки, които са станали причина за контехерент-
ного (принудително) въвличане на определена част от 
тяхната Фокусна Динамика във Фокусните Динамики 
на цялото множество човешки НУУ-ВВУ-Формо-Типи.

3.0979. Точно така амплиативните Формо-Творци на на-
шите с вас по-развити НУУ-ВВУ-Форми на Самосъзна-
ния, бидейки резонационно въвлечени (както в различ-
на степен имперсептни по отношение на другите Схеми 
на Синтез!) във Фокусни Динамики на с-Реалности и 
групи ПВК, които са моделирани не от хора, а от ня-
какви други Прото-Форми на Самосъзнания, от цяло-
то множество фокусно-етерни взаимовръзки на своите 
„днешни“ ф-Конфигурации имат възможност реално да 
бъдат ръководени в изборите от само тези от тях, които 
влизат в структурата на ново фокусирания от тях тип 
измерност. По силата на такова мощно ограничаване 
на достъпа до вече синтезираните амплиативни взаи-
мовръзки, във Фокусната Динамика на Прото-Формите 
на чуждите с-Реалности те също са принудени да проя-
вяват себе си не толкова амплификационно, каквито те 
се реализират в човешките типове ПВК.

3.0980. Но, конкатенационно усвоявайки в разнопро-
тоформните с-Реалности все по-коварллертни типове 
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фокусно-етерни взаимовръзки, техните Фокусни Ди-
намики и в нечовешките групи ПВК последователно 
достигат по-амплиативни състояния, синтезирани по 
съответстващите Схеми, и така непрекъснато се пре-
фокусират от фокусните УУ-Л-ВВУ-, ИРККУЛЛИГР-ВВУ- и 
УССТУККУЛ-ВВУ-Конфигурации в разнопротоформните 
ф-Конфигурации, които са характерни за съответ-
стващите Схеми на Синтез. Така множеството СФУУР-

ММ-Форми, свойствени на разнотипните Колективни 
Съзнания на човечеството (тоест проявени в същест-
вено различни режими на Пространство-Времето), с 
помощта на Фокусната Динамика на синтезиращите 
Формо-Творци на всевъзможните биологични НУУ-

ВВУ-Формо-Типи, едновременно се „препроецират“ в 
множество диффузгентни групи разнопротоформни 
ПВК, докато в структурата на Фокусните Динамики на 
Формо-Творците на нашите с вас биоаналози на ФДВО 
не по-малко активно се „препроецират“ СФУУРММ-Фор-
мите, свойствени на Формо-Творците на другите про-
тоформни Схеми на Синтез.

3.0981. В най-коварллертните (гейлитургентни) „точ-
ки“ на съвместните фокусни взаимовръзки етерните 
Конфигурации на сходните разнопротоформни СФУ-

УРММ-Форми се „сливат“, образувайки някакви трети 
(промеждутъчни) синтетични състояния, които помеж-
ду си са по-коварллертни, отколкото техните „изход-
ни“ (предшни) Форми на Самосъзнания. Излиза, че 
Формо-Творците на различните Схеми на Синтез раз-
лично, но от това не по-малко активно, участват в про-
цеса на съвместното формиране на Фокусната Дина-
мика не само на множество Прото-Форми, но също и 
на сллоогрентните Фокусни Динамики на цялото раз-
нообразие на групите разнопротоформни ПВК.

3.0982. Фокусните Конфигурации на абсенсивните би-
ологични Формо-Типи условно може да се сравнят с 
безкрайно разклонена мрежа от електрически провод-
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ници – да, несъмнено, крайно груби и примитивни по 
своите функции и изпълнение, но без които Формо-Тво-
рците на такива по-амплиативни типове Енергия, като 
например, явлението електромагнетизъм, не биха мог-
ли да обезпечат различните космически цивилизации 
с характерните атрибути на тяхното високоразвито 
Съществуване (философия, наука, производство, кому-
никации, транспорт, жилище, храна и т.н.).Затова вие 
трябва да имате по-обективен поглед към функционал-
ната значимост на Формо-Творците на тези привидно 
много примитивни Формо-Типи в общия амплифика-
ционен Процес на Мирозданието.

Глава 6. Астроплазмената лутална времева 
етерна напълваща на НУУ-ВВУ-Формо-Типите 
на ФДВО (СВУУЛЛМИИ-СВУУ-ВВУ)

3.0983. Тази „част“ от сллоогрентната фокусна Конфи-
гурация на НУУ-ВВУ-Формата трябва задължително да 
се разглежда само от позицията на неразривното функ-
ционално единство на нея с другата лутална (тоест де-
плиативна, низковибрационна) „част“ от общия за тях 
Механизъм на ексгиберация – ментоплазмената лутал-
на времева етерна напълваща (ЛУУДМИИ-СВУУ-ВВУ). Те 
двете се явяват депендентни (взаимозависими) по от-
ношение една на друга. Защото в условията на двудо-
минантната Схема на Синтез нито една от тези „части“ 
никак не е способна либеративно (тоест самостоятелно, 
отделно една от друга) да се прояви във Фокусната Ди-
намика на разнопротоформните Формо-Творци на аб-
сенсивните биологически Формо-Типи.

3.0984. В специфичните условия на проявление, свойстве-
ни на дадения диапазон на измерност и дадената Схема 
на Синтез, функциите на една от съставните „части“ на 
общия ексгиберационен Механизъм, образуващ цялото 



548
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

безкрайно множество СВУУЛЛМИИ-СВУУ-ВВУ-Конфигура-
ции на НУУ-ВВУ-Формите, изпълняват 12-те кармични 
Канала на ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди, СЛУИ-СЛУУ-Тво-
рците на които информационно обезпечават процеса 
на Синтез на резониращите с тях Формо-Творци на 
най-грубите типове АСТРО-Плазма с вибрационно съот-
ветстващите им типове МЕНТО-Плазма.

3.0985. В условията на Съществуването на гуманацион-
ните Формо-системи на Световете, астроплазмената 
лутална времева етерна напълваща (ВЕН) не се явя-
ва някакво самостоятелно и самодостатъчно „тяло 
на проявление“ (така наричаното „ексгиберационно 
тяло“), – даже в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите нейна-
та етерна Конфигурация, структурирана от множество 
витални СФУУРММ-Форми, може някак да прояви себе 
си в динамиката на Фокусите на Дуалното Отражение 
само при непосредствено взаимодействие с менталните 
СФУУРММ-Форми на втората част на ексгиберационния 
Механизъм – ЛУУДМИИ-СВУУ-ВВУ (ментоплазмената 
лутална ВЕН), образувайки при това безкрайно множе-
ство разнокачествени СВУУЛЛ-ВВУ-конгломерати.

3.0986. Тук има още един важен момент: доколкото даде-
ния вълнов диапазон на вибрации е образуван от тяс-
носпецифични разнопротоформни типове измерност – 
от Фокусните Динамики на такива ККР като ЛЛАИССМ-

МА-А (животни), ССААЛМ-МАА (растения), ООЛЛМ-МАА 
(вещества и минерали), ПРООФФ-РРУ (дадената биоло-
гическа разновидност на човечеството) и СГООФФ-РРУ 
(човекоподобните хуманоиди) – по-голямата част от 
формоструктурите, образуващи СВУУЛЛМИИ-СВУУ-ВВУ, 
се явява обща за Формите на Самосъзнания на тези 
типове ККР и представлява съвместната Сфера на Твор-
чество на разнопротоформните СЛУИ-СЛУУ-Творци, спе-
цифично реализиращи се чрез първите 6-8 ДУУ-ЛЛИ на 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди на абсен-
сивните биологични Формо-Типи.
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3.0987. В пределите на общата Фокусна Динамика, от-
разяваща различните реализационни Направления на 
дадената Сфера на Творчество, Формо-Творците на 
двете низши Нива на тези ИИССИИДИ-Центрове още не 
са способни качествено да различават и по съответен 
начин да отразяват в окръжаващата действителност 
всички тези високотворчески признаци, благодаре-
ние наличието на които всички ние осъзнаваме „са-
мите себе си“ като хора. Тоест активното участие на 
Формо-Творците на тези деплиативни Нива на СВУ-

УЛЛМИИ-СВУУ-ВВУ във ВЕН-„раопаковките“ на нашата 
Фокусна Динамика по най-тясно „сродява“, взаимо-
обогатява и субективно обединява Интересите (вкусо-
вете, пристрастията, привичките, възгледите и т.н.) на 
всяка човешка „личност“ с тези психоментални тен-
денции, които са свойствени на Фокусните Динамики 
на множество други Прото-Форми на Самосъзнания. 
С това, чрез наличие в структурите на Самосъзнание-
то на всички Прото-Форми на определено количество 
общи кармични Канали, се обезпечава възможността 
за симултанното осъществяане на общата реализа-
ционна динамика между Формо-Творците, представля-
ващи различни Схеми на Синтез.

3.0988. Това обяснява наличието в психиката на нераз-
витите хора на мощен пласт от нереализирани жела-
ния и наклонности, които са свойствени на животните. 
Особено такова контегерентно (преобладаващо, при-
нуждаващо) влияние на  всевъзможните деплиативни 
СФУУРММ-Форми, характерни за животинските реали-
зации, се проявява във Фокусната Динамика на мно-
жество хора чрез сексуалната сфера, натрапливо под-
буждайки „личността“ – физически или въображаемо 
(психически), да изпита особено остри усещания и пре-
живявания, които могат да възникват само при полов 
контакт на човека с едно или друго животно. Освен 
това, наличието на общи ДУУ-ЛЛИ при хората и жи-
вотните се явява основен Механизъм на проявление 
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в човешката Фокусна Динамика на явните признаци 
на кръвожадност, жестокост и немотивирана агресия, 
подбуждащи много хора осъзнато и неосъзнато да из-
вършват убийства, осакатявания, с нищо не оправда-
но насилие и разрушение. Множество фанатични учас-
тници в различни движения в защита на животните, 
растенията и екологията могат „на идейна основа“ с 
лекота да извършат най-тежките престъпления даже 
без да се замислят над това какви са истинските при-
чини за техните толкова агресивни действия.

3.0989. Причината за толкова явно изразено нечовеш-
ко поведение е високата степен на недосинтезираност 
на шестте низши кармични Канали на първата резо-
национна двойка ИИССИИДИ-Центрове. Например, ако 
във Фокусната Динамика на такава „личност“ са пре-
комерно активизирани взаимовръзките с Формо-Тво-
рците на минералните Прото-Форми, то такъв човек, 
без да се замисли и бидейки абсолютно уверен в своя-
та правота, може лесно да се реши на най-тежкото 
престъпление в името на „спасяването на екологична-
та ситуация“ или на мястото, където той живее, или в 
своята страна, или в целия свят или даже в космоса. 
В дадения случай той ще реализира съвсем не конгло-
мератите от човешките Представи (където идеята за 
необходимостта от защитата на окръжаващата среда 
също е актуална, но се решава в не толкова крайни и 
агресивни форми), а примитивните СФУУРММ-Форми, 
които отразяват „хищническите“ тенденции на  Фо-
кусната Динамика на Формо-Творците на минерални-
те Прото-Форми.

3.0990. Същото става и при излишна активност в човеш-
ката Фокусна Динамика на тясноспецифичните СФУ-

УРММ-Форми, характерни за едно или друго от живо-
тинските и растителни Прото-Форми: най-радикални-
те представители на движението на „зелените“ (напри-
мер, „Гринпийс“) са способни да направят всичко за 
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защита на зелените насаждения от сеч и унищожение, 
а вегетарианците и борците за правата на животни-
те – на най-крайни мерки по защитата на животните 
и за завоюването за тях на едва ли не равни права с 
правата на човека. Във всяко от тези проявления, при 
наличието на някои от вариантите на протоформния 
алтруизъм, фактически винаги е трудно да се откри-
ят признаците на Интелекта, предразполагащи към 
търсенето на рационален компромис и здрав смисъл, 
което явно свидетелства за отсъствие в такива видо-
ве Фокусна Динамика на ллууввумически тенденции и 
за последователна префокусировка в някое от прото-
формните Направления на развитие. Между другото, 
именно този Механизъм на мощното взаимовлияние 
(чрез наличието на общи кармични Канали) между 
Фокусните Динамики на Формо-Творците радикално 
отличаващи се помежду си разнопротоформни Фор-
ми на Самосъзнания положени в основата на дувуйл-
лерртния преход от едни групи ПВК (например, човеш-
ки) в други групи животински ПВК.

3.0991. И така, всичко това показва, че СВУУЛЛ-

МИИ-СВУУ-ВВУ – това е Сфера на резонационното вза-
имодействие на разнотипните СЛУИ-СЛУУ-Творци и 
Формо-Творците, които със своите етерни и фокусни 
Конфигурации в различна степен отразяват във Фо-
кусната Динамика на „личността“ характерните при-
знаци на някакви фонови за нашата Схема на Синтез 
на ОО-УУ-Същности. Активно използвайки животин-
ските, растителните и минералните Форми на Само-
съзнания, те се стремят чрез Фокусната Динамика на 
Формо-Творците на цялото множество абсенсивни би-
ологични НУУ-ВВУ-Формо-Типи да внесат в свойстве-
ния им процес на Самопознание съвършено нови за 
тях психически отношения, чувствени усещания и пре-
живявания, които като цяло (поради разликата в Схе-
мите на Синтеза) не са свойствени на представителите 
на Колективните Космически Разуми ЛЛАИССММА-А 
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(животни), ССААЛМ-МАА (растения) и ООЛЛМ-МАА (ве-
щества и минерали).

3.0992. Благодарение на амплификационното влияние 
на Творците-Куратори на АИГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААК-

ТОР-Ииссииди, които инициират и стимулират спе-
цифичното творчество на всички ПЛИИССМА- и ГРО-

ОМПФ-Същности на Форми на ИНГЛИМИЛИССА- и АРГЛ-

ЛААМУНИ-Ииссииди, тези СЛУИ-СЛУУ последователно 
усвояват по-амплиативните Нива на взаимоотношения-
та, чувствените преживявания и емоциите, свойствени 
за човешкото общество, което, на свой ред (като синте-
зиран Опит), информационно спомага за процесите на 
задълбочаване и разширяване на спектъра на Фокус-
ната Динамика между Формите на Самосъзнанието на 
хората, висшите животни, растения и минерали.

3.0993. Във връзка с това искам да обърна вашето вни-
мание на все по-разпространяващата се днес в меди-
цинското съобщество практика на трансплантация на 
болните хора на вътрешните органи не само от „ум-
рели“ или здрави хора, но също и от отделни видо-
ве генетически близки или инбридингови (получени 
посредством кръстосване на близкородствени особи) 
животни. Както вече знаете, в дадения диапазон на 
проявление Фокусната Динамика на Формо-Творците 
на всяка Форма на Самосъзнание е информационно 
обезпечена благодарение на наличието на такива ос-
новополагащи явления като атомарния, молекулярен 
и клетъчен видове памет, които се взаимоорганизират 
помежду си в цялото разнообразие на протоформните 
Формо-Типи, предвидено от генотипа на всеки от ин-
дивидите. Тоест такива Форми на Колективното Съз-
нание като „органите“, състоящи се от „клетки“, на 
генетично ниво представляват активни проводници на 
енергоинформационни силови взаимодействия с опре-
делен диапазон на Творческата Активност на ККР на 
някои от животинските Прото-Форми или човека.
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3.0994. Функционалната дейност на био-Творците на 
всеки вътрешен орган, във всеки конкретен случай, се 
явява специфична „иннервационна зона“ на реализа-
цията на някакви конкретни функции и резонационно 
„проецирана“ в съответстващата част на сллоогрент-
ната фокусна Конфигурация на Формо-Материята на 
дадения диапазон на измерност на мощната Фокусна 
Динамика на Формо-Творците на един или друг от ИИС-

СИИДИ-Центровете, отразявайки някакви характерни 
признаци на отделните СЛУИ-СЛУУ-Творци, конкретно 
реализиращи се чрез ф-Конфигурацията на дадената 
Форма на Самосъзнание. Отделяйки твърде много вни-
мание на дейността на мозъка и централната нервна 
система, учените (поради засега все още най-силна-
та дискретност на нашето Самосъзнание обусловена, 
в частност, от тясната вътрепрофесионална диферен-
циация по изучаването на „отделните“ части на чо-
вешкия организъм) често пренебрегват изключително 
важната за качествената реализация на НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типите работа на другите органи и системи на би-
ологичния организъм, без която, често, психическото 
и „физическото“ съществуване на Формата става или 
невъзможно, или много ограничено.

3.0995. Например, био-Творците на сърцето обезпечават 
непрекъснатата генерация на електромагнитни Поле-
та-Съзнания със специфични, свойствени само за даде-
ния орган, фокусни Конфигурации, чийто Енерго-По-
тенциал по своята мощност 7000 пъти превишава си-
лата на магнитните Полета-Съзнания генерирани от 
био-Творците на „мозъка“. Благодарение на това, те са 
способни да предават Информацията, транслирана им 
от генните Формо-Творци, буквално във всяка клетка 
на биологичния организъм. Освен това, непосредстве-
но чрез тях активно се реализират и много други био-
логични Форми на Самосъзнания – различните хормо-
ни и невротрансмитери (стимулатори на процесите на 
„възбуждане“ или „задържане“ в „нервните клетки“), 
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които установяват между био-Творците на сърцето и 
мозъка преки неврохимически, електрохимически и 
етерни средства за комуникация.

3.0996. Специфичните СФУУРММ-Форми (по-точно, свой-
ствените им етерни взаимовръзки!), непрекъснато 
формирани чрез мозъчната нервна дейност и кориги-
рани от Фокусната Динамика на Формо-Творците на 
определените ИИССИИДИ-Центрове, по тези комуника-
ционни взаимовръзки се транслират (при фокусира-
не в биологичната част на Формо-Типите на дадения 
ротационен Цикъл) в структурата на „клетъчната па-
мет“ на сърцето, съхраняваща се в тях като обширна 
база данни за всички психобиологически особености 
на тази „личност“, на организма на която дадения 
орган принадлежи. Като пример може да послужи 
феномена на невропатичните или „фантомни“ болки, 
когато ампутираната част от тялото продължава ня-
как да се чувства, или да боли, доколкото нервните 
клетки, съхраняващи някога получената информация 
за болевата симптоматика, в отделни случаи продъл-
жават и след ампутацията да предават тези сигнали 
на био-Творците на мозъка.

3.0997. Ще добавя, че най-активната роля в осъщест-
вяването на този процес в организма играят био-Тво-
рците на гръбначния мозък, в частност метаболита 
диметилсфингозин – промеждутъчния продукт от био-
химичните реакции (синтеза и разделяне на фосфоли-
пида сфингомиелин, влизащ в състава на клетъчните 
мембрани и непосредствено причастен към корекцията 
на „клетъчната памет“). Когато във взаимовръзките 
между тях, Формо-Творците на гена SCN9A и био-Тво-
рците на съответстващите участъци на мозъка, стане 
срив (в резултат от преживян стрес, невроза, тумори), 
то последните не могат да разпознаят информацията 
за загубата на някаква част от тялото и своевременно 
не осъществяват абруптация (разрив на съществува-
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щите взаимовръзки, прекратяване на предишния тип 
взаимодействия), а продължават да задействат тези 
последователности от неврони, които отговарят за ра-
ботата на вече несъществуващите крайници или части 
на тялото. Метаболит диметилсфингозин се образува 
в гръбначния мозък като ответна реакция на възник-
налата несъгласуваност във взаимовръзките между 
генните Формо-Творци и био-Творците на мозъка, по 
силата на което той се явява „виновник“ не само на 
фантомни, но и на така наричаните невропатични бол-
ки. Освен това, той също взема участие и в значително 
по-сложните биохимични реакции, декориращи пре-
фокусировъчния процес.

3.0998. Доколкото цялото психоментално напълване на 
всяка „личност“, реализирано чрез физиологичните 
(невронни) взаимовръзки между Фокусните Динамики 
на генните Формо-Творци на различните Прото-Фор-
ми се обезпечава чрез етерните Конфигурации не само 
на низшите кармични Канали, но също и на останали-
те ДУУ-ЛЛИ на първата двойка ИИССИИДИ-Центрове (а 
в развитите „личности“ и чрез 1-6-ти ДУУ-ЛЛИ на вто-
рата двойка), то при успешно приемане на пресадения 
орган от реципиента, заедно с него се наследява и оп-
ределена част от присъщите му етерни взаимовръзки 
между Формо-Творците на Формата на Самосъзнание 
на донора, които и след присаждането в новия органи-
зъм продължават активно да взаимодействат помеж-
ду си в множеството други сценарии, където другите 
„личностни“ Интерпретации на донора са както преди 
живи и се развиват в съответствие със свойствените 
им Интереси. Така, ни най-малко не загубвайки своята 
активност, Формо-Творците и био-Творците на донора 
започват устойчиво да влияят и коригират вече създа-
дените в мозъка на болния човек последователности 
от невронни взаимодействия, натрапвайки на неговите 
био-Творци собствените си варианти на избори.
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3.0999. Ако био-Творците на нервната система на реци-
пиента не е в състояние да потисне транслационната 
дейност на био-Творците на Колективното Съзнание на 
донорския орган, продължаващи да генерират в съот-
ветните участъци на мозъка на своя нов „стопанин“ 
свойствените им СФУУРММ-Форми, то такава „личност“ 
скоро може коренно да промени не само своите предиш-
ни битови и професионални навици, но даже забеле-
жимо да се измени психически – в творческите си въз-
гледи, политическите си убеждения, в направленията 
на духовното развитие и прочие, отразявайки по такъв 
начин мирогледа, който е бил присъщ на донора. Ко-
гато чуждите тенденции и СФУУРММ-Форми се оказват 
във Фокусната Динамика на био-Творците по-силни от 
някои от съществуващите в мозъка невронни последо-
вателности, то с времето се извършва тяхната замяна, 
в резултат на която в реципиента може кардинално да 
се промени не само предишната линия на поведение, 
но също ще се извърши и радикално преразглеждане 
на предишните интереси, приоритетите на ценностите, 
което на безсъзнателно ниво на Възприемане ще окаже 
влияние на неговите навици, характер, наклонности и 
даже на индивидуалните черти на лицето, на консти-
туцията на биологичното тяло, по непостижим начин 
„вклинявайки“ в съществуващата ф-Конфигурация ня-
кои от характерните признаци на донора.

3.1000. Това се отнася не само за био-Творците на сър-
цето или отделните негови клапани, но също и за 
био-Творците на другите жизнено важни органи (клет-
ки, тъкани, бели дробове, черен дроб, бъбреци, зад-
стомашна жлеза, стомашно-чревен тракт, жлези с въ-
трешна секреция и други), чрез специфичните ф-Кон-
фигурации на Формите на Колективните Съзнания на 
които Формо-Творците на различните ИИССИИДИ-Цен-
трове реализират своята Фокусна Динамика в свой-
ствените само на тях диапазони на чувстване, мисле-
не и физическа дейност на всяка конкретна „личност“ 
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(включително нейната склонност към доброжелател-
ност или към повишена агресивност, симпатии и ан-
типатии, привързаности и наклонности, битови нави-
ци, творчески навици и много друго). Например, ако 
донорът се окаже самоубиец, насилник, рецидивист 
или екзекутиран убиец, то някои от най-активните и 
свойствени за неговия начин на живот наклонности, 
психически реакции, стремежи и възгледи могат да 
станат за реципиентите труднопреодолеваеми фобии и 
комплекси, които чрез специфичните СФУУРММ-Форми 
на субтеррансивната ОДС на донора мощно се намесват 
във Фокусната Динамика на Формо-Творците на Са-
мосъзнанието на болния човек.

3.1001. Ако донорът е животно, то в много случаи някак-
ва част от свойствените на неговия генотип взаимовръз-
ки с Формо-Творците на другите негови „личностни“ 
Интерпретации, продължаващи своето съществуване 
в други сценарии на развитие, също може чрез раз-
нопротоформните Конфигурации на общите за всич-
ки Формо-Типи на 1-8-ия ДУУ-ЛЛИ на първата двойка 
ИИССИИДИ-Центрове, повече или по-малко активно, да 
влияят на Фокусната Динамика на Формо-Творците 
на низшите Нива на Самосъзнанието на оперираната 
„личност“, реализираййки по такъв начин заложени-
те в нашите абсенсивни биологични Формо-Типи въз-
можности за съвместното творческо взаимодействие 
между Формо-Творците на СВУУЛЛМИИ-СВУУ-ВВУ (и 
ЛУУДМИИ-СВУУ-ВВУ) и Формо-Творците на животин-
ските Форми на Самосъзнания (ЛЛАИССММА-А) ди-
ффузгентни по отношение на нашата Схема на Синтез. 
На генно равнище този процес на разнопротоформен 
енергоинформационен взаимообмен се обезпечава от 
наличието в структурите на ДНК на всяка биологична 
Прото-Форма на Самосъзнание на общия за тях набор 
от генни Формо-Творци, ф-Конфигурациите на които 
структурират диверсивната или така наричаната „бо-
клучава“ част на всеки генотип.
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3.1002. Следва също така да отбележим, че всички био- 
и Формо-Творци на астроплазмената лутална времева 
етерна напълваща са активно заети не само в процеси-
те на жизнената дейност на всяка човешка „личност“ и 
функционирането на всички нейни вътрешни органи и 
системи, но също служат и като мощен фактор, обезпе-
чаващ самооцеляването на цялата човешка популация 
като разумен вид, за да може, наред с повишаването 
на амплиативността на Фокусната Динамика на Фор-
мо-Творците на Самосъзнанието, НУУ-ВВУ-Формо-Типи-
те да не губят устойчивата способност за непрекъснато 
самовъзпроизводство и в разнообразните режими на 
проявление биха имали гарантирани възможности за 
пресъздаване на подобни гено- и фенотипи. Този процес 
до голяма степен зависи от наличието в общочовешката 
база данни (ДНК) на едни или други разнопротоформни 
взаимовръзки, чрез които във Фокусната Динамика на 
всяка Форма на Самосъзнание резонационно се тран-
слира всевъзможния Опит от всеобщото съ-съществу-
ване, едновременно синтезиран от цялото разнообразие 
диффузгентни Форми на Самосъзнания в различните 
групи ПВК и в различните Времеви Потоци.

3.1003. Именно разнопротоформните Формо-Творци на 
човешките реализационни астро- и ментоплазмени 
лутални времеви етерни напълващи, характерни и за 
нашите с вас, и за човекоподобните, и за множеството 
други Форми на Самосъзнания животински ККР, прив-
насят във Фокусната Динамика на нашите УУ-Л-СВУУ-

ВВУ тези мощни тенденции и способности за оцеляе-
мост, самосъхранение и възпроизводство на себе по-
добните, които неизбежно отслабват при твърде интен-
зивно изместване на ФСВ и ФТА в по-амплиативните 
Нива на Самосъзнание.

3.1004. Когато дейността на тези („несъвършени“ от 
наша гледна точка) Формо-Творци значително се по-
нижава във Фокусната Динамика при достигане от нея 
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на най-амплиативните за биологичното Съществуване 
Нива на „личностно“ Самосъзнание, то към процеса 
на амплификационното развитие на субтеррансив-
ния ротационен Цикъл започват все по-активно да се 
включват генните Формо-Творци на по-качествените 
Нива, направлявайки перефокусировъчните тенден-
ции на дадената „личност“ в Сферата на Творчество 
на „биоплазмените“ варианти на нейните фокусни 
НУУ-ВВУ-Конфигурации, където процесите на самовъз-
производството и жизнеобезпечаването на човешките 
Форми на Самосъзнания се решават вече по съвърше-
но друг начин с помощта на инвадерентната съвместна 
активност на СЛУИ-СЛУУ кармичните Канали на вто-
рата двойка ИИССИИДИ-Центрове и резонационно съот-
ветстващите им Формо-Творци-Куратори.

3.1005. Деплиативните СФУУРММ-Форми на СВУУЛЛ-

МИИ-СВУУ-ВВУ се явяват най-активната информацион-
на основа на Сферата на жизненото творчество в сл-
лоогрентната Фокусна Динамика на биологичните ти-
пове Колективни Съзнания на човечеството на цялото 
множество различни племена и народности с устано-
вен примитивно-общински начин на Живот и преоб-
ладаване на нискочувственото възприемане над инте-
лекта, едва-едва пробуждащ се в Самосъзнанията на 
техните Формо-Типи. На толкова ниско организирано 
ниво чрез ф-Конфигурациите на 1-8-ми кармични Ка-
нали взаимодействат помежду си не само слаборазви-
тите хора, но също и повечето представители на ви-
сшите животни, които едновременно с нас са проявени 
в условията на дадения диапазон на измерност. СВУУЛ-

ЛМИИ-СВУУ-ВВУ е най-активна в тези от абсенсивните 
биологични НУУ-ВВУ-Формо-Типи, които ние отнасяме 
към „първобитните“ или „пещерните“ хора.

3.1006. По същата примитивна схема взаимодействат по-
между си аборигените и представителите на различните 
племена с установен общински начин на Живот; сред 
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СФУУРММ-Формите на тази ВЕН черпят своето тясноогра-
ничено „вдъхновение“ всевъзможните сексуални маня-
ци, кръвожадните насилници и религиозните фанатици, 
а също хората не привикнали да мислят, повече доверя-
ващи се на инстинкта за самосъхранение и животинския 
импулс, по силата на което тяхната психика често се 
въвежда в специфични негативни „състояния на афект“.

3.1007. Отчитайки това може да се каже, че към асоциа-
тивната сфера на възприемане на окръжаващата дейст-
вителност чрез безсъзнателната Фокусна Динамика на 
Формо-Творците, резониращи с астроплазмената лутал-
на времева етерна напълваща може да се отнесат всички 
Представи, които неизменно са свързани с нещо непри-
ятно и страшно, зверско и жестоко, похотливо и агре-
сивно, а също се асоциира с никак не предсказуемото 
инстинктивно поведение, което е свойствено за още не-
развития „получовек-полуживотно“, а съвсем не за „чо-
века разумен“. Двете лутални ВЕН-структури на Само-
съзнанията на НУУ-ВВУ-Формо-Типите (и астралната, и 
менталната) служат за хората като механизъм за низка 
психоемоционална и ментална егоистична реализация с 
цел получаване на дълбок Опит от съвместното съ-съ-
ществуване на СЛУИ-СЛУУ-Творците и Формо-Творците 
на цялото множество разнопротоформни Схеми на Син-
тез, които активно познават себе си в най-низшите Нива 
на инвадерентното проявление на Аспектите на ОО-УУ 
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум и ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост.

Глава 7. Ментоплазмената лутална времева 
етерна напълваща на НУУ-ВВУ-Формо-Типите 
на ФДВО (ЛУУДМИИ-СВУУ-ВВУ)

3.1008. Както вече подчертавах, Творците на ЛУУДМИИ-

СВУУ-ВВУ, както и Творците на СВУУЛЛМИИ-СВУУ-ВВУ, 
не притежават възможности за сегрексна (обособена, 
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автономна) реализация във Формо-системите на Све-
товете, а са способни резонационно да проявяват свой-
ствената им етерна Информация само амбигулярно, 
тоест взаимообразно, конкатенационно „включвайки“ 
(синтезирайки) в своите ментоплазмени взаимовръз-
ки (ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) най-коварллертните съчета-
ния на под-Аспекти или Аспекти на астроплазмената 
ОО-УУ-Доминанта на ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост.

3.1009. Затова най-правилно ще бъде да твърдим, че 
етерната Конфигурация на тази низша етерна напъл-
ваща, общохарактерна за всички без изключение би-
ологични аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите, бидейки 
структурирана от СЛУИ-СЛУУ-Творците на 12 кармич-
ни Канала на АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди, служи само 
като част от общия Механизъм на Синтез на Полета-
та-Съзнания на МЕНТО-Плазмата с Полетата-Съзнания 
на АСТРО-Плазмата и Процеса на тяхната съвместна 
ексгиберация в Пространство-Времето чрез условията 
на дадената Схема на Синтез. Втората част от този 
процес обезпечават СЛУИ-СЛУУ-Творците на СВУУЛЛ-

МИИ-СВУУ-ВВУ, реализиращи се чрез 12 кармични Ка-
нала на ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди.

3.1010. Още веднъж обръщам вашето внимание на 
това, че както ЛУУДМИИ-СВУУ-ВВУ, така и СВУУЛЛ-

МИИ-СВУУ-ВВУ не се явяват „тела“ (в привичното за 
вас разбиране), доколкото в структурите на Самосъз-
нанието на всяка „личност“ изпълняват само инфор-
мационно обезпечаващи функции, съединявайки по 
резонационния признак фокусните Конфигурации 
на Формо-Творците и етерните Конфигурации на 
СЛУИ-СЛУУ-Творците, в резултат от което се образу-
ва тясноспецифично фокусно-етерно (тоест енергоин-
формационно) съчетание, едновременно представено 
във Формо-системата на Световете от Фокусната Ди-
намика, а в субтеррансивната ОДС – от Фокуса на 
Дуалното Отражение.
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3.1011. В действителност за вас по-правилно ще бъде 
да си представяте този процес по следния начин: 
СЛУИ-СЛУУ-Творците, получили резонационна еглле-
ролифтивна инициация за сметка на допълнителния 
квант декохерентна Енергия, контегерентно транс-
лират свойствените им „проекции“ (СФУУРММ-Фор-
ми) във Фокусната Динамика на Мирозданието, като 
че ли субективно „превръщайки се“ (но само за нас 
с вас, за нашето субективно Възприемане!) от Ин-
фо-Творци във Формо-Творци (фактически те нито по 
своята Същност, нито по своята Форма никак не се 
изменят при това!).

3.1012. В низшите под-Нива и Нива на Творческа 
Активност на деплиативните СФУУРММ-Форми на 
ЛУУДМИИ-СВУУ-ВВУ вие се фокусирате по време на 
проявлението от вас на явни признаци на неприми-
римо честолюбиво упорство и високомерие, когато 
неистребимата жажда някому нещо да докажете за-
тъмнява и ума, и елементарната логика, извеждайки 
вашия Фокус на Съсредоточеното Внимание в тази 
част на Самосъзнанието, където преобладава непред-
сказуемата импулсивност, свойствена на най-дълбо-
кия егоцентризъм или агресивния, непоколебим от 
нищо фанатизъм.

3.1013. Всевъзможните методи за демонстрация на 
своята безсмислена „необузданост“, непримири-
мост, готовност да „вървите до край“, каквото и да 
било на вас или на някого другиго да струва това, 
да допускате всякакви жертви заради постигането 
на някакви временни персонални резултати, заради 
доказване на собственото си физическо, социално, 
материално, духовно или всякакво друго превъзход-
ство, предпочитащо силовите методи за решаване на 
спорове – всичко това представлява свидетелство 
за мощната активност във Фокусната Динамика на 
„личността“ на примитивните СФУУРММ-Форми на 
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ЛУУДМИИ-СВУУ-ВВУ, реализиращи се в неумолима 
праволинейност и непреодолима скованост, в без-
крайна глупост, неосъзнантост и непредсказуемост, 
което не е свойствено за развития човек, но е много 
характерно за нелогичното и примитивно поведе-
ние на животното.

3.1014. Ако признаци на СФУУРММ-Формите на астроп-
лазмената лутална ВЕН се явяват необузданата, необ-
мислена и сляпа страст, неудържимата с нищо емоцио-
налност, безсъзнателно преминаваща във Фокусната 
Динамика или в неосъзнавана от „личността“ агресив-
ност, или в буйната и непредсказуема еуфория, то за 
СФУУРММ-Формите на ментоплазмената лутална ВЕН 
най-свойствени са признаците на примитивната ин-
стинктивна разсъдъчност, елементарната менталност, 
които позволяват на резониращите с тях Формо-Тво-
рци активно и целеустремено да се утвърждават в ре-
ализациите на своите мощни егоцентрични страсти и 
необуздани Желания.

3.1015. В първите шест кармични Канала на двата 
ИИССИИДИ-Центъра процеса на синтетичното взаи-
модействие между СЛУИ-СЛУУ- и Формо-Творците се 
осъществява много сложноуловимо, кратковременно, 
полиморфно и разнонасочено (с нашата фокусно-дина-
мична и вътресхемосинтетична позиция), във връзка 
с преобладаването в тяхната съвместна Фокусна Ди-
намика (ФСВ + ФДО) на всевъзможни и недостатъчно 
коварллертни помежду си интернусни („вътрешни“) 
под-…-под-Аспектни взаимовръзки от всяка от инваде-
рентните за дадената Схема на Синтез ОО-УУ-Същности. 
Затова и явните (за нас!) признаци на елементарното 
разсъдъчно взаимодействие между Формо-Творците 
на тези Доминанти е много сложно да уловиш и отсле-
диш във Фокусните Динамики на представителите на 
най-примитивната част от човечеството (макар че те, 
безусловно, съществуват!).
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3.1016. Но, започвайки със 7-8-мия съвместни ДУУ-

ЛЛИ (до 2,0 измерност), резултатите от подобни съв-
местни взаимодействия започват все повече да се 
отразяват в ментално-емоционалната дейност на не-
развитите хора и на техните импулсивни избори. На-
пример, в „личности“ с повишена активност във Фо-
кусната Динамика на специфичните СФУУРММ-Фор-
мите на 7-8-ми кармични Канали вече се отбелязва 
характерния стремеж към по-малко егоцентричните 
чувствено-сексуални отношения, макар че безпоря-
дъчността и присъщата на животните стадност се 
явяват в процеса на тяхното формиране все още оп-
ределящи фактори, а случайните проблясъци на раз-
съдъчност се проявяват все още много примитивно 
– като хитрост, усилваща инстинктивното чувство за 
оцеляване и самосъхраняване на всяка цена.

3.1017. И само последователното включване към Фо-
кусната Динамика на неразвития човек на Фор-
мо-Творците на 9-10-ти ДУУ-ЛЛИ пробужда в него-
вото Самосъзнание елементарната потребност към 
проявяване по отношение към хората (включително 
и сексуални партньори) на боязливи алтруистични 
избори и неосъзнати факти на самопожертвувание, 
постепенно формирайки в системата на Възприемане 
на такава „личност“ интуитивното желание за под-
държане на връзка с един сексуален партньор (което 
е свойствено не само за развитите хора, но също и за 
много от висшите животни).

3.1018. Тоест, започвайки с тези Нива на взаимовръз-
ки (до 3,0 измерност), между Формо-Творците на две-
те Доминанти започват постепенно да се осъщест-
вяват не само вътре-Качествените под-Аспектни и 
между-Аспектни тенденции, но също се активизира 
и значително по-сложен процес – между-Качествен 
Синтез между диинвадерентните (тоест разнодоми-
нантне) Аспекти, което привнася в поведението и 
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психиката на „межличностните“ отношения на хо-
рата по-явни признаци за логиката на мисленето и 
анализа на собствените си избори, с това обуславяй-
ки по-стабилното влияние върху техните Фокусни 
Динамики на такива фактори като ментална разсъ-
дъчност (зачатъчен егоистичен ум) и витална подре-
деност (психическа уравновесеност).

3.1019. На този етап на развитие в Самосъзнанието 
на „личността“ най-активно се проявява тенденция-
та към разделение на всички съставляващи нейното 
окръжение на „мое“ и „не мое“ (но което потенци-
ално може да стане мое, ако аз към това приложа 
съответстващите усилия). Страстта и неудържимия 
стремеж към притежаване на нещо се явяват главни 
признаци на активност във Фокусната Динамика на 
„личността“ на деплиативните СВУУЛЛ-ВВУ-конгломе-
рати на ЛУУДМИИ-СВУУ-ВВУ.

3.1020. Занимавайки се с много проста, но старател-
на и скрупульозна работа, не изискваща от вас спо-
собност за сложно абстрахиране и предвиждане на 
по-далечна перспектива за осъществяваната от вас 
ментална дейност, вие също непроизволно активи-
зирате в своето Самосъзнание СФУУРММ-Формите на 
„горните“ творчески диапазони на ЛУУДМИИ-СВУУ-

ВВУ (10-12-ти ДУУ-ЛЛИ), които структурират депли-
ативната част от пространствено-времевите структу-
ри на СТРООЛЛГОРФ-АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И-Ни-
вото на Менталния План-Обертон (от +4-та – през 
0,0 – до -4-та измерност). Амплиативната част от 
този План-Обертон формира сллоогрентната Фокус-
на Динамика на каузалните Формо-Творци-Курато-
ри на трите „низши“ Нива на втората двойка ИИС-

СИИДИ-Центрове (кройдли и аоссоони), организиращи 
фокусно-етерните взаимовръзки на 1-8-ми кармични 
Канали на ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА.
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Глава 8. Другите амплиативни Тела и Форми 
на ЛЛУУ-ВВУ-Същността. Астроплазменото 
Христално Планетарно Тяло на НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типите на ФДВО (СТООЛЛМИИ-СВУУ-ВВУ)

3.1021. Това е едно от първата резонационна двойка 
„функционални тела“ на едновременно-мултиполя-
ризационната ексгиберация на ФДВО на НУУ-ВВУ-Фор-
мо-Типите, чиито фокусни Конфигурации са структу-
рирани от Формо-Творците на Самосъзнания, които са 
активно и стабилно заети в свойственото само за чо-
века (в дадения тип с-Реалност на Планетарната Същ-
ност на ГРЭИЙСЛИИСС!) интелектуално-алтруистично 
творчество, понивово осъществявано в Колективния 
Космически Разум на ПРООФФ-РРУ (дадената биоло-
гическа разновидност на човечеството) в Процеса на 
инерционния Синтез на дадената двойка инвадерентни 
ОО-УУ-Същности.

3.1022. Инициацията към ексгиберация на Формо-Тво-
рците на СТООЛЛМИИ-СВУУ-ВВУ в свойствените им ре-
жими осъществяват СЛУИ-СЛУУ-Творците на 1-12-ти 
кармични Канали на АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди. Основен 
признак за тяхната Творческа Активност във Фокус-
ната Динамика на Формо-Творците на многообразните 
биологични, „биоплазмени“, флаксови и вуолдсови ана-
лози на НУУ-ВВУ-Типовете на ФДВО (от разнопротоформ-
ните Направления на развитие) се явява активността в 
нея на тези субективни Представи, които повечето раз-
вити хора реализират чрез такова понятие като Любов 
(с главна буква). Ще напомня, че истинският смисъл на 
тази дума напълно изключва наличието на каквито и 
да било „личностни“ егоистично-собственически реали-
зации (ревност, завист, ненавист и т.н.).

3.1023. С какво Механизма на реализация на двойката ас-
тро-ментални христални ВЕН, синтезиращи така нарича-
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ното „ексгиберално тяло“, се отличава от Механизма на 
проявление на първата двойка астро-ментални лутални 
ВЕН, синтезиращи Фокусната Динамика на Формо-Тво-
рците на формо-диференциращата времева обвивка?

3.1024. Първо, отсъствието в СФУУРММ-Формите на двете 
христални напълващи на всякакви признаци на егоис-
тичност и агресивност, а също на тенденции към сек-
суална активност свидетелства за това, че тези етерни 
структури вече нямат непосредствено отношение към 
биологичния метод за човешко самовъзпроизводство, 
и, следователно, са създадени, за да заместват тези 
функции във Фокусната Динамика на „биоплазмени-
те“ аналози на нашите НУУ-ВВУ-Формо-Типи, които, 
използвайки своите амплиативни способности и об-
ширни възможности на по-качествените човешки ПВК, 
ще могат да възсъздават човешката популация вече 
не с помощта на биологични органи за размножаване, 
а чрез целенасочена инкрементация (развитие, въз-
създаване на определени признаци) на секлюсцелли 
(„плазмени“ аналози на стволовите клетки).

3.1025. Второ, Фокусите на Дуалното Отражение на 
СЛУИ-СЛУУ-Творците на първата двойка се органи-
зират в диапазона от 2,75 до 3,75 измерност, докато 
Творческата Активност на СЛУИ-СЛУУ-Творците, обез-
печаващи функциите на това ексгиберално тяло, се 
отразява в значително по-широк спектър на прояв-
ление чрез Фокусната Динамика на Формо-Творците 
в по-амплиативните Нива на измерност – от 2,5 до 
6,0. При това ексгиберацията в диапазона от 2,5 до 4,0 
измерност се осъществява не в обичайни условия, а 
чрез експиативните ф-Конфигурации, които са синте-
зирани вече не от Формо-Творците на първата двойка 
ИИССИИДИ-Центрове, а от обсервативните (наблюдава-
щи) Творци-Куратори на втората двойка – кройдли и 
аоссоони (1-8-ми ДУУ-ЛЛИ), и затова са свободни не 
само от натрапливата активност на СВУУЛЛ-ВВУ-кон-
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гломератите, но също и от всякакви деплиативни (за 
дадения диапазон) СФУУРММ-Форми.

3.1026. Тоест може да се каже, че първата фокусно-етер-
на двойка (луталните ВЕН) представлява в Простран-
ство-Времето деплиативния вариант на ллууввумиче-
ската ексгиберация на Формо-Творците, докато вто-
рата двойка (христалните ВЕН) е амплиативния ва-
риант на този Процес, разглеждан от нас в дадените 
конкретни условия.

3.1027. „Планетарни“ тези две разновидности на хрис-
талните ВЕН се наричат затова, защото присъщите им 
Механизми на ексгиберация на всевъзможните НУУ-

ВВУ-Формо-Типи на ФДВО са приспособени само под 
тясноспецифичните условия на Синтез, които са ха-
рактерни за определени (до 6,0 ллууввумическа измер-
ност) Сфери на реализационното Творчество (Глобуси) 
на Планетарната Същност ГРЭИЙСЛИИСС. По-нататъш-
ният процес на префокусировка (от 6,0 до 9,0 измер-
ност) на Формо-Творците на още по-амплификацион-
ните ЛЛУУ-ВВУ-Конфигурации (ФООЛЛ-ОРФРОВТ-Форм) 
се осъществява в тясноспецифичните режими на реа-
лизацията на Фокусната Динамика на Формо-Творците 
на ККР на Планетарната Същност на СЛИИМПФЛИИСС 
(Физически Глобус – Венера), където в основата на екс-
гиберационния Механизъм са заложени фокусно-етер-
ните взаимовръзки на т.нар. „равносинтезирано“ Със-
тояние на ЛЛУУ-ВВУ-Същността – НИИССЛИИ-СЛИИ-ВВУ 
(Трансмутационният План-Обертон – от +9-та – през 
0,0 – до -9-та измерност, 1-12-ти Канали на ССААССФА-

ТИ-Ииссииди + 1-12-ти Канали на УЛГЛУУ-Ииссииди).

3.1028. Подобно (равносинтезирано в ллууввумическия 
тип бирвуляртност с всевъзможните протоформни 
Направления на развитие) Състояние на Самосъзна-
нието Формо-Творците не могат да достигнат в съот-
ветстващата Сфера на Творчеството на ГРЭИЙСЛИИСС, 
доколкото в посочения режим на проявление (от 6,0 
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до 9,0 измерност) на нашата Планетарна Същност ак-
тивността на съответстващите признаци на ллуувву-
мическия тип бирвуляртност или няма възможности 
за ексгиберация, или се проявява само косвено (чрез 
други Схеми на Синтез).

3.1029. Тоест в следващия мегадиапазон на измерността 
на ф-Конфигурациите на вуолдсовите Форми на Са-
мосъзнания на някои от разнопротоформните Направ-
ления (подвидове и видове) на възможното развитие 
на ЛЛУУ-ВВУ-Формата, в една или друга степен съот-
ветстващи на амплификационните Цели и Задачи на 
Фокусната Динамика на Формо-Творците на ГРЭИЙ-

СЛИИСС, получават възможност да се проявяват в да-
дената Сфера на Творчество чрез ф-Конфигурациите 
на Формо-Творците на по-амплиативните Нива, дока-
то за по-нататъшно развитие на Формо-Творците на 
ллууввумическия тип бирвуляртност (както и за Фор-
мо-Творците на множеството дълбоко свързани с него 
окололлууввумически Схеми на Синтез) се изискват 
съвършено други условия, структурирани от абсолют-
но други фокусно-етерни взаимовръзки. Именно таки-
ва условия в 6-9-измерния мегадиапазон притежава 
Фокусната Динамика на Формо-Творците на СЛИИМП-

ФЛИИСС-Същността.

3.1030. Ще добавя също, че СФУУРММ-Формите, свой-
ствени за етерната Конфигурация на разглеждано-
то от нас ексгиберално тяло, неизменно активизират 
в „личността“ характерните признаци на алтруизма, 
високата чувственост, душевността, сърдечността, дру-
жествеността, милосърдието, отзивчивостта и доброто-
любието, които в процесите на вземаните от нея ре-
шения инициират склонността към разбиране, самоу-
нищожение, кротост, толерантност и самопожертвува-
ние. Такива „личности“ живо се интересуват в своето 
жизнено творчество не само от темата за Любовта и 
дружеските отношения между хората, но и прилагат 
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всички свои усилия за отговорното и безусловно Ду-
ховно Служене на хората, за реалното укрепване на 
амплиативните взаимовръзки както между всички на-
ции и народи на нашата Планета, така и между всич-
ки космически цивилизации.

Ментоплазменото Христално Планетарно Тяло на 
НУУ-ВВУ-Формо-Типите на ФДВО (УОЛДМИИ-СЛИИ-ВВУ)

3.1031. Информацията за това ексгиберално тяло, на-
ред със СТООЛЛМИИ-СВУУ-ВВУ, също се активизира във 
Фокусната Динамика на биологичните, „биоплазме-
ните“, флаксовите и вуолдсовите Формо-Творци на 
НУУ-ВВУ-Формо-Типите на ФДВО (кройдли и аоссоони, 
орлаактори и аайгллаамани), само че не чрез Универ-
салния Мултиполяризационен Импулс (УМПИ) на ФЛУУ-

ВВУ-дублите на ААИИГЛА-МАА-Творците, а чрез резона-
ционната Творческа Активност на КЛООРТМ-Творците (и 
техните СФУУРММ-Форми) 1-12-ти кармични Канали на 
ОРЛААКТОР-Ииссииди. Посредством енергоинформацион-
ните структури, обезпечени от УОЛДМИИ-СЛИИ-ВВУ, Фор-
мо-Творците имат всички възможности за организация 
и реализация на своето ментално творчество в системата 
на съвкупното Самосъзнание на НУУ-ВВУ-Формо-Типите, 
проявени в дадения мегадиапазон на Енерго-Плазмата 
(до 6,0 измерност), а също за активното участие в проце-
сите на конкатенационния и разнокачествен Синтез на 
първите четири (от осемте!) ллууввумически ОО-УУ-Доми-
нанти (ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + 
ВСЕ-Единство + ВСЕ-Цялостност).

3.1032. Фактът на разкриването и активизацията във 
Фокусната Динамика на „личността“ на стабилна-
та Творческа Активност на СЛУИ-СЛУУ-Творците на 
ментоплазменото ексгиберално тяло, представляващо 
сллоогрентната етерно-фокусна структура на Инте-
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гралното Космическо Тяло на Човека (ССЛУУ-Л-ЛУУ), 
свидетелства за високата степен на активност в пси-
хоменталното творчество на дадената „личност“ на 
амплиативните СФУУРММ-Форми на високовибрацион-
ната алтруистична чувственост и мощно развития Ин-
телект, вече свободен от грубоегоистични тенденции.

3.1033. Характерните психоментални особености на по-
ведението на човека, свидетелстващи за активизацията 
във Фокусната Динамика на Формо-Творците на не-
говата Форма на Самосъзнание на синтетичните при-
знаци на двете ексгиберални тела, се явяват устойчива 
демонстрация от него на високата степен на персонал-
на иммунитантна Отговорност и естествената за него 
потребност от самоизразяване чрез актовете на самопо-
жертвувателност. Наличието във Фокусната Динамика 
на „личността“ на тези характерни признаци на ллу-
уввумичност стимулира към проявление в нейната сис-
тема на Възприемане на най-висшия, никога вече не 
изчезващ и от нищо не изтребим, стремеж към Духовно 
Служене на ВСИЧКО, което напълно изключва възмож-
ността за каквато и да било реализация във всички ин-
телектуално-емоционални прояви на нейното Самосъз-
нание на всякакви признаци на егоизъм.

3.1034. За сега на Формо-Творците на Самосъзнаниеето 
на само много и много малко от хората (и то крайно 
нестабилно!) са достъпни СФУУРММ-Формите на даде-
ните Нива на Човешкото Творчество, доколкото във 
Фокусната Динамика даже на най-„съвършената“ (по 
„днешните“ крайно субективни критерии!) „личност“, 
по силата на обективните условия на проявление в да-
дените групи човешки ПВК, много мощен фактор за 
формирането на префокусировъчните тенденции се 
явява закономерната потребност на Формо-Творци-
те в редуващи се свилгс-сферационни пертурбации 
(периодическата смяна в относителната инвадерент-
ност на фоновите ЧКК) в Самосъзнанието (паралелно 
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с амплиативната астро-ментална активност) също на 
СФУУРММ-Форми, които обезпечават оцеляване на „ли-
чността“ в окръжаващия Свят и с тази насъщна цел 
налагат на Фокусната Динамика на Формо-Творците 
тенденции към егоистично мислене, продължаване на 
рода, потребности от хранене, самозащита и др.

3.1035. Затова в условията на дадените с-Реалности само 
най-„низшите“ от главните признаци на етерно-фо-
кусното проявление на УОЛДМИИ-СЛИИ-ВВУ и СТООЛЛ-

МИИ-СВУУ-ВВУ могат да бъдат в различна степен активи-
зирани в структурите на Самосъзнанието за интелектуал-
но-алтруистичната реализация във Фокусните Динамики 
на най-великите мислители, философи, истински плане-
тарни Учители и общопризнати Духовни Месии, активно 
и целенасочено влияещи на процесите на подобряване на 
Фокусната Динамика на Колективното Съзнание на чове-
чеството и радикално изменящи неговата Парадигма на 
по-амплиативна за дадената Схема на Синтез.

3.1036. Засега най-стабилен и мощен източник на 
плюримусивните в дадените групи ПВК СФУУРММ-Фор-
ми се явява Знанието на ИИССИИДИОЛОГИЯТА, което 
позволява на био-Творците на човешкия мозък (в за-
мяна на вече остарелите деплиативни невронни взаи-
мовръзки) целеустремено да създават съвършено нови 
амплиативни последователности от високовибрацион-
на психоментална активност, позволяваща на Фор-
мо-Творците на ВЕН-„разопаковките“ да се включват 
към плюримусивните СФУУРММ-Форми на ПЕС (на ко-
лективното Подсъзнание и Надсъзнание).

Равносинтезираната Еквитална ЛЛУУ-ВВУ-Форма 
(НИИССЛИИ-СЛИИ)

3.1037. Активизира се в Самосъзнанието при наличие-
то на стабилната Фокусна Динамика на Формо-Тво-
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рците на НИИССЛИИ-И-Нивата на Трансмутационния 
План-Обертон (от +9,0 до -9,0 измерност), синтезира-
щи с помощта на ССОУИССТ- и УУЛДМ-Същностите (чрез 
1-12-ти Канали на ССААССФАТИ- и УЛГЛУУ-Ииссииди) 
Аспектите на следните ЧКК: ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост, 
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум, ВСЕ-Единство, ВСЕ-Цялостност, 
ВСЕ-Устременост, ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост и 
ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност. Фактически НИИСС-

ЛИИ-СЛИИ – това най-амплификационно Тяло от все-
възможните варианти на сллоогрентната ексгиберация 
на ЛЛУУ-ВВУ-Същността, доколкото нейните последва-
щи егллеролифтивни „проекции“ по свояа структура 
вече значително се отличават от ллууввумическия тип 
бирвуляртност и след структурирането на ф-Конфигу-
рации СЛИИМПФЛИИСС представляват ексцедерически 
(переходни) Форми на общия Процес на „препроеци-
ране“ в по-универсален тип (по-нататък ллууввумиче-
ският тип се солватира, тоест като че ли закономерно 
се „разтваря“ със свойствените му взаимовръзки в го-
олгамаааическия тип).

3.1038. Особеността на фокусната Конфигурация на 
тази реализационна Форма на Колективните Косми-
чески Разуми, проявени чрез Фокусната Динамика на 
Формо-Творците на две Планетарни Същности (ГРЭИЙ-

СЛИИСС и СЛИИМПФЛИИСС), позволява на Нейните Фор-
мо-Творци конкатенационно да осъществят процеса на 
своите егллеролифтивни „препроецирания“ от Състоя-
нието „ТК Сътрудничество“ в следващите, по-амплиа-
тивни за ллууввумическия тип бирвуляртност, Състоя-
ния: „ТК Активност“, „ТК Резултативност“ и накрая 
„ТК Завършеност“. Избързвайки малко ще отбележа, 
че след постигането на това Състояние, Фокусната Ди-
намика на Формо-Творците на дадената ТОО-УУ-Същ-
ност, претърпявайки определени егллеролифтивни 
пертурбации (в диапазона на 9-10-та измерност – „ТК 
Пасвност“, в 10-11-та измерност – „ТК Неудовлетво-
реност“, в 11-12-та измерност – „ТК Хармоничност“), 
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последователно придобива множество универсални 
признаци, наличието на които значително задълбоча-
ва и разширява Сферата на Нейното Колективно Твор-
чество до Нивото на реализационните възможности на 
Иманентния ГООЛГАМАА-А-Ингредиент.

3.1039. Затова еквиталната ЛЛУУ-ВВУ-Форма, синтези-
рала специфичния Опит на Формо-Творците на съот-
ветстващите Нива на ККР на СЛИИМПФЛИИСС-Същност-
та, конфигурационно и качествено вече много силно се 
отличава от предишните ексгиберални тела, структу-
риращи НУУ-ВВУ-Формо-Типите на формо-диференци-
ационната времева обвивка на ЛЛУУ-ВВУ-Формата, а 
да не говорим за двете лутални ВЕН, чиито съчетания 
от признаци са станали част от значително по-слож-
ни ф-Конфигурации. Като общо може да се каже, че 
тя няма ни най-малки общи признаци и резонационни 
зони с Творческата Активност на СФУУРММ-Формите 
на тези Нива на Самосъзнанието, които във вашите 
субективни Представи се асоциират с такова понятие 
като „разумна дейност на човека“.

3.1040. Във Фокусната Динамика на Нейните Фор-
мо-Творци нито за това, което е свойствено за нас 
с вас, нито за това, което е характерно за Нас като 
флаксови и вуолдсови Формо-Типи на НУУ-ВВУ-Форма-
та, в специфичните и по-универсални условия на про-
явление на 6-9-та измерност вече никак не може да се 
отрази чрез привичните и понятни за нас Представи 
за възможните варианти на Човешкото реализацион-
но Творчество. Затова и да се опитваме поне някак да 
опишем тази част от Нашите с Вас „бъдещи“ проявле-
ния с помощта на днес съществуващите във вас СФУ-

УРММ-Форми няма абсолютно никакъв смисъл.

3.1041. Най-важната особеност на този Процес се за-
ключава в това, че Механизмът на ексгиберация на 
Фокусната Динамика на НИИССЛИИ-СЛИИ-Творците на 
ЛЛУУ-ВВУ-Формата в мегадиапазона от 6,0 до 9,0 из-
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мерност може функционално да се прояви само в тези 
тясноспецифични условия, които се генерират от Фор-
мо-Творците на Колективните Космически Разуми на 
ТОО-УУ-Същностите на СЛИИМПФЛИИСС (Физически Гло-
бус – Венера). Но цялата енергоинформационна база 
на дадения Механизъм на проявление на различните 
Форми на Самосъзнание на ллууввумическата бирву-
ляртност се синтезира от обсервативните ВУОЛДС-Тво-
рци на ТОО-УУ-Същностите на ГРЭИЙСЛИИСС (сслаассфи 
и глуурфи) във финитимусните (погранични) Нива 
на колективното Подсъзнание и Надсъзнание – от ил-
мофитите и еккдогруарите (до 5,0 измерност, 1-3-ти 
ДУУ-ЛЛИ), укклофитите и еффливгруарите (до 5,5 
измерност, 4-6-ти ДУУ-ЛЛИ), ссаулфитите и укквумм-
груарите (до 6,0 измерност, 7-8-ми ДУУ-ЛЛИ).

3.1042. Едва след завършването на дадената финитимусна 
фаза на този конвергентен Процес, към Фокусната Дина-
мика на ЛЛУУ-ВВУ-Същността – за формиране на Състоя-
нието „Творческа Космическа Завършеност“ – активно се 
включват улглуусси и ссаассфати: отначало ФООЛЛ-ОР-

ФРОВТ-Творците (грооффгруусти и ннуунгииддасти), а 
след тях – ООФФ-ПРУУИСС-Творците (фрооммгруусти и 
лоунгмаасти, вриивгруусти и драарргмаасти), които 
дувуйллерртно-конкатенационно синтезират Състояни-
ята „ТК Активност“ и „ТК Резултативност“. След това 
НИИССЛИИ-ИЙМИЙЛЛ-Творците (ммааргмаасти и ааргс-
сруусти), структуриращи със своите фокусни Конфигу-
рации амплиативните Нива на сллоогрентната Фокусна 
Динамика на ККР на ТОО-УУ-Същността СЛИИМПФЛИИСС, 
се включват във Фокусната Динамика на ЛЛУУ-ВВУ-Същ-
ността, за да обезпечат в нея Синтеза на Състояние-
то „ТК Завършеност“ – последното Състояние, в което 
Формо-Творците на 8-9-измерния диапазон на проявле-
ние на ЛЛУУ-ВВУ-Формата все още имат възможност да 
структурират Фокусната Динамика на Самосъзнанието 
на ГРЭИЙСЛИИСС. „Препроецирайки“ след това своята 
Фокусна Динамика в 9-10-измерното Състояние „ТК Па-
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сивност“, те условно като че ли „напускат“ Сферата на 
Творчеството на Тази Планетарна Същност и попадат 
под мощното влияние на специфичните особености на 
Сферата на Творчеството на ПРОВОУДДСС („Уран“).

3.1043. Осъществява ли се след завършването на всич-
ки тези амплификационни процеси условно „връща-
не“ на Фокусната Динамика на Формо-Творците на 
ЛЛУУ-ВВУ-Същността в съответстващите (9-10-измер-
ностни) Нива на ф-Конфигурацията на ГРЭИЙСЛИИСС? 
Не, не се осъществява: след толкова сложни гуманацион-
ни манипулации ЛЛУУ-ВВУ-Формо-Творците „завинаги“ 
екскурират (тоест напускат, освобождават) Самосъзна-
нието на дадената Планетарна Същност – Принципът 
на Резонационност не им позволява да се съвместят в 
тези Нива на проявление поне с някаква партикула от 
сллоогрентната ф-Конфигурация на ГРЭИЙСЛИИСС, по-
ради отсъствието в Нея на съответстващи съчетания 
от признаци, придобити от ЛЛУУ-ВВУ-Същността за пе-
риода на Нейната реализация във Фокусната Динами-
ка на Формо-Творците на ККР на СЛИИМПФЛИИСС. А и 
може ли изобщо, „новооткритата“ ТОО-УУ-Същност след 
всички тези амплификационни пертурбации да се от-
ъждествява с ЛЛУУ-ВВУ-Същността?

3.1044. Трябва да отбележа, че фактически започвайки 
с тясноспецифичните условия на десетата „ллуувву-
мическа“ измерност, в скррууллерртната система на 
Пространство-Времето настъпва вече не ллууввумиче-
ски, а друг (по-универсален) тип бирвуляртност, кой-
то аз определям като ексцедерически (тоест преходен, 
промеждутъчен) в ллууввумически-гоолгамаааическото 
Направление. Затова и трябва да се разглежда от нас 
по-нататък  вече не ЛЛУУ-ВВУ-Принципа, а ексцелсивна-
та („висшата“ за дадените измерностни условия) Форма 
на Неговата ексгиберация – Фокусната Динамика на 
Формо-Творците на ААСМИИ-ТОО-УУ-Същностите.
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Уравновесената Ексцелсивна Форма на 
ЛЛУУ-ВВУ-Принципа (ААСМИИ-СЛИИ-СУУ)

3.1045. Структурата на сллоогрентната Динамика на 
Фокуса на Творческата Активност на Колективния 
Космически Разум на ААСМИИ-СЛИИ-СУУ-Формата е 
обезпечена от етерно-фокусните взаимовръзки, харак-
терни за ф-Конфигурациите на СЛАА-СС-МИИ-Творците, 
Които са относително стабилизирани и уравновесени 
в своето реализационно Творчество в универсалните 
СФУУРММ-Форми на КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И–Нивата 
на Каузалния План-Обертон (от +12-та – през 0,0 – до 
-12-та измерност). Фокусната Конфигурация на Тази 
ТОО-УУ-Същност е образувана от синтетичните съчета-
ния на признаците, генерирани в пространствено-вре-
мевите структури на ЛООМГД- и ГЛООГОЛМ-Творците 
чрез всички Нива на 1-12-ти кармични Канали на ОЛ-

ГООЛЛОНИ- и ААНИ-Ииссииди.

3.1046. Дадената Форма на по-нататъшната ампли-
фикационна ексгиберация на ЛЛУУ-ВВУ-Принципа 
в гоолгамаааическия тип бирвуляртност се явява 
само един от безбройните варианти на конкатена-
ционната реализация на множеството разнопрото-
формни Схеми на Синтез, едновременно проявени 
в общата сллоогрентност на Пространство-Времето 
чрез специфичните Фокусни Динамики на СЛАА-

СС-МИИ-Творците на всевъзможните с-Реалности на 
ГРЭИЙСЛИИСС и СЛИИМПФЛИИСС. Тези Формо-Тво-
рци активно се реализират чрез гуманационните 
свойства на съответстващите им Нива на Каузалния 
План-Обертон, с това образувайки своята съвместна 
творческа дейност в условията на 10-12-та измер-
ност необходимите възможности за ексгиберация в 
Пространство-Времето на аасмиическата Форма на 
Колективния Космически Разум на АИЙ-ЙЯ.
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3.1047. Но предпоставките за осъществяването на този 
Процес се обезпечават в резултат от последователната 
амплификационна конвергенция на Фокусната Дина-
мика на ААСМИИ-Формо-Творците в много специфич-
ните етерно-фокусни условия на проявление (от 9,0 до 
12,0 измерности), които са свойствени за Фокусната 
Динамика на Формо-Творците на Планетарните Същ-
ности ПРОВОУДДСС (Физически Глобус – Уран) и ВРА-

АЛСВИСС (Физически Глобус – Хирон; неговата орбита 
е разположена между Сатурн и Уран). Целенасочено 
въздействайки на Фокусната Динамика на Формо-Тво-
рците на ЛЛООФФ-ПЭЭППТ-Формите (9,0-10,0 измерност), 
пребиваващи в Състоянието „ТК Пасивност“, ПРОВОУД-

ДСС-Творците отначало създават условия за проявление 
в тях на инвадерентността на признаците, присъщи на 
ОО-УУ-Същността ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуумност, дока-
то ВРААЛСВИСС-Творците активизират признаците на 
ОО-УУ-Същността ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност.

3.1048. В резултат от подобно едновременно въздействие, 
в 10,0-11,0-измерностния диапазон във Фокусната Ди-
намика на ААСМИИ-Същността се инициира поредно-
то амплификационно Състояние, характерно за АВВУ-

УР-ИИССММ-Творците на ллууввумически-гоолгамаааи-
ческия тип бирвуляртност – „Творческа Космическа 
Неудовлетвореност“ [… (ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуумност 
+ ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност) + ВСЕ-Изходност–
ВСЕ-Изначалност + ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност + 
ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост + ВСЕ-Устременост + 
ВСЕ-Цялостност + ВСЕ-Единство + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъд-
рост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум …]. Паралелно генерирай-
ки във ф-Конфигурацията на това Състояние по-ната-
тъшната инвадерентност на признаците на ОО-УУ-Същ-
ността ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-Присъственост (ПРОВОУД-

ДСС-Творци) и ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост (ВРА-

АЛСВИСС-Творци), Висшите ААСМИИ-Творци достигат 
Състоянието „ТК Хармоничност“ [… (ВСЕ-Мобилност–
ВСЕ-Присъственост + ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост) 
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+ (ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуумност + ВСЕ-Устойчивост–
ВСЕ-Стабилност) + ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изначалност 
+ ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност + ВСЕ-Същност–
ВСЕ-Проницаемост + ВСЕ-Устременост + ВСЕ-Цялостност 
+ ВСЕ-Единство + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разум …] и така завършват амплификационния 
Цикъл на Своите свилгс-сферационни префокусировки 
в условията на ллууввумическия, ллууввумически-го-
олгамаааическия и гоолгамаааическия типове бирву-
ляртност на Третичната Енерго-Плазма.

3.1049. Следва особено да отбележим, че Фокусните Ди-
намики на всички СЛАА-СС-МИИ-Творци, структурира-
щи разнокачествените Колективни Космически Разу-
ми на ААСМИИ-Същността, не се явяват нещо рекон-
дитивно (отделно, самостоятелно), а служат като обща 
фокусно-етерна основа както за реализацията на ККР 
на Каузалните Глобуси на ГРЭИЙСЛИИСС (АМГЛАЛАА) 
и СЛИИМПФЛИИСС (ОУЛЛТМСС), така и за Каузалните 
Глобуси на всички останали Планетарни Същности, 
Които формират Фокусната Динамика на СЛАА-СС-

МИИ-Творците на МААЛЛАА-Същността – Каузалния 
Глобус на нашата Звездна АИИЛЛИИСС-Същност.

3.1050. И макар че Универсалното Творческо Състояние 
„ТК Хармоничност“, съвместно синтезирано в дадена-
та Сфера на Космическото Творчество на различни-
те Планетарни Същности, се явява общохарактерно 
за всички Каузални Глобуси, които структурират ККР 
на Звездата АИИЛЛИИСС, но все пак на нивото на спе-
цифичната ексгиберация на СФУУРММ-Формите, свой-
ствени за Колективните Космически Разуми на Всяка 
от Планетарните Същности, в Принципите на Техните 
каузални взаимовръзки между Себе Си има съществе-
ни различия. Това се обяснява с факта, че Фокусната 
Динамика на Формо-Творците на всяко от 12 КАУЗАЛ-

НИ Нива е структурирана от Творческата Активност 
на СФУУРММ-Формите на разнотипните Прото-Форми, 
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които при това са синтезирани от разно-Качествени и 
разномерностни Нива на Енерго-Плазмата.

3.1051. Освен това, всички кармични взаимовръзки 
между ЛООМГД-Творците (СЛУИ-СЛУУ ОЛГООЛЛОНИ-Иис-
сииди) и ГЛООГОЛМ-Творците на  (СЛУИ-СЛУУ АА-

НИ-Ииссииди) различните Планети на дадената Звезд-
на Същност се осъществяват с помощта на тясноспе-
цифичните взаимовръзки характерни за всеки от етер-
но-фокусните варианти на УПДИ-Потока, едновременно 
проницаващи със себе си и формиращи всички типове 
субективни Реалности на Астралните, Менталните и 
Каузалните Глобуси на Тези Планетарни Същности. 
Например, СФУУРММ-Формите на Каузалния Глобус на 
АИИЛЛИИСС са образувани в диапазона на вибрации-
те на 9-ти Каузален План-Обертон – ООСЛЛЛООЛЛС (от 
±9-та – през 0,0 – до ±12-та измерност), в частност, 
обединена от Фокусната Динамика на Формо-Творци-
те на двата негови подплана – ИЙЙ-КИРР-ФЛУЙФ (от 
0,0 до +12,0 измерност) и ЙЮ-УСС-ФРУСС (от 0,0 до -12,0 
измерност). Това означава, че само каузалните Фор-
мо-Творци на такива Планетарни Същности като ДРО-

УРРХЛАСС („Киньотта“), СЛУУИИСС („Прозерпина“), 
ВРААЛСВИСС („Хирон“) и СТРИИЙЛЛГСС („Юпитер“), 
могат направо да встъпват в кармични взаимовръзки 
с Каузалните Творци на АИИЛЛИИСС.

3.1052. Например, Формо-Творците на АДД-МАДД-

ФЛУЙФ-Нивото, организиращи висшите ГЛЭИИЙО-реал-
ности на АМГЛАЛАА и обезпечаващи всички висши кар-
мични взаимовръзки между Колективните Космически 
Разуми на ГРЭИЙСЛИИСС и ККР на другите Планетарни 
Същности, могат активно и непосредствено да влизат 
в кармично творчество само с резонационно съответ-
стващите им Кармо-Творци на ПРОВОУДДСС („Уран“) 
и СЛИИМПФЛИИСС („Венера“), доколкото именно Тези 
три Планети са свързани помежду Си чрез системата 
от междупланетарни кармични Канали, оструктуре-
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ни от коварллертните съчетания на разно-Качестве-
ните признаци. По същата причина Кармо-Творците 
на ЛХВААЙФФСС („Нептун“) са кармично свързани с 
Кармо-Творците на КРОУВДСС („Марс“) и ГНУИЙРРСС 
(„Плутон“), а Кармо-Творците на СТРУЛЛМСС („Мер-
курий“) составляват творческа космическа „двойка“ с 
Кармо-Творците на КУУЛДВУДДСС („Сатурн“).
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РАЗДЕЛ XII

Етерно-фокусна структура на 
Диапазоните на Плазмените Сили

Глава 1. Комплекс-Планове, План-Нива, 
План-Обертонове и взаимовръзките между тях

3.1053. Диапазоните на Плазмените Сили (ТУУ-ЛЛТ-ТУУ) 
или ДПС – това е условен субективен набор от всевъз-
можните варианти на гуманационните (за проприу-
салната структура на Мирозданието на нас с вас не 
ни е известно нищо) съчетания от разнокачественните 
фокусно-етерни взаимовръзки, голохронно-симултан-
но осъществени между Формо-Творците и Инфо-Тво-
рците в сллоогрентната Фокусна Динамика на дадена-
та Вселенска ДДИИУЙЙИ-Същност (до ±36,0 измерност) 
в резултат от консуммативного проявление на Уни-
версалното Плазмено-Дифференциационно Излъчване 
(УПДИ). ДПС – това са тези резонационно подредени 
взаимовръзки, които, симултанно реализирайки се 
чрез Фокусните Динамики на Формо-Творците на без-
крайното множество разнокачествени Форми на Само-
съзнания, по естествен начин образуват в системите на 
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Възприемане на тези Форми цялото обективно много-
образие от Формо-структури, субективно интерпрети-
рани от нас като Формо-системи на Светове, субектив-
ни Реалности, пространствено-времеви Континууми, 
Конверсуми и Универсуми. А етерната съставляваща 
ДПС обезпечава функционирането на цялото множе-
ство ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-системи, ФЛУУ-ЛУУ-компле-
кси и техните амплификационни аналози.

3.1054. Ние ще започнем да разглеждаме Тези Диапа-
зони (и основните разновидности на Техните депли-
ативни производни) не в привичния за вас ред на 
субективното осъществяване на всеобщия Процес на 
егллеролифтивния Синтез (от най-простите Схеми към 
най-сложните), а, обратно, в тенденцията на квали-
тационната част на едновременната УПДИ-Динамика 
(Инфо-Творците) към понижаването на субективно 
възприеманата от условния Наблюдател качественост 
(опростяване) на обезпечаваните от тях фокусно-етер-
ни взаимовръзки, тоест ще следваме качествената 
трансгрессия на Фокусните Динамики на Формо-Тво-
рците от по-амплификационното Първично Състояние 
в по-малкоамплификационните – Вторичното, Третич-
ното и Четверичното Състояния на Енерго-Плазмата. 
При това вие трябва също да отчетете,че разглеждани-
те от нас Диапазони, Комплекс-Планове, План-Нива и 
План-Обертонове демонстрират само определена част 
от възможните варианти на тези Състояния – между 
тях съществува безбройно множество „етапи“ промеж-
дутъчни взаимовръзки, съединяващи помежду си су-
бективно разглежданите от нас Състояния в единната 
сллоогрентна Фокусна Динамика на 36-Качествената 
Вселенска ДДИИУЙЙИ-Същност.

3.1055. Още един важен въпрос, който може да предизви-
ка във вас неразбиране – това е наличието в параметри-
те на разглежданите от нас диапазони на измерност на 
знаците „+“ и „-“. Трябва да отбележа, че този въпрос 
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е не само много важен, но и изключително сложен за 
детайлно поясняване, доколкото използваните тук зна-
ци нямат нищо общо с това, което под тях е обикновено 
прието да се подразбира (например, разновидност на 
положителното и отрицателното електрическо напреже-
ние; характерна дуалностност), а отразяват само някак-
ва незначителна част от днес съществуващите в хората 
субективни Представи за потенциалните възможности 
на цялото множество разновидности на едновременно 
ексгиберираните Фокусни Динамики на разнонивови-
те и разно-Качествените Формо-Творци към творческа 
съвместимост и фокусна съчетаемост (или към несъв-
местимост и несъчетаемост) помежду си като че ли „в 
едни и същи“ диапазони на измерност. Смисълът на 
тези знаци в по-голяма степен е свързан с наличието 
в симултанно-сллоогрентната Фокусна Динамика на 
Формо-Творците на специфичните адверсоппозицион-
ни състояния – катиолептичното и аниолептичното.

3.1056. Тези състояния никак не са свързани с обективния 
Акт на голохронно осъществената меркавгнация-кон-
сумматизация на примогенитивното Състояние на Ин-
формацията, а представляват резултат от субективните 
инерционни Процеси присъщи на всяка Фокусна Дина-
мика. Благодарение наличието на тези състояния, фокус-
ните Конфигурации на Енерго-Плазмата и структурира-
ните от тях Форми на Самосъзнания, които притежават 
много сходни фокусно-етерни параметри (тоест сформи-
рали като че ли „една и съща“ измерност), но иниции-
рани към „локално“ проявление от различни по своята 
Същност Механизми на ексгиберация (реализационни 
тенденции), не могат да заемат една и съща „точка“ на 
Пространство-Времето, а организират различни типове 
субективни Реалности и групи ПВК.

3.1057. В голохронната Динамика на Единия Миг от Веч-
ността (когато амициссимното Състояние на Информаци-
ята се сменя с примогенитивно) тези адверсоппозицион-
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ни състояния не съществуват – всички образували се 
разнокачествени дисонационни състояния, образуващи 
сллоогрентността на фокусната Конфигурациия на Ми-
розданието, веднага егллеролифтивно-конкатенационно 
се „сливат“ в най-амплификационната Конфигурация с 
преход в примогенитивното ССС-Състояние. Но при раз-
глеждането на инерционното Съществуване на всеки от 
диапазоните на ексгиберация на Фокусните Динамики 
на Формо-Творците, този момент не бива да не се отчита.

3.1058. Още този въпрос можем да се опитаме да обясним, 
сравнявайки всички „помигови“ варианти на мултипо-
ляризационното проявление на Фокусната Динамика 
на една „личност“: най-близките по своята качественост 
варианти, едновременно реализиращи се чрез различни-
те сценарии на развитие, имат по-големи възможности за 
взаимно творческо взаимодействие – докато паралелно с 
тях са се сформирали и толкова парциални варианти, че 
нямат съвършено никакви възможности да взаимодейст-
ват помежду си. Но не следва да забравяме за това, че 
„времевата“ разлика между всички тези едновременни 
варианти на сллоогрентната Фокусна Динамика е само 
едно „квантово изместване“, което се е осъществило бук-
вално в един диапазон на измерност, образувайки при 
това неизброимото множество разнокачествени Интер-
претации на една „личност“ и всевъзможните варианти 
на нейните сценарии на развитие.

3.1059. Благодарение наличието на тази разнокачестве-
ност, един и същи диапазон на измерност за условния 
универсален Наблюдател субективно като че ли се е 
„разслоил“ на два различни и абсолютно несъвмести-
ми помежду си реализационни полюса, където като че 
ли „една и съща личност“ (в едно и също хронологиче-
ско време!) осъществява радикално противоположни 
избори, от които се формират съвършено различни су-
бективни Реалности и групи ПВК. Именно наличието а 
такава огромна качествена разлика между ФД на пар-
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тикулярните варианти на една Форма на Самосъзна-
ние ни диктува необходимостта при разглеждането на 
всеки диапазон на измерност да отчитаме едновремен-
ното съществуване във Формо-структурите на Прос-
транство-Времето на „разнополюсните“ варианти.

3.1060. Ако разглеждаме този мултиполяризационен 
Процес от позицията на много ограничените възмож-
ности на нашата субективна система на Възприемане, 
то лесно се установява, че във всяка „личност“, в някои 
от вариантите на нейното едновременно Съществуване 
в същия диапазон на измерност, винаги има паралелни 
варианти, които по отношение на нейната дейност може 
да се разглеждат като противоположни: тук „този“ чо-
век е добър, а „там“ – зъл; тук обича, а „там“ – не-
навижда; тук е активен в нещо, а „там“ – пасивен, и 
обратно. Точно така, като огледални стереотипи, може 
субективно да се интерпретират известните свойства на 
Планети, Звезди, Галактики, Вселени и Мироздания. 
Отчитайки всичко това, аз бях принуден поне по ня-
какъв начин да отразявам тези особености на мулти-
поляризацията на сллоогрентната Фокусна Динамика 
във всеки от диапазоните на нейната многовариантна 
ексгиберация. Най-просто и понятно за вас това може 
да се направи с помощта на знаците „+“ и „-“.

3.1061. Следва да се отбележи, че активната „ретрансла-
ционно-преобразуваща“ функция в процеса на формира-
нето на Фокусната Динамика на Колективните Косми-
чески Разуми в условията на синтетичните Нива на екс-
гиберация на Формите на Самосъзнания и ККР на Тре-
тичната Енерго-Плазма обезпечават Творците-Астроиди 
на Астралния План-Обертон и Творците-Плазмоиди на 
Менталния План-Обертон. Именно от тяхното съвместно 
творчество в сллоогрентната ФД на синтезиращите Фор-
мо-Творци на Третичното Вселенско Творение активно 
се поддържа илюзорното адверсоппозиционно състоя-
ние, позволяващо на нас с вас (като условни Наблюдате-
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ли!) субективно да разделяме всички Формо-системи на 
Световете по присъщите им свойства на катиолептични 
(ГЛЭИИЙО-измерност, условно-плюсови) и аниолептични 
(УДДВОО-измерност, условно-минусови) – по отношение 
на ФД един на друг! – качествени състояния.

3.1062. За постигането на целите, които ще бъдат по-
ставени в дълбинната Медитация на тези специфични 
и засега много трудно обясними понятия, аз ви пред-
лагам самостоятелно да разгледате следните Видо-
ве Творци-Астроиди на грооллугорффния Астрален 
План-Обертон:

а) катиолептични Формо-системи на Световете 
(ГЛЭИИЙО): ССМААЛЛ-СРУУ (от 0,0 до +12,0 измер-
ност); ИИФФС-СРУУ (от 0,0 до +11,0 измерност); 
ЛЛООФФ-СРУУ (от 0,0 до +10,0 измерност); ААРГС-

СРУУ (от 0,0 до +9,0 измерност);

б) аниолептични Формо-системи на Световете (УД-

ДВОО): МЛААММ-АА-РС (от 0,0 до -12,0 измерност); 
ФРИИФФ-ИИ-РС (от 0,0 до -11,0 измерност); ФЛО-

ОФФ-ОО-РС (от 0,0 до -10,0 измерност); ГРААСС-АА-

РС (от 0,0 до -9,0 измерност).

3.1063. Тяхната Дейност се осъществява в условията на 
пълно резонационно съответствие и съгласуваност с 
активността на следните Творци-Плазмоиди на ввуур-
лихтния Ментален План-Обертон:

а) катиолептични Формо-системи на Световете 
(ГЛЭИИЙО): ЭМФФЛИИ-МАА (от 0,0 до +12,0 измер-
ност); ЭЛГФФЛУМ-МАА (от 0,0 до +11,0 измерност); 
КНУАКК-МАА (от 0,0 до +10,0 измерност); ММААРГ-

МАА (от 0,0 до +9,0 измерност);

б) аниолептични Формо-системи на Световете (УД-

ДВОО): ФИЛЛ-ЛИИ-ММА (от 0,0 до -12,0 измерност); 
ФУЛЛ-ЛУУ-ММА (от 0,0 до -11,0 измерност); КАНН-

НАА-ММА (от 0,0 до -10,0 измерност); РАММ-МАА-

ММА (от 0,0 до -9,0 измерност).
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3.1064. И така, посредством продължителни и много-
кратни дълбинни Медитации на мен ми се отдаде су-
бективно да трансгресирам общото енергоинформа-
ционно Съдержание на Енерго-Плазмата, проявена 
в различните режими на 36-измерния мегадиапазон, 
на множество разнокачествени Нива на едновремен-
на ексгиберация на Фокусните Динамики на Форми-
те на Самосъзнание и ККР на всички типове бирву-
ляртности, образуващи със свойствените им фокус-
но-етерни взаимовръзки всеки от 12-те условни Меж-
дувселенски Диапазони (ТУУ-ЛЛТ-ТУУ) на диффуз-
гентно-разнотипната Енерго-Плазма, 12-те Вселенски 
Междугалактически Комплекс-Планове (ССАА-СС-ММ) 
на Първичната Енерго-Плазма, 12-те Вселенски Кос-
мически План-Нива (ССОУЛГ-СС-СТ) на Вторичната 
Енерго-Плазма и 12-те Вселенски План-Обертонове на 
Полетата-Съзнания (ИИЙ-УУССМ) на Третичната Енер-
го-Плазма. По-долу се привеждат всички тези Фор-
мо-структури, по реда на квалитационното разпрос-
транение на УПДИ-Динамиката, тоест в Направление 
на Вектора на понижаване на качествеността (степен-
та на енергоинформационния капацитет) структури-
ращи техните фокусно-етерни взаимовръзки.

3.1065. Тук под думата „Вселенски“ се подразбира не 
степента на качественост на дадените Формо-структу-
ри, а само това, че те представляват  определен про-
междутъчен резултат от едновременно-сллоогрентната 
творческа реализация на Фокусната Динамика имен-
но на нашата Вселенска ДДИИУЙЙИ-Същност (а не на 
цялото множество други ДДИИУЙЙИ-Интерпретации!), 
инициирала тяхната голохронна ексгиберация в раз-
личните условия на Пространство-Времето. Този мо-
мент вие трябва да запомните, защото впоследствие аз 
ще употребявам всички ДПС-термини без това важно 
уточнение. Що се отнася до произхода на самите два-
надесет Междувселенски Диапазона, то тук може дос-
товерно да се твърди само това, че те се явяват зако-
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номерно следствие от трансгрессивната реализация на 
ФД 48-Качествената Вселенска ИИЙЙЮУЛЛССМИ-Същ-
ност и Нейния Висш Разум – АУЛМНИИЙСС (по-уни-
версалния аналог на АЙФААР). Тоест те представля-
ват цялата фокусно-етерна база за формирането на 
абсолютно всички Формо-структури на Първичното, 
Вторичното, Третичното и Четверичното Състояния на 
Енерго-Плазмата (на нашата ДДИИУЙЙИ-Същност!).

ДИАПАЗОНИ НА ПЛАЗМЕНИТЕ СИЛИ 
ТУУ-ЛЛТ-ТУУ

(от +38,0 – +36,0 измерност – чрез Й-ИИ-градиент – 
до -38,0 – -36,0 измерност):

1.1. ФЛААГГ-ТУУ – Междувселенски Етерен Диапазон

1.2. ЙЙЮУ-ЛЛТУЙЙ-ТУУ – Междувселенски Тран-
сформиращ Диапазон

1.3. ММИИ-ЛЛТААЛЛ-ТУУ – Междувселенски Фокуси-
ращ Диапазон

1.4. УИСТИ-УУ-ТУУ – Междувселенски Космически 
Диапазон

1.5. ВВА-ООЛ-ТУУ – Междувселенски Атмически Ди-
апазон

1.6. ТРОО-ЛЛУРТ-ТУУ – Междувселенски Дезинте-
грационен Диапазон

1.7. ЛЛАА-ГТУР-ТУУ – Междувселенски Будхичен 
Диапазон

1.8. УУ-ССВАА-ТУУ – Междувселенски Междугалак-
тически Диапазон

1.9. ККАА-ЛЛДООТ-ТУУ – Междувселенски Трансму-
тационен Диапазон

1.10. ЛМИИЛЛГФЛИ-ТУУ – Междувселенски Мента-
лен Диапазон
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1.11. ПЛАВАФЛАГММА-А-ТУУ – Междувселенски Ас-
трален Диапазон

1.12. ФЛУУФФЛУУЙФ-ТУУ – Междувселенски Кауза-
лен Диапазон

Междугалактически Комплекс-Планове
ССАА-СС-ММ

(от +38,0 – +36,0 измерност – чрез Й-ИИ-градиент – 
до -38,0 – -36,0 измерност):

2.1. ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ – Междугалактически Етерен 
Комплекс-План

2.2. ЛЛООУЙ-СС-ММ – Междугалактически Тран-
сформиращ Комплекс-План

2.3. ФАЙТАА-СС-ММ – Междугалактически Фокуси-
ращ Комплекс-План

2.4. ППУЙЮУ-СС-ММ – Междугалактически Косми-
чески Комплекс-План

2.5. ИИФФЛ-УУФФ-СС-ММ – Междугалактически Хар-
монизиращ Комплекс-План

2.6. ДДЛААРР-СС-ММ – Междугалактически Дезин-
теграционен Комплекс-План

2.7. ТТУУССУЙЙ-СС-ММ – Междугалактически Буд-
хичен Комплекс-План (субтеррансивно дифе-
ренцира се на два План-Потока: Стабилизацио-
нен и Трансмутационен, които се преобразуват в 
„самостоятелни“ Комплекс-Планове)

2.8. ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ – Междугалактически 
Стабилизационен Комплекс-План

2.9. УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ – Междугалактически 
Трансмутационен Комплекс-План

2.10. ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ – Междугалактически Мен-
тален Комплекс-План
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2.11. ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ – Междугалактически 
Астрален Комплекс-План

2.12. ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-СС-ММ – Междугалактически 
Каузален Комплекс-План

Космически План-Нива
ССОУЛГ-СС-СТ

(от +26,0 – +24,0 измерност – чрез Й-ИИ-градиент – 
до -26,0 – -24,0 измерност):

3.1. ОУЛЛГНОО-СС-СТ – Космически Етерен План-Ниво

3.2. ССММ-ИИФ-СС-СТ – Космически Трансформиращ 
План-Ниво

3.3. ПАИАА-ЙЙТ-СС-СТ – Космически Фокусиращ 
План-Ниво

3.4. ССААССИФФ-СС-СТ – Космически Дисбалансиращ 
План-Ниво

3.5. ООЛУУГГ-СС-СТ – Космически Хармонизиращ 
План-Ниво

3.6. ООИЙЛ-ООР-СС-СТ – Космически Дезинтеграцио-
нен План-Ниво

3.7. ИУУЙЙ-СС-СТ – Космически Будхичен План-Ниво 
(субтеррансивно диференцира се на два Плано-Лъ-
ча: Стабилизационен и Трансмутационен, всеки от 
които се преобразува в „самостоятелни“ План-Нива)

3.8. ООСЛЛЛООЛЛ-СС-СТ – Космически Стабилиза-
ционен План-Ниво

3.9. ААА-РРСС-ФФАЙРРА-СС-СТ – Космически Тран-
смутационен План-Ниво

3.10. УЛЛТУУР-СС-СТ – Космически Ментален План-Ниво

3.11. СТЮУЛЛЙЮРССТ-С-СТ – Космически Астрален 
План-Ниво
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3.12. ДДХВААХТВУЛСФ-С-СТ – Космически Каузален 
План-Ниво

План-Обертонове на Полетата-Съзнания
ИИЙ-УУССМ

(от +14,0 – +12,0 измерност – чрез Й-ИИ-градиент – 
до -14,0 – -12,0 измерност):

4.1. УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И – Етерен План-Обертон

4.2. ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ – Трансформиращ План-Обер-
тон

4.3. АООУССММ-ГЛЛИИ-И – Фокусиращ План-Обер-
тон

4.4. СЙЮУУЙ-УУ – Дисбалансиращ План-Обертон

4.5. ИНГССМИИ-НАА – Дезинтеграционен (Буд-
хи-Космически) План-Обертон

4.6. ГЛООГСМИИ-НАА – Будхичен План-Обертон (суб-
террансивно диференцира се на два План-Обер-
тона: Стабилизационен и Трансмутационен)

4.7. ССООССООЛМА-НАА – Стабилизационен План- 
Обертон

4.8. НИИССЛИИ-И – Трансмутационен План-Обер-
тон

4.9. АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И – Ментален План- 
Обертон

4.10. ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И – Астрален План- 
Обертон

4.11. КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И – Каузален План-Обер-
тон

4.12. ТРУУРРГУРРДТ-НУУ – Физически План-Обертон

Така ние виждаме следното:
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А) … … 1.1. Междувселенски Етерен Диапазон 2.1. 
Междугалактически Етерен Комплекс-План 
3.1. Космически Етерен План-Ниво 4.1. Етерен 
План-Обертон… …

Б) … … 1.2. Междувселенски Трансформиращ Диа-
пазон 2.2. Междугалактически Трансформиращ 
Комплекс-План 3.2. Космически Трансформиращ 
План-Ниво 4.2. Трансформиращ План-Обертон… 

В) … … 1.3. Междувселенски Фокусиращ Диа-
пазон 2.3. Междугалактически Фокусиращ 
Комплекс-План 3.3. Космически Фокусиращ 
План-Ниво 4.3. Фокусиращ План-Обертон… …

Г) … … 1.4. Междувселенски Космически Диапа-
зон 2.4. Междугалактически Космически Ком-
плекс-План 3.4. Космически Дисбалансиращ 
План-Ниво 4.4. Дисбалансиращ План-Обертон… …

Д) … … 1.5. Междувселенски Атмически Диапазон 
2.5. Междугалактически Хармонизиращ Ком-
плекс-План 3.5. Космически Хармонизиращ 
План-Ниво 4.5. Дезинтеграционен (Будхи-Кос-
мически) План-Обертон… …

Е) … … 1.6. Междувселенски Дезинтеграционен Диа-
пазон 2.6. Междугалактически Дезинтеграционен 
Комплекс-План 3.6. Космически Дезинтеграцио-
нен План-Ниво 4.6. Будхичен План-Обертон… …

Ж) … … 1.7. Междувселенски Будхичен Диапазон 2.7. 
Междугалактически Будхичен Комплекс-План 
3.7. Космически Будхичен План-Ниво 4.7. Стаби-
лизационен План-Обертон… …

З) … … 1.8. Междувселенски Междугалактически 
Диапазон 2.8. Междугалактически Стабилиза-
ционен Комплекс-План 3.8. Космически Стаби-
лизационен План-Ниво 4.8. Трансмутационен 
План-Обертон… …
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И) … … 1.9. Междувселенски Трансмутационен Диа-
пазон 2.9. Междугалактически Трансмутационен 
Комплекс-План 3.9. Космически Трансмутацио-
нен План-Ниво 4.9. Ментален План-Обертон… …

К) … … 1.10. Междувселенски Ментален Диапа-
зон 2.10. Междугалактически Ментален Ком-
плекс-План 3.10. Космически Ментален План-Ни-
во 4.10. Астрален План-Обертон… …

Л) … … 1.11. Междувселенски Астрален Диапа-
зон 2.11. Междугалактически Астрален Ком-
плекс-План 3.11. Космически Астрален План-Ни-
во 4.11. Каузален План-Обертон… …

М) … … 1.12. Междувселенски Каузален Диапа-
зон 2.12. Междугалактически Каузален Ком-
плекс-План 3.12. Космически Каузален План-Ни-
во 4.12. Физически План-Обертон…

3.1066. Ако вие сериозно и внимателно изучите избро-
ените по-горе Формо-структури на Енерго-Плазмата, 
ще разберете една много важна особен на тяхното сл-
лоогрентно образуване и взаимодействие: фактически 
може да се каже, че започвайки с характерната кон-
фигурационна алтитудност (понивовост, определна 
диапазонност) на Фокусната Динамика на Формо-Тво-
рците на Космическия Комплекс-План, в Самосъзна-
нието на ДДИИУЙЙИ-Същността започват да се осъщест-
вяват най-амплиативните субективно-субтеррансивни 
реакции на „проецираните“ в тези Нива базови коди-
ровки на Междувселенските ДПС, които в условията 
на ексгиберация План-Нивата и План-Обертоновете се 
трансформират в по-деплиативни тенденции. Задача-
та на тези тенденции е да дисбалансират устойчивите 
етерни взаимовръзки на ДПС, качествено понижавайки 
ги до възможностите на ФД на Формо-Творците на раз-
личните Нива на Възприемане на Всяка от безбройно-
то множество ипсиусни (като че ли „личностни“) Ин-
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терпретации на ДДИИУЙЙИ-Същността. Това условно 
може да се сравни с това както една и съща Инфор-
мация се интерпретира различно от различните хора, 
което определя качествеността на субтеррансивните 
избори на всеки от тях.

3.1067. Приблизително същото става и в системата на 
Възприемане на Всяка от ипсиусните Интерпретации на 
нашата Вселенска Същност: субтеррансивно „разопако-
вайки“ етерните „проекции“ на устойчивите Междув-
селенски ССНУУЙЛЛ-Форми, Всяка от Тях резонацион-
но реагира само на някаква – специфично ограничена 
от Нейното ипсиусно Самосъзнание (Аналог на „лич-
ностното“ Самосъзнание) част от техните сллоогрент-
ни Конфигурации, вследствие от което нейното слло-
огрентно Съдържание се опростява до качествеността 
на свойствените за Нея Представи (ЙЙЮЛЛУЙГ-Форми, 
ЛЛААСС-Форми и СФУУРММ-Форми). Поради подобна 
квалитационна трансгрессия, Всяка ипсиусна Интер-
претация използва за достигане на Своята „текуща“ 
реализация в свойственото за Нея Творчество вече не 
„изходните“ ССНУУЙЛЛ-Форми, а именно тези, които се 
определят само от Нейния субективен Опит. Ето защо 
тези типове конфигурационна алтитудност са определе-
ни от мен като дисбалансиращи: техните Формо-струк-
тури обезпечават определена степен на нарушаването 
на устойчивия баланс на „изходните“ кодировки на 
Междувселенските ДПС в субтеррансивната Фокусна 
Динамика на Всяка от ипсиусните Интерпретации на 
36-Качествените Вселенски Същности.

3.1068. И започва тази субтеррансивна деформация на 
амплиативната Информация със специфичните Фор-
мо-структури свойствени на алтитудността на Косми-
ческия Комплекс-План, който все още продължава да 
съдържа Междувселенските кодировки на Космическия 
ДПС. В Атмическия ДПС, следващ по реда на най-голя-
мата коварллертност след („по-долу“, условно по-„де-
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плиативно“) Космическия ДПС, този Процес на су-
бективна деформация на амплиативните Представи се 
задълбочава в още по-голяма степен: с опростяването 
на фокусно-етерните взаимовръзки Формо-структурите 
на Междувселенския Атмически ДПС се преобразуват в 
своите по-деплиативни варианти – Хармонизиращия 
Комплекс-План, Хармонизиращия План-Ниво и Де-
зинтеграционния (Будхи-Космически) План-Обертон. 
Тук деплиативните тенденции започват буквално вед-
нага – в условията на алтитудността на Хармонизи-
ращия Комплекс-План, чиито ЙЙЮЛЛУЙГ-Форми струк-
турират Фокусните Динамики на Формо-Творците на 
ипсиусното Самосъзнание на ДДИИУЙЙИ-Същността.

3.1069. В условията на ексгиберация на Хармонизира-
щия План-Ниво на Вторичната Енерго-Плазма тези 
Представи по съответен начин се нивелират (при-
веждат в качествено съответствие) с Нейните собст-
вени ЛЛААСС-Форми, след което в специфичните ус-
ловия на Формо-структурите на Дезинтеграционния 
План-Обертон се осъществява субективен „разпад“ на 
по-цялостните етерни Конфигурации на ЛЛААСС-Фор-
мите на съставни части – СФУУРММ-Форми, които 
структурират Фокусната Динамика на Формо-Творци-
те на Третичната Енерго-Плазма.

3.1070. Този Процес на качествена дифференциация на 
УПДИ-„проекциите“ придобива още по-голяма „гло-
балност“ и „мащабност“ благодарение на това, че 
следващия Междувселенски ДПС (Дезинтеграционния), 
е функционално разчетен на формирането на най-до-
брите условия за субективния „разпад“ на фигмента-
тивните (единни, цялостни по своята сллоогрентна 
Същност) фокусни и етерни Конфигурации на със-
тавни части и активно спомага за осъществяването 
на подобни квалитационни тенденции във Фокусните 
Динамики на Формо-Творците на всевъзможните Все-
ленски Същности. Даденият Дезинтеграционен Меха-
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низъм проницава всички Формо-структури на Ком-
плекс-Плановете и План-Нивата, с това позволявайки 
да се прояви в сллоогрентната Фокусна Динамика на 
Всяка ДДИИУЙЙИ-Същност уникалните особености на 
будхичните Формо-Творци, специализиращи се из-
ключително на реализации в Енерго-Плазмата на все-
възможните трансгрессивни процеси. Но за това ние 
по-подробно ще поговорим малко по-късно.

3.1071. Ще добавя също, че във всяка от „локални-
те точки“ на субективна ексгиберация на Фокусните 
Динамики на Формо-Творците на всички Форми на 
Самосъзнания или ККР (чрез съответстващите им по 
степента на амплификационност аналози фокусните и 
етерните Конфигурации) потенциално представени от 
Формо-структурите на трансгрессивните варианти на 
УПДИ-„проекциите“ на всичките дванадесет Вселенски 
Диапазона. Специфичните особености на безкрайното 
множество „проекции“ на тези фокусно-етерни взаи-
мовръзки създават цялото многообразие на универсал-
ната Творческа Активност, проявявана от Формо-Тво-
рците на нашата ДДИИУЙЙИ-Същност чрез Нейната сл-
лоогрентна Фокусна Динамика.

3.1072. Например, етерните „проекции“ на Междув-
селенската сллоогрентно-диффузгентна Информа-
ция диверсифицират в специфичните условия на 
ексгиберация разглежданите от нас Формо-сис-
теми по следния начин: етерните ССНУУЙЛЛ-Фор-
ми на Междувселенския Етерен Диапазон (ФЛАА-

ГГ-ТУУ) трансгрессират в етерните ЙЙЮУЛЛУЙГ-Фор-
ми на Междугалактическия Етерен Комплекс-План 
(ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ), които, на свой ред, трансгресси-
рат в ЛЛААСС-Формите на Космическия Етерен 
План-Ниво (ОУЛЛГНОО-СС-СТ) на Вторичната Енер-
го-Плазма и се проявяват в Етерния План-Обертон 
(УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И) на Третичната Енерго-Плазма 
под формата на всевъзможните СФУУРММ-Форми. 
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По подобен начин (със свойствените им особености!) 
качествено диверсифицират в различните условия 
на Пространство-Времето и УПДИ-„проекциите“ на 
фокусно-етерните взаимовръзки, които са харак-
терни за Формо-Творците на Формо-структурите на 
останалите единадесет Междувселенски ДПС.

3.1073. Когато аз по отношение на СФУУРММ-Формите и 
техните амплиативни аналози употребявам термина 
„Форма“, то вие не трябва да разбирате това като ня-
каква Формо-структура, тъй като те не се явяват таки-
ва. Но на мен ми се налага да употребявам тази дума, 
тъй като всички тези етерни „проекции“ информацион-
но оструктурират (обезпечават) всяка фокусна Кон-
фигурация в самия миг на нейната ексгиберация в съ-
ответстващия на нея режим на Пространство-Времето. 
Резонационно като че ли „сливайки се“ с Фокусната 
Динамика (В действителност само „ефемерно отразили 
се“ в нея с определена част от своята Същност!), всяка 
от тези „проекции“ веднага се надарява от Формо-Тво-
рците със система на Възприемане някаква субективна 
„Форма за изразяване“, чрез която свойствената за нея 
Информация специфично се изразява в дадените ло-
кални условия на ексгиберация (чрез Мисъл, Чувство, 
Намерение, звук, действие, постъпка).

3.1074. Не забравяйте, че „Формата“ е много относител-
но понятие: в едни условия на ексгиберация тя има 
възможност да съществува и по някакъв начин да про-
явява себе си, а в други – не може. Например, в при-
вичните за нас с вас режими на „материализация“ ня-
кои от СФУУРММ-Формите могат да се проявяват само 
като невидимите за нас Мисли и Чувства, докато в 
други режими те по-активно и като че ли по-„наси-
тено“, по-„концентрирано“ структурирайки Фокусната 
Динамика на Формите на Самосъзнания, имат значи-
телно по-благоприятни условия за своята „материал-
на“ ексгиберация, практически мигновено превръщай-
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ки се от СФУУРММ-Форми във Форма на Самосъзнание. 
От тази гледна точка може да се каже, че днес фокуси-
раните от нас НУУ-ВВУ-Форми представляват в дадения 
тип субективна „материалност“ деплиативните СФУУР-

ММ-Форми на по-амплиативните наши Формо-Типи, 
които ние самите възприемаме като най-качествените 
от нашите Мисли и Чувства.

3.1075. Също трябва да отбележа, че Междувселенски-
ят Етерен Диапазон няма собствена Формо-структу-
ра, но свойствените му етерни взаимовръзки са „про-
ецирани“ във всичките единадесет Междувселенски 
Диапазони, информационно оструктурирайки Фокус-
ната Динамика на техните Формо-Творци. Отчитайки 
това обстоятелство, без наличието на което нито един 
от ДПС не би могъл никак да прояви себе си (като 
скррууллерртно системо или Пространство-Време), аз 
счетох за необходимо да подчертая неговата важност, 
отделяйки го в като че ли самостоятелен Етерен Диа-
пазон. Но вие не трябва да забравяте за това, че свой-
ствената му етерна Информация е само сллоогрент-
но „разпределена“ (чрез Етерните Комплекс-План, 
План-Ниво и План-Обертон) по Фокусните Динамики 
на Формо-Творците на всички останали Диапазони.

3.1076. Доколото всички тези Формо-структури имат 
субтеррансивни (тоест „индивидуални“) АИИЙВВФФ-из-
ражения (Звукови Космически Кодове, или ЗКК), то, 
благодарение на дълбокото проникване със своята 
Фокусна Динамика в образуващата ги Същност, се  е 
появила възможността за тяхната условна класифи-
кация по диапазони на измерност структурирана от 
фокусно-етерните взаимовръзки характерни за аийй-
яическия тип бирвуляртност. Това означава, че интер-
претацията на всевъзможните гетерогенеусни (тоест 
разно-Качествени) признаци на всяко от разглежда-
ните тук Нива се явява субективна, а не обективна, 
тъй като този процес е могъл реално да се осъществя-
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ва в Самосъзнанието на фокусираната от Мен човеш-
ка „личност“ изхождайки само от тези гуманацион-
ни предпоставки, които са свойствени за общата (за 
аиййяическия тип бирвуляртност!) конкатенационна 
последователност на взаимодействията между Фор-
мо- и Инфо-Творците (ллууввумически тип  ллуувву-
мически-гоолгамаааически  гоолгамаааически   
ссмиийсмаааически  тлаасмааически тип).

3.1077. Но при толкова детайлното класифициране на 
цялата сллоогрентна Енерго-Информация на ФД на да-
дената ДДИИУЙЙИ-Същност на като че ли „дискретните“ 
Формо-структури на Диапазоните на Плазмените Сили 
(Комплекс-Планове, План-Нива и План-Обертонове), аз 
се стремях само към това да могат тези от вас, които са 
могли да овладеят метода на разширеното интуитивно 
Познание посредством потопяване в информационно-
то пространство на своето Самосъзнание с помощта на 
специфичните психически състояния (дълбинни Меди-
тации), да получат възможност да медитират на тези 
ЗКК и по-нататък да продължават самостоятелно да 
разширяват процеса на Своето Космического Самопоз-
наване, опитвайки се да описват получаваната по та-
къв начин Информация в понятни за останалите хора 
термини. Разбира се, всяка от творимите от вас при 
това Представи ще бъде абсолютно далеч от истинското 
„положение на нещата“, макар че и нещо като само-
то понятие „истинско положение на нещата“, в много-
нивовата динамика на безкрайните преобразувателни 
Вселенски Процеси просто не може да има.

3.1078. Но при все това този опит да предам с думи Това, 
Което е неподвластно нито на озвучаване, нито на 
Представи, дава някаква възможност на Формо-Тво-
рците на вашия разум да влязат в съприкосновение с 
по-качествените страни на Космическата Сллоогрент-
ност и макар и в най-приблизителните, достъпни на 
вашето Възприемане усещания, да осъзнаете собст-
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вената си вечна Неразделимост във Всичко и вашето 
неразривно творческо Единство с Всичко Съществува-
що. Всеки път, опитвайки се да опишете с думи това, 
което успеете вътрешно да почувствате в Медитациите 
на Звуковите Кодове-Определения, вие вие все повече 
ще  приближавате другите хора към към по-разшире-
ните Представи за Тях и към по-дълбоко Разбиране на 
собствените им неразривни връзки с обитателите на 
многото други Формо-системи на Светове и субективни 
Реалности, „скрити“ зад антуража на привичните за 
вас неща и явления.

3.1079. Би било крайно безсмислено да зазубряте и зау-
чавате тези ЗКК, които нямат непосредствено отношение 
към Същността на разглежданите от вас явления, до-
колкото новите и необходими за разбирането термини 
много скоро ще могат естествено да се отлагат в нивата 
на вашата памет, както и всичко останало, което по не-
обходимост влиза във вашия съзнателен Живот. Всички 
ЗКК са представени в ИИССИИДИОЛОГИЯТА само за суб-
террансивна Медитация на вибрациите на свойствените 
им ф-Конфигурации, с цел разширяване на възможност-
ите за дълбокото разкриване на по-качествените Нива 
на Самосъзнания чрез специфичните психоментални 
състояния. Ако във вас се е появил някакъв въпрос или 
вас действително много ви е заинтересувало някое Ниво 
на представяното тук Знание, вие можете да се опитате 
да помедитирате на нужния Звуков Код и напълно е въз-
можно да се случи така, че необходимият отговор, или 
даже цял блок от новото за вас Знание, „сам да изплува“ 
в зоната на приложение на вашия Творчески Интерес.

3.1080. Трябва да имате предвид, че всички изброени 
Комплекс-Планове, План-Нива и План-Обертонове не 
могат да ви дадат пълна ясност за обективната струк-
тура на ОО-УУ-Същностите, в цялото безкрайно много-
образие от етерни Конфигурации от под-Аспектите и 
Аспектите на Които Формо-Творците на вашата Форма 
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на Самосъзнание едновременно конвергират със своя-
та непрекъсната Фокусна Динамика. В действителност, 
всеки от дванадесетте План-Обертона на Полетата-Съз-
нания на Третичната Енерго-Плазма представлява 
специфично гуманационно съчетание на безкрайното 
многообразие от хетерогенеусни признаци на най-опро-
стена (до ±12 измерност) солватация на под-Аспектите 
и Аспектите на дванадесетте ОО-УУ-Същности.

3.1081. Най-амплиативните резултати на всички тези фо-
кусно-етерни взаимодействия, едновременно осъщест-
вени от Формо-Творците на различните Прото-Форми 
във всеки от дванадесетте  ексгиберационни диапазона, 
свилгс-сферационно се трансмутират помежду си и кон-
катенационно се трансформират в гуманационни съче-
тания от ф-Конфигурациите на Колективните Космиче-
ски Разуми, които структурират дванадесетте Космиче-
ски План-Нива на Вторичната Енерго-Плазма. Точно 
така цялото безкрайно множество най-амплиативни съ-
четания от взаимовръзки на всеки от План-Нивата ка-
чествено се трансформира в още по-универсални свой-
ства на дванадесетте Междувселенски Комплекс-Пла-
нове на Първичната Енерго-Плазма.

3.1082. При това трябва да отбележим, че формирането 
на фокусно-етерните между-Качествени съчетания на 
ф-Конфигурациите на ДПС се осъществява не само меж-
ду ФД на Формо-Творците на условно менталната група 
ЧКК (ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум, ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изначал-
ност, ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-Присъственост, ВСЕ-Знание–
ВСЕ-Информираност, ВСЕ-Устременост, а също ВСЕ-Един-
ство и ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност) и условно ас-
тралната група ЧКК (ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост, ВСЕ-Ця-
лостност, ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост, ВСЕ-Обил-
ност–ВСЕ-Напълненост, ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуумност, а 
също ВСЕ-Единство и ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност), 
но също и между Формо-Творците на коварллертните 
помежду Си ЧКК вътре във всяка от тези групи.
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3.1083. В резултат от такива амбигулярни взаимодейст-
вия между характерните гетерогенеусни признаци на 
всичките дванадесет ЧКК, във всяко от Нивата на раз-
но-Качествената ексгиберация на Енерго-Плазмата се 
извършва гуманационна амицирация на абсолютно 
всички фокусно-етерни взаимовръзки (едновремен-
но-мултиполяризационно образуване на все нови и 
нови Форми на Самосъзнания), позволяваща във всеки 
конкретно разглеждан случай съвместно да се проявят 
ф-Конфигурациите с най-коварллертни (за условията 
на даденото Ниво!) фокусно-етерни взаимовръзки.

3.1084. Поради неимоверната сложност и многостран-
ност на този всеобщ Процес, ние с вас нямаме възмож-
ност да проследим цялото множество взаимовръзки 
осъществени вътре във всяка от условните групи ЧКК 
(ментална и астрална), затова процесът на образуване 
в ДПС на всички каузални Форми на Самосъзнания ние 
ще можем да разглеждаме само от позицията на въз-
можните взаимодействия между Инфо- и Формо-Тво-
рците на тези две групи. Например: 2-ри физически 
усстуккулярен (от +3,5 до +3,0 измерност) подобертон 
на Физическия План-Обертон съвместно се образува в 
ДПС на Формо-Творците на Астралния скрадомуляти-
вен подобертон (от 0,0 до +3,5 измерност) и Менталния 
ииссорфен подобертон (от 0,0 до +3,5 измерност). При 
това паралелно се образува ф-Конфигурация на Фор-
мо-Творците на 131-ия Каузален подобертон – ОСТРО-

ККОЛФ (от 0,0 до +3,5 измерност).

3.1085. Естествено, в този процес участват също и въ-
трегруповите (отделно между менталните и отделно 
между астралните ЧКК) взаимовръзки на Формо-Тво-
рците, но ние с вас нищо не можем за тях да кажем, 
тъй като ФД на Формо-Творците на нашите собствени 
Форми на Самосъзнания са инвадерентно структури-
рани в резултат от междугруповото взаимодействие 
(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум – условно менталната група ЧКК; 
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ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост – условно астралната група 
ЧКК). При това този Процес във ФД на нашите с вас 
Форми на Самосъзнания се осъществява приблизител-
но в следната свилгс-сферационна последователност:

1) начало на ллууввумическата Схема на Синтез за-
дават Формо-Творците отразяващи гомогенеусните 
признаци на Всяко от тези ЧКК (ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъд-
рост и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум), доколкото те, по сила-
та на високата степен на коварллертност, най-лесно 
влизат във взаимовръзки помежду си по всички рез-
опазони на общата ексгиберация (първия Кръг);

2) след осъществяване на определена степен на гу-
манация помежду си, гомогенеусните признаци на 
Доминантата ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост получават 
възможност частично да се синтезират с гомогене-
усните признаци на ЧКК ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изна-
чалност (менталната група; условно несъвмести-
мата група, със средна степен на имперсептност), 
а гомогенеусните признаци на втората Доминанта 
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум – с гомогенеусните признаци 
на ЧКК ВСЕ-Устременост (менталната група; услов-
но съвместимата група, с най-малка степен на ко-
варллертност);

3) едва след достигане на необходимата степен на 
между-Качествения Синтез между гетерогенеусните 
признаци на тези четири ЧКК, гомогенеусните при-
знаци на Доминантата ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост по-
лучават възможност да образуват във ФД устойчиви 
(за дадения диапазон!) съчетания с гомогенеусните 
признаци на ЧКК ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост 
(астрална група; условно несъвместима група с 
пределно висока степен на имперсептност), а Доми-
нантата ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум – да започне активни 
взаимовръзки с гомогенеусните признаци на ЧКК 
ВСЕ-Цялостност (астрална група; условно съвмести-
ма група със средна степен на коварллертност);
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4) при наличие във ФД на тези устойчиви съчетания, До-
минантата ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост получава възмож-
ност активно да взаимодейства с гомогенеусните при-
знаци на ЧКК ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-Присъственост (мен-
тална група; условно несъвместима група със средна 
степен на имперсептност), а Доминантата ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разум започва да създава съвместни съчетания с 
гомогенеусни признаци на ЧКК ВСЕ-Същност–ВСЕ-Про-
ницаемост (астрална група; условно несъвместима гру-
па с невисока степен на имперсептност);

5) едва след изпълнението на всички тези предвари-
телни условия, Доминантата ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъд-
рост започва активно творчество с гомогенеусните 
признаци на ЧКК ВСЕ-Единство (условно несъвмес-
тима група с невисока степен на имперсептност), 
докато Доминантата ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум получава 
възможност активно да взаимодейства с гомогене-
усните признаци на ЧКК ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Ваку-
умност (астрална група; условно съвместима група 
със средна степен на коварллертност);

6) след достигането във ФД на необходимата степен 
на съчетаемост между съответстващите гетеро-
генеусни признаци на всички споменати по-горе 
ЧКК,  се създават условия за формирането в нея 
(ФД) на амплификационното Състояние „Творче-
ска Космическа Потенциалност“: амплиативните 
гомогенеусни признаци на Доминантата ВСЕ-Лю-
бов–ВСЕ-Мъдрост активно се съчетават със също 
толкова амплиативните гомогенеусни признаци 
на ЧКК ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност (ментална 
група; условно несъвместима група с висока сте-
пен на имперсептност), а менталната Доминанта 
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум – с гомогенеусните признаци 
на ЧКК ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност (астрална 
група; условно съвместима група с висока степен 
на коварллертност);
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7) когато ФД на НУУ-ВВУ-Формо-Типа е тясноспецифич-
но „окомплектована“ със съчетанията на гетероге-
неусните признаци на всичките дванадесет ЧКК, в 
Самосъзнанието се създават всички условия за съв-
местно взаимодействие на СФУУРММ-Формите обра-
зувани от най-амплиативните (за 3-4-измерностния 
диапазон!) Формо-Творци на ЧКК ВСЕ-Воля–ВСЕ-Раз-
ум и ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост с резонационно съот-
ветстващите им СФУУРММ-Форми, синтезирани на 
базата на ФД на Формо-Творците на ЧКК ВСЕ-Един-
ство. Именно при такива (и при никакви други!) ус-
ловия последните получават режим на приоритет-
ност и инвадерентност в ллууввумическата Схема 
на Синтез за продължаване на дадения процес на 
по-нататъшната hуманизация на hетерогенеусните 
признаци в 4-5-измерностния диапазон на ексгибе-
рация на НУУ-ВВУ-Формо-Типите (началото на вто-
рия Кръг на триинвадерентния Синтез на Доминан-
тите ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум и ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост: 
„ТК Потенциалност“ + ВСЕ-Единство).

3.1086. За да ви бъде по-лесно да анализирате дадена-
та последователност на осъществяването на двуинва-
дерентната ллууввумическа Схема на Синтез, ще ви 
напомня съставите на двете групи ЧКК-съвместимост 
(делението на групи по астрални и ментални признаци 
беше приведено малко по-горе).

Първата група (с намаляването на степента на ко-
варллертност): ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост, ВСЕ-Во-
ля–ВСЕ-Разум, ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност, 
ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуумност, ВСЕ-Цялостност, 
ВСЕ-Устременост.

Втората група (с намаляването на степента на ковар-
ллертност): ВСЕ-Единство, ВСЕ-Същност–ВСЕ-Прони-
цаемост, ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изначалност, ВСЕ-Мо-
билност–ВСЕ-Присъственост, ВСЕ-Знание–ВСЕ-Ин-
формираност, ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост.
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3.1087. В процеса на анализа във вас задължително ще 
възникнат въпроси по повод на това защо в посочена-
та последователност на осъществяването на между-Ка-
чествените взаимовръзки не се проследява толкова 
очакваната и логична закономерност, когато на първо 
място във ФД се активизират най-коварллертните го-
могенеусни признаци на тези ЧКК, които принадлежат 
на една група с условна съвместимост, а вече след това 
(след повишаването на степента на коварллертност) се 
активизират все по-имперсептните взаимовръзки.

3.1088. Например, менталната Доминанта ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разум започва Творческата Активност със средноко-
варллертните гомогенеусни признаци на ЧКК ВСЕ-Праз-
нота–ВСЕ-Вакуумност (пункт 5), а с висококоварллерт-
ните гомогенеусни признаци на ЧКК ВСЕ-Устойчивост–
ВСЕ-Стабилност – едва след това (пункт 6). А преди това 
(в Доминантата ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) се осъществя-
ват средно имперсептните (пунктове 2 и 4) и даже край-
но имперсептните съчетания (пункт 3). Защо е така?

3.1089. Моят отговор на подобен въпрос може да звучи 
примерно така: „Виждайки подобни разминавания, аз 
бих могъл изобщо да не ги привеждам като пример, за 
да не смущавам излишно вашата и без това неустой-
чива увереност в достоверността на това Знание. Ако 
аз сам си измислях тази поредност, то задължително 
щях да я построя в пълно съответствие с очакваните 
резултати (отначало се синтезират най-коварллертни-
те, след това) все по-малко и по-малко коварллертните 
взаимовръзки, след които идва ред на най-малко им-
персептните, а след това – на все по-имперсептните.

3.1090. Но кой знае защо в субективната Реалност редът 
на свилгс-сферационното осъществяване на ллуувву-
мическата Схема на Синтез (както, навярно, и други) 
се оказва съвършено непредвидени и в много – про-
тиворечащи на нашата с вас логика. Очевидно е, че 
привично следвайки нея ние изпускаме нещо важно, 
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защото просто още много неща не знаем. Възможно е 
подобна „неправилна“ (от наша гледна точка) поред-
ност да се явява резултат от специфичното въздействие 
на формирането на Фокусните Динамики на разнока-
чествените човешки Формо-Типи на цялото множество 
други типове бирвуляртност, представителите на кои-
то в дадения диапазон на измерност се явяват други 
Прото-Форми. А засега на нас ни се налага този факт 
да приемаме като даденост“.

3.1091. Когато при споменаване  на Плановете и с-Ре-
алностите, със свойствата на които най-активно могат 
да взаимодействат Формо-Творците на вашите Форми 
на Самосъзнания, се употребяват такива условни срав-
нения, като деплиативен („низш“), модикативен („сре-
ден“) или амплиативен („висш“), то вие не трябва да 
забравяте, че приетата в нас сравнителна методика за 
оценка на всяко творческо проявление винаги се явява 
много условна и субективна – в степента, обусловена 
от качествеността на активните Нива на Самосъзна-
нието на самата сравняваща „личност“. Разглеждайки 
общите особености и характеристики на План-Оберто-
новете (подплановете на Космическите План-Нива), вие 
трябва да помните за това, че свойствата на тези „низ-
ши“ Нива на Енерго-Плазмата на Вселенската ДДИИУЙ-

ЙИ-Същност се отличават от „висшите“ Нейни Качества 
в такава степен, в каквато структурата на диаманта е 
по-съвършена от структурата на обикновеното стъкло.

3.1092. Употребявайки такива понятия като „Меж-
дугалактически Комплекс-Планове“, „Космически 
План-Нива“ и „План-Обертонове на Полетата-Съзна-
ния“, вие трябва поне приблизително да си представя-
те разликите в нивата на организация на Енерго-Плаз-
мата във всеки от тези качествени Диапазони и да се 
опитвате в своите Представи да не смесвате характер-
ните за всеки от тях свойства, поне теоретически раз-
бирайки тази несъпоставима качествена разлика, коя-
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то съществува не само между Фокусните Динамики на 
Формо-Творците на различните Диапазонни Нива, но 
също и „вътре“ във всяка от тх.

3.1093. Още повече, че употребявания от мен израз 
„Формо-структура на ДПС“ никак не съответства на 
вашите „днешни“ субективни Представи за всякакви 
Формо-структури, по един или друг начин проявява-
щи се във видимия за хората спекър на вълновия ди-
апазон. Но доколкото всеки тип фокусно-етерни гума-
национни съчетания веднага неизбежно се трансфор-
мира във Формата на Самосъзнание съответстваща 
на дадените условия за ексгиберация, то, колкото и 
да са далеч тези Формо-структури от присъщите ви 
СФУУРММ-Форми за тях, ние няма да забравяме за 
това, че всички те представляват някакви варианти 
на сллоогрентните ФД на Формо-Творците структури-
ращи някакви Формо-системи на Светове и ПВК.

3.1094. Аз акцентирм вашето внимание на това, защото 
на някои от вас, изследващи Междувселенските Диапа-
зони на Плазмените Сили в състоянията на дълбинните 
Медитации на техните ЗКК, точно така, както и на мен 
в началото, може да им се стори, че те, поради демон-
стрираните от тях универсални свойства и уникални 
особености, изобщо нямат никаква „структура“ (в ва-
шето разбиране). В тези Нива на ексгиберация на ККР 
на Вселенските Формо-Творци (до ±36-38 измерност) за 
нас е много сложно да разграничим ефектите на прояв-
ление на Фокусната Динамика от информационно обез-
печаващата я Творческа Активност на Инфо-Творците.

3.1095. В нашата с-Реалност ние сме свикнали с това, че 
Формата на Самосъзнание при своето проявление съв-
сем не задължително трябва да разкрива своята суб-
террансивна Същност – фокусните и етерните компо-
ненти. В разглежданите от нас Нива на измерност тези 
компоненти едновременно се проявяват в една „точка“ 
на Пространство-Времето в състояние на мощно резо-
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национно единство, хармонично допълвайки не само 
един друг, но също и цялото свое „окръжение“. Ма-
кар, че отново, така наричаното „окръжение“ на всяка 
Форма на Самосъзнание представлява не „само себе 
си“, но също отразява и субтеррансивното Съдържа-
ние на самата тази Форма.

Глава 2. Взаимовръзките между Космически-
те Качества при проявлението в различните 
Нива на Енерго-Плазмата

3.1096. Дванадесетте ексгиберационни версии на ТУУ-

ЛЛТ-ТУУ, представляващи цялата мултиполяризация на 
Фокусната Динамика на ДДИИУЙЙИ-Същността, се съот-
насят с всички останали Нейни Формо-структури при-
близитено в същата степен, в каквато Фокусните Дина-
мики на Формо-Творците на Нашите с Вас Формо-систе-
ми, структурирани от СФУУРММ-Формите на Надсъзна-
нието, качествено превалират над Фокусните Динамики 
на Формо-Творците, обезпечени от СФУУРММ-Формите 
на нашето колективно Подсъзнание, на „личностното“ 
Самосъзнание и на колективното безсъзнателно. Ста-
ва дума за това, че 12-те Междувселенски ДПС се явя-
ват за ФД на нашата ДДИИУЙЙИ-Същност Източници на 
най-амплификационните от достъпните за Нея варианти 
на реализационните ССНУУЙЛЛ-Кодировки (аз условно 
сравнявам това с влиянието върху нашата ФД на СФУ-

УРММ-Формите на Надсъзнанието). На свой ред, въз-
действието на ЙЙЮЛЛУЙГ-Формите на Междугалактиче-
ските Комплекс-Планове може условно да се сравни с 
въздействието върху нашата ФД на СФУУРММ-Формите 
на Подсъзнанието, а ЛЛААСС-Формите на Космическите 
План-Нива – с ФД на „личностното“ Самосъзнание. Що 
се отнася до СФУУРММ-Формите на План-Обертоновете 
на Полетата-Съзнания мощно деформирани от Инерци-
ята, то тяхната роля във ФД на ДДИИУЙЙИ-Същността 
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много ми напомня тенденциите на колективното безсъз-
нателно. Но вие, безспорно, трябва да разбирате, че това 
е много и много субективно сравнение.

3.1097. Точно така, както амплиативността на Фокусна-
та Динамика на Надсъзнанието няма никаква реална 
възможност субективно да се „материализира“ чрез на-
шите системи на Възприемане в условията на дадения 
деплиативен (по отношение на 5-7-измерностните Нива) 
диапазон на измерност, ССНУУЙЛЛ-Формите на ТУУ-ЛЛТ-

ТУУ не могат иммедиативно (директно, непосредствено) 
да отразят свойствената им Същност чрез ф-Конфигу-
рациите и Фокусната Динамика на Формо-Творците на 
Междугалактическите Комплекс-Планове, Космически-
те План-Нива и План-Обертоновете на Полетата-Съз-
нания. Осъществява се този голохронно-едновременен 
процес чрез универсалните свойства на УПДИ – с по-
мощта на трансгрессията на фокусно-етерните „проек-
ции“, конкатенационно генерирани от Фокусните Дина-
мики на Формо-Творците на Междувселенските Диапа-
зони във Фокусните Динамики на Формо-Творците на 
всяка от посочените Формо-системи.

3.1098. ССНУУЙЛЛ-Формата на всеки от 12-те Междувсе-
ленски Диапазона – това е висшата за Формо-Творци-
те на дадената ДДИИУЙЙИ-Същност (тоест за ВКР – АЙ-

ФААР) Информация за абсолютно всички възможности 
за творческа мултиполяризационна реализация в да-
дения мегадиапазон на измерност. Без такова базисно 
обезпечаване нито една Форма на Самосъзнание прос-
то не би могла по съответен за нея начин да се прояви 
в условията на Пространство-Времето. Функциите на 
Формо-Творците на ТУУ-ЛЛТ-ТУУ може принципно да 
се сравнят с функциите на Формо-Творците регулато-
ри, свилгс-сферационно обезпечаващи цялата необхо-
дима Информация за ФД на Творците-интерпретатори 
и генните Формо-Творци в структурите на нашите чо-
вешки ДНК и РНК.
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3.1099. Механизмът на ексгиберация на Вселенската 
Същност отразява Принципа на мултиполяризацион-
ната голохронно-симултанна реализация на Космиче-
ския субективизъм чрез Фокусните Динамики на без-
крайното множество ипсиусни Интерпретации, Които 
само от гледна точка на Тяхното фокусно-етерно обра-
зуване може да се сравни с „личностните“ Интерпрета-
ции на нашата Стерео-Форма. Във ф-Конфигурациите 
на всяка Вселенска Същност като амплификационни 
аналози на нашите Формо-Типи действат комплексни-
те ексгиберации на Формо-Творците, чиито Фокусни 
Динамики специфично отразяват определените съче-
тания на фокусно-етерните взаимовръзки между всич-
ките дванадесет ОО-УУ-Същности.

3.1100. Например, съчетанията, свойствени за дадена-
та Вселенска ДДИИУЙЙИ-Същност, се явяват абсолют-
но уникални и повече никъде не се повтарят в цяла-
та сллоогрентност на Мирозданието, доколкото Всяко 
от Дванадесетте Чисти Космически Качества (ЛИИЙ-

ФФМИ-ЛЛИ) е представено във фокусната структура на 
Формо-Творците на Нейния Висш Космически Разум 
(АЙФААР) НЕ в равна степен, а чрез безкрайно много-
образие от всевъзможни силови пропорции и съчета-
ния, които, в резултат от специфичните взаимодейст-
вия помежду Си (а също със съчетанията на другите 
Вселенски Същности – както на ДДИИУЙЙИ-типа, так 
и на другите!), образуват в дадения мегадиапазон на 
ексгиберация абсолютно уникалната и неповторима 
по своята субективност картина на ипсиусното Вселен-
ско КосмическоТворчество.

3.1101. Ще ви напомня, че ЗКК на „ДДИИУЙЙИ“ по Сми-
съл много условно може да се съотнесе с това, което вие 
подразбирате под думите „човек“ (или всеки конкре-
тен вид животни), „личност“. Представете си някаква 
свръхразвита „Човешка Личност“, проявяваща своето 
„индивидуално“ Творчество, така, както и зилионите 
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едновременно ексгиберирани заедно с Нея „Личности“ 
не в нашия 3-4-измерностен, а в 0-36-измерностния ме-
гадиапазон. Както и хората, всички Тези Същности са в 
нещо особено приличащи си една на друга (тоест отра-
зяват със Своята ФД характерните гетерогенеусни при-
знаци на ССНУУЙЛЛ-Формата на общия за тях ДДИИУЙ-

ЙИ-Формо-Тип), но при това Те субективно много силно 
с нещо се отличават не само една от друга, но и от всич-
ки останали Вселенски „Прото-Форми“ ексгиберирани 
заедно с Тях в „същия този“ Диапазон на измерност. 
Плюс към всичко Всяка от Тези Космически Същнос-
ти (чрез мултиполяризацията на Фокусната Динамика) 
в различните условия на Пространство-Времето е 
едновременно проявена заедно със зилионите останали 
ипсиусни ДДИИУЙЙИ-Интерпретации.

3.1102. В някаква степен такова (крайно условно!) срав-
нение на Вселенската Същност с хората и човешко-
то общество като цяло може да се разпространи и на 
принципите на организация на някаква (обща за на 
цялото множество дадени ДДИИУЙЙИ-Същности) Твор-
ческа Космическа Активност, едновременно и различ-
но осъществявана от всички Тях в различните Сцена-
рии на Развитие и в различните ипсиусни Ротационни 
Цикли. Но това сравнение е дадено тук не за да започ-
нете да „проецирате“ на свойствата на ФД на нашата 
Вселена множеството особености на нашето човешко 
Съществуване, а за да можете по-дефинитивно (макар 
и до нелепост субективно!) да си представите Смисъла 
на термина „ДДИИУЙЙИ-Същност“.

3.1103. Да намерим още повече субективни различия 
между Тях (както бихме могли да направим това, напри-
мер, в „личностите“ на различните хора принадлежа-
щи към различните раси и народи) засега не изглежда 
възможно. Затова единственото, което ни остава, за да 
подчертаем специфичните признаци на субтеррансив-
ност на Тази Вселенска Същност, във ф-Конфигураци-



614
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

ите на Която се осъществява процеса на ексгиберация 
на нашите „днешни“ човешки Форми на Самосъзнание, 
за разлика от цялото множество „индивидуалности“ 
на останалите ДДИИУЙЙИ-Същности, е да употребяваме 
в такива случаи словосъчетанията: „нашата ДДИИУЙ-

ЙИ-Същност“ или „дадената ДДИИУЙЙИ-Същност“.

3.1104. ТУУ-ЛЛТ-ТУУ – това е най-дълбинната, ипсиус-
на част от ф-Конфигурацията на дадената Вселенска 
Същност, чиято истинска Същност може да бъде дос-
тъпна само на Формо-Творците на най-амплиативните 
Нива на Фокусната Динамика на ВККР АЙФААР. Цяла-
та Висша фокусно-етерна База (по всеки от дванаде-
сетте ДПС) представляват НАД-Вселенските УУЙЮ-УУ-

ЙЙ-Творци („низшите проекции“ на ФД на И-ИИЙТЙ-И-

АА-А-Творците на 48-измерностните Вселенски Същ-
ности), Които трансгрессирит своите ССНУУЙЛЛ-Фор-
ми във ФД на ССУИ-СС-СФАА-Творците на Първичната 
Енерго-Плазма, структурираща Междугалактическите 
Комплекс-Планове. В основата на тази Енерго-Ин-
формация още по-амплификационните (освен вече 
известните ви 12 Двойки Съвместени Качества, или 
ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ) фокусно-етерните съчетания, които ин-
тернусно, допълнително за Всяка от тези Хармонични 
Двойки, структурирани по още по- сложните Схеми на 
между-Качествения Синтез: към Всяка Двойка по осо-
бен начин се добавят вариантите на възможните за 
Нея взаимовръзки с Всяко от 12-те ЧКК.

3.1105. В специфичните условия на ексгиберация на 
Фокусната Динамика на ССУИ-СС-СФАА-Творците тези 
ССНУУЙЛЛ-Форми трансгрессират в цялото многообра-
зие на етерните ЙЙЮУЛЛУЙГ-Форми на Първичната 
Енерго-Плазма. Така че, ако сллоогрентната Фокус-
на Динамика на ТУУ-ЛЛТ-ТУУ отразява във фокусната 
Конфигурация на дадената ДДИИУЙЙИ-Същност качест-
вената (Творческа) Същност на Нейния Първо-Образ, 
детайлно аранжиран (и етерно „проециран“ в дадения 
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мегадиапазон) от диффузгентните съчетания на гете-
рогенеусните признаци, които са характерни за цялото 
множество други Вселенски (и Междувселенски) Същ-
ности, то Фокусната Динамика на Формо-Творците на 
Междугалактическите Комплекс-Планове (ССАА-СС-

ММ) отразява в Пространство-Времето по Същността 
си същото, само че вече в „индивидуално осъзнат“ и 
„субективно зафиксиран“ вид – като някакъв промеж-
дутъчен вариант, който представлява един от безкрай-
ното множество също такива разнокачествени компо-
ненти съвместно структуриращи в дадения мегадиапа-
зон цялостното Космическо Творение.

3.1106. Така, както вече беше споменавано, ЙЙЮУЛ-

ЛУЙГ-Формата, в цялата своя гетерогенеусна разновид-
ност и съвкупна съчетаемост, представлява универ-
салните базови кодировки на ССУУ-СС-ВУУ-Сферата на 
Творчество на ССУИ-СС-СФАА-Творците. Тези ЙЙЮУЛ-

ЛУЙГ-кодировки съдържат в себе си абсолютно цяла-
та Програма за възможното амплификационно раз-
витие на мултиполяризационната Фокусна Динамика 
на дадената ДДИИУЙЙИ-Същност в различните условия 
на 0-36-измерностния мегадиапазон. От тази фокус-
но-етерна база ССУИ-СС-СФАА-Творците резонационно 
въвличат в своето субтеррансивно Космическо Твор-
чество само тези специфични съчетания на ЧКК-при-
знаци, които позволяват в най-голяма степен да се ре-
ализират от Техните насъщни Интереси, инициирайки 
по такъв начин към процес на ексгиберация в различ-
ните режими на Пространство-Времето цялото мно-
жество ф-Конфигурации на субтеррансивните Интер-
претации на разнокачествените ДДИИУЙЙИ-Същности, 
едновременно структуриращи със Своите Фокусни Ди-
намики общия за Тях мегадиапазон на измерност.

3.1107. Ипсиусното Творчество на Всяка от тези Вселен-
ски Същности основно не излиза извън пределите на 
дадените кодировки, по-своему използвайки тяхното 
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Съдържание за амплификационното развитие в свой-
ствената Им Схема на Синтез. Това може да се сравни 
с примера, когато човекът, усъвършенствайки своята 
ФД в ллууввумическото Направление на префокуси-
ровките (за сметка на култивирането в своето Само-
съзнание на кодировките ВЧИ и ВИА), може устойчи-
во да се префокусира от ф-Конфигурациите на своя 
микстумен НУУ-ВВУ-Формо-Тип в някои от по-качестве-
ните Интерпретации на своята Стерео-Форма (включи-
телно димидиомиттенсните и транслюценсните Форми 
на Самосъзнание). Във всеки от другите случаи, когато 
в Творчеството на дадената Вселенска Същност започ-
ва да преобладава активността на „чуждородните“ съ-
четания, характерни за Вселените от другите типове и 
включени в Нейните кодировки само за обезпечаване 
на свойствения за Нея катализационен Процес, този 
спектър на Нейната мултиполяризация на Фокусна-
та Динамика се трансформира във ф-Конфигурациите 
на Вселенските Същности от други типове – подобно 
на това, както човешката „личност“, при грубо нару-
шаване на условията на ллууввумическата Схема на 
Синтез, резонационно се префокусира във ф-Конфигу-
рацията на някой от протоформните Формо-Типи.

3.1108. В основата на тези (субтеррансивни за Вселени-
те от всеки тип) кодировки лежат специфичните съче-
тания на разно-Качествените Аспекти, които, отразя-
вайки със своите етерни „проекции“ цялата информа-
ционна Същност на дадената Вселенска Същност, ед-
новременно структурират всички качествени Нива на 
Творческото проявление на сллоогрентната Фокусна 
Динамика на АЙФААР – Нейния Висш Разум. Влизай-
ки в резонационни взаимовръзки със съответстващи-
те им Формо-Творци, тези фокусно-етерни съчетания 
на Аспектите (които във Фокусната Динамика вече са 
придобили функциите на Инфо-Творците) абсолютно 
точно „проецират“ във всяка „точка“ на ексгиберация 
в Пространство-Времето на дадената Вселенска Същ-
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ност Същността на Нейния „изначален Код“, обезпеча-
ващ Нейната Схема на Синтез.

3.1109. Резултат от съвместното Творчество на 
УУЙГ-УУЙЮ-Инфо-Творците със ССУИ-СС-СФАА-Творци-
те се явява това качествено Състояние на Енерго-Плаз-
мата, което съставлява главната основа на ССУУ-СС-

ВУУ-Сферата на тяхното резонационно субективно 
Творчество и се интерпретира от нас като „Първич-
ната Илюзия на Творението на дадената Вселена“ 
(ОИЙАООММ; за разлика от обективната Природа на 
Формо-структурите на ССУУ-СС-ВУУ-Сферата, отразява 
в системите на Възприемане на различните Форми на 
Самосъзнания свойствените само на тях субективни 
тенденции). Функциите на симултанната реализация 
на тази Илюзия в дефинитивните (определени) усло-
вия на ексгиберация изпълняват Фокусните Динами-
ки на Формо-Творците на Междугалактическите Ком-
плекс-Планове (ССАА-СС-ММ).

3.1110. От фокусно-етерните взаимовръзки, представля-
ващи субтеррансивно преобразуваните кодировки, от 
които са структурирани всички фокусни Конфигура-
ции на Първичната Илюзия, се проявява цялото ос-
танало Съдържание на Самосъзнанието на дадената 
Вселенска Същност: качествените отражения на Пър-
вичната Енерго-Плазма в Самата Себе си чрез неиз-
броимото множество на отразяващите се в Нея коди-
ровки; Полетата-Съзнания на Вторичната, Третичната 
и Четверичната Енерго-Плазма; другите Космически 
Същности (ККР), ексгиберирани във всевъзможните 
условия до 36-та измерност (например, АИЙ-ЙЯ) с без-
бройното множество свойствени Им Колективни Кос-
мически Разуми, Чиито Фокусни Динамики са органи-
зирани в „Сектори“, „Подсектори“, „Потоци“, „Лъчи“ 
и „Канали“, структуриращи всички Междугалакти-
чески Комплекс-Планове, Космически План-Нива и 
План-Обертонове на Полетата-Съзнания.
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3.1111. Така, например, Колективният Космически 
Разум на Междугалактическия Трансформиращ Ком-
плекс-План (ЛЛООУЙ-СС-ММ), е образуван от хармо-
ничните фокусно-етерни взаимодействия на Фор-
мо-Творците на дванадесетте „Сектора“ на Качества-
та (ННИИЛГ-ННИ), във Всеки от Които Самосъзнателно 
Съ-Съществуват Колективните Космически Разуми 
на зилионите Галактически Същности. На свой ред 
Фокусната Динамика на Формо-Творците на Колек-
тивния Разум на Всеки от Дванадесетте ННИИЛГ-ННИ 
се обезпечава от Фокусните Динамики на Формо-Тво-
рците на дванадесетте „Подсектора“ на Качествата 
(ЛЛИИНГ-ЛЛИ), генерирани от Фокусната Динамика 
на Формо-Творците на безкрайното множество на ККР 
на Звездните Същности (ТЛОО-У-УУ) от всевъзможни-
те качествени типове и нива на субтеррансивното 
развитие. Фокусната Динамика на Колективния Раз-
ум на Всяка от ТЛОО-У-УУ-Същностите, на свой ред, 
също е структурирана от ФД на ККР на множествата 
Планетарни Същности (ССВ-УУ-УУ), Които на Своите 
собствени творчески Нива на проявление обезпечават 
вътрешната диференциация на ФД на собствените си 
ККР и Техните Колективни Съзнания по специфични-
те съчетания на хетерогенеусните признаци и Схеми 
на между-Качествения Синтез.

3.1112. Цялата обща Фокусна Динамика на Формо-Тво-
рците на Космическите План-Нива (ССОУЛГ-СС-СТ) (по 
отношение на качествеността на Фокусната Динамика 
на Формо-Творците на Първичната Илюзия на Меж-
дугалактическите Комплекс-Планове) обезпечава Ме-
ханизма на ексгиберация на Вторичната Илюзия 
на Творението на дадената Вселена (УИЙУВИИММ), 
а съвместната Фокусна Динамика на Формо-Творци-
те на План-Обертоновете на Полетата-Съзнания (ИИЙ-

УУССМ) – по отношение на степента на качествеността 
на Фокусната Динамика, образувана от Формо-Тво-
рците на 12-те Хармонични Двойки Съвместени Чисти 
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Качества на Вторичната Енерго-Плазма, образува ця-
лото многообразие от Форми на Самосъзнания и ККР 
на Третичната Илюзия на Творението на дадената 
Вселена (АИЙЯЛУУММ). Има още и Четверична Илю-
зия (СЛОУЙЙГООММ), чийто Механизъм на образуване-
то и функционирането нито да разбера, нито да обясня 
на мен засега не ми беше по силите поради колосална-
та неустойчивост (за Фокусната Динамика на нашите 
Форми на Самосъзнания) на СФУУРММ-Формите, струк-
туриращи до-„тетраедралните“ ф-Конфигурации.

3.1113. Под термина „Илюзия“ аз подразбирам конкрет-
ното отражение на различните Състояния на Енер-
го-Плазмата в дефинитивните условия на Простран-
ство-Времето. Това не е Самата Енерго-Плазма (макар 
че Тя структурира със Своите взаимовръзки всякакъв 
тип Илюзии!), Чиито универсални Състояния ние ня-
маме никаква възможност субективно да възприемаме, 
а само фокусните отражения на най-достъпните на на-
шето Възприемане „проекции“ на резонационните съ-
четания между Формо-Творците и Инфо-Творците, суб-
террансивно сформирани в нашето Въображение чрез 
специфичната Фокусна Динамика на фокусираната от 
нас Форма на Самосъзнание. От Сферите на Косми-
ческото Творчество, които представляват обективните 
структури на скррууллерртната система на Мирозда-
нието, едни или други разновидности на Вселенската 
Илюзия се отличават с това, че са способни да предиз-
викват във Фокусните Динамики на различните Фор-
ми на Самосъзнания съвършено различни субективни 
впечатления (Представи) за окръжаващата ги действи-
телност и съответстващите реакции на субтеррансивно 
възприеманите от тях външни изменения.

3.1114. Така ССУИ-СС-СФАА-Творците на Първичната 
Енерго-Плазма (в Нивата на Междугалактическите 
Комплекс-Планове) формират чрез Формо-структура-
та на ССУУ-СС-ВУУ-Сферата на Творчество (от 36-та до 
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24-та измерност) Първичната Илюзия (ОИЙАООММ). На 
свой ред ССЛОО-СС-СНАА-Творците на Вторичната Енер-
го-Плазма, чрез Фокусната Динамика на Формо-струк-
турите на НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сферата на Творчество (от 
24-та до 12-та измерност – Космическите План-Нива) 
едновременно формират Вторичната Илюзия (УИЙ-

УВИИММ). Що се отнася до СЛАА-СС-МИИ-Творците на 
Третичната Енерго-Плазма, то Те – чрез Фокусната 
Динамика на Формо-структурата на ЭИЙГ-СС-МИИ-

Сферата на Творчество (от 12-та до 0-ва измерност – 
План-Обертонове на Полетата-Съзнания), обезпечават 
ексгиберацията на Третичната Илюзия (АИЙЯЛУУММ). 
Но с това субективния процес на субтеррансивното 
Възприемане на Формите на окръжаващата действи-
телност не завършва: СЛУУИЙ-СС-ЛАА-Творците на Чет-
веричната Енерго-Плазма – чрез свойствените им Нива 
на фокусно-етерните взаимодействия в УУККХЛ-СС-КХ-

ХОО-Сферата на Творчество (под нулевата измерност, 
до състоянието на реконверстност) – формират Четве-
ричната Илюзия на Творението на дадената Вселена 
(СЛОУЙЙГООММ).

3.1115. Всичко това се описва от мен толкова подробно 
само, за да можете да разберете следното важно по-
ложение: Междугалактическите Комплекс-Планове на 
Първичната Енерго-Плазма са структурирани от съ-
щата по своята Същност Енерго-Информация, както и 
Междувселенските Диапазони на Плазмените Сили. Ще 
попитате, защо тогава е трябвало да се назовават  с 
различни термини? Защото различията в Космическо-
то Творчество между различните ДДИИУЙЙИ-Същности 
са обусловени не от Съдържанието на общата за тях 
Енерго-Информация, която представлява целия Техен 
реализационно-творчески Потенциал, а от особеностите 
на Фокусната Динамика на Формо-Творците на всеки 
от ДДИИУЙЙИ-Формо-Типите на Вселенските Същности.

3.1116. В дадения контекст думата „Междувселенски“ 
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означава нещо като „сума“ на всички фокусно-етерни 
взаимовръзки, които са характерни за цялото безкрай-
но многообразие на ф-Конфигурациите на разнока-
чествените субтеррансивни Интерпретации на ДДИИ-

УЙЙИ-Същността. Освен това, разбира се, те са структу-
рирани от съчетанията свойствени за 36-Качествените 
диффузгентни Вселенски Същности от други типове, 
например такива, като: ССААССЙИИМС, СЛЛААВССА-

АММС, ССОРРИЛЛИФУЛЛС, ССРРИИММССЛЛАЙЙСС, ССО-

ОЛГООССТМ, ССПООРРКРРУУЛЛСС, ДИИММФФАЛГГ, ДАР-

РЕЙЙУУВВСС, ДРРУЛФФУОЛЛФФТ, ДСИММСТААЛФМСС, 
ДЛЛИУЛЛССЛЛ (които се фокусират в същия „Сектор“ 
с нашата Вселена), а също на Вселенските Същности 
(които се фокусират в други „Сектори“) от следните 
типове: ССЫЫ-ИЛФФСТ, ЙАССАНФЛАТТУ, ЛЕММС-ГАРЛ-

ЛД, РУЛЛС-А-ННИЛВ, ЙГУР-О-РМИИЙН, СФФ-АА-ЙНТАЛЛ, 
ППААЛ-ТТ-УУЙЙФ, ВВОЙОЙЙ, ЛЛАЙАЙЙ, УУФФЛЛУРР, 
ААФФЛЛАРР, ИИЛЛГГИФФ, ЛООМГД, РРАУФФААГ, ЛГАА-

ИЛЛГ и множество други. Освен различията в инваде-
рентността на Двойките ОО-УУ-Същности, заети в суб-
террансивните Схеми на Синтез, ф-Конфигурациите 
на Вселените на всеки от тези типове представляват 
различни съчетания от Амплификационни и Квалита-
ционни Клонки на Развитие (както една с друга, така 
и „вътре“ в собствените си Формо-структури).

3.1117. Затова ЙЙЮУЛЛУЙГ-Формата на Формо-Тво-
рците на Междугалактическите Комплекс-Планове 
на Първичната Енерго-Плазма, по структурата на 
най-амплиативната (за дадения мегадиапазон) част 
на свойствената им Същност, практически с нищо, ос-
вен с характерните гетерогенеусни признаци на суб-
террансивното Творчество на всяка от Интерпретаци-
ите на ДДИИУЙЙИ-Същността, субективно проявявани 
в пределите на общата за Тях Схема на Синтез, не се 
отличават от „изначалните“ ССНУУЙЛЛ-Форми (38-36-я 
измерност) Формо-Творците на Междувселенските Ди-
апазони. Защо тогава цялата тази Енерго-Информа-
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ция е „привързана“ към един мегадиапазон (от 38-36-
та до 26-24-та измерност), ще попитате вие? Не, към 
дадения мегадиапазон тя е „привързана“ от нас само 
субективно – в съответствие с наличните в Нас с Вас 
възможности като АИЙ-ЙЯ-Наблюдатели.

3.1118. Защото Фокусните Динамики на Формо-Творци-
те на различните ДДИИУЙЙИ-Същности, структурирани 
от множеството разнодиффузгентни ССНУУЙЛЛ-Форми, 
в свойствените им Нива на ексгиберация съответстват 
на различните параметри на измерност (както, напри-
мер, диффузгентните ф-Конфигурации на дооллсовите 
и флаксовите типове при взаимодействие помежду си 
образуват промеждутъчни вълнови НУУ-ВВУ-Конфигу-
рации, Формо-Творците на които вече и генерират в 
Пространство-Времето измерността именно на нашия – 
човешки, тип). Приблизително така и ЙЙЮУЛЛУЙГ-Фор-
мите само специфично отразяват чрез субтеррансивна-
та Фокусна Динамика на всяка ДДИИУЙЙИ-Същност ня-
кои (от общите за всички ССНУУЙЛЛ-Форми) особености 
и тенденции, които от Нас (чрез свойствата на Нашия 
аиййяически тип бирвуляртност!) субективно се изразя-
ват като специфични измерностни параметри – от 38-
36-та до 26-24-та измерност.

3.1119. И щом стана дума за субективността на възпри-
емането от нас на параметрите на измерност на раз-
глежданите ДПС, то ще обърна вашето внимание на 
това, че качествения преход на Фокусните Динамики 
на „проекциите“ на  НАД-Вселенските Формо-Творци 
на 48-Качествените ИИЙЙЮУЛЛССМИ-Вселени в Състоя-
нията, свойствени на ФД на ДДИИУЙЙИ-Вселените, се 
осъществява не изведнъж, а дувуйллерртно, посред-
ством последователна трансгрессия чрез свойствата 
на три диапазона – 38-ма, 37-ма и 36-та измерности. 
Точно така дувуйллерртно се осъществява и трансфор-
мацията на ФД на Формо-Творците на Първичната 
Енерго-Плазма във Вторичното Нейно Състояние – 
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през 26-та, 25-та и 24-та измерност, а трансгрессията 
в Третичната Енерго-Плазма се осъществява чрез 14-
та, 13-та и 12-та измерност. Процесите, протичащи в 
указаните Нива на ексгиберация на Фокусните Дина-
мики, крайно радикално, с нещо особено, се отличават 
от тези, които са свойствени на всяко състояние. Да 
се каже тук нещо конкретно е много сложно, тъй като 
тези процеси за Формо-Творците от всеки тип бирву-
ляртност се явяват много субтеррансивни, а с оглед 
съществуващата между техните ф-Конфигурации раз-
лика в типа измерност, разглеждането на дадения въ-
прос напълно влиза в задънена улица.

3.1120. Но аз все пак ще се опитам да ви поясня това с 
един прост пример. На всички ювелири е известно, че 
от опушения кварц чрез нагряване може да се получат 
други типове кварц, доколкото в структурата на крис-
тала присъства алуминий, който при нагряване до не-
значителни температури може да повлияе на окраската 
на камъка. Така, ако нагреят опушения кварц до 350 
градуса Целзий, то той ще стане абсолютно прозрачен, 
превръщайки се в планински кристал. При по-точно 
контролиране на температурата и продължителността 
на нагрева, може да получат светло-жълти цитрини. 
Бразилските топази при нагряване губят своя жълт 
цвят, придобивайки в замяна ту по-светла, ту по-тъм-
на розова окраска, правеща ги подобни на бледи ру-
бини. От аметиста, посредством изпичане, също могат 
да бъдат получени безцветни и зелени кристали, а от 
кристала обратно – аметисти. Ако ахатите преди из-
пичането бъдат подложени на продължително (в тече-
ние на няколко седмици) изсушаване на слънце, то те 
придобиват червен оттенък. А посредством нагорещя-
ване на зеленикави берили и аквамарини може да се 
изменя тяхната окраска в синя, докато синкавите тур-
малини при това придобиват зелени тонове. Примери 
за подобни радикални качествени трансформации на 
Формите може да се приведат множество: получаване 
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на метал от руда, хартия и тъкани – от дървесина, 
парфюми и хранителни продукти – от нефт и т.н..

3.1121. Сходството в нашия пример се заключава в това, 
че най-сложния процес на формиране и растеж на 
кристалите в природата може условно да се сравни с 
процесите характерни за множество диапазони, които 
образуват едно Състояние на Енерго-Плазмата (напри-
мер, Третичното), в резултат от което Формо-Творци-
те на всяка Форма на Самосъзнание, преминавайки 
в различни диапазони на измерност чрез конкатена-
ционния ред последователни амплификационни пер-
турбации, дувуйллерртно ще се „препроецират“ във 
ф-Конфигурации с някакви определени енергоинфор-
мационни параметри, за да може след това, осъщест-
вявайки над себе си (с помощта на „външни“ Фак-
тори!) някакви мощни преобразувания, радикално да 
изменят своята предишна Същност и да получат въз-
можност за участие в съвършено нови творчески реа-
лизации. Предварителната подготовка към този реша-
ващ етап се извършва в пограничните резопазони на 
всяка двойка диапазони на измерност с участието на 
всевъзможните Планетарни, Звездни и Галактически 
Фактори, координиращи и направляващи всички гу-
манационни процеси.

3.1122. За Физиците, вероятно, по-понятен ще бъде при-
мера с фазовите преходи (фазови превръщания) на 
веществата, които детайлно се разглеждат в термоди-
намиката. Ще напомня, че фазовия преход характери-
зира прехода на веществата при изменение на външ-
ните условия от една термодинамична фаза в друга. 
Той се осъществява, когато параметрите на система-
та излизат извън предела разделящ двете възможни 
нейни състояния. По същността си, всяко изменение 
на агрегатното състояние представлява фазов преход, 
който може да се осъществява както при изменение 
на параметрите на налягането, така и при постоян-
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на температура и налягане, а също при изменение на 
концентрацията на компонентите (например, утаява-
нето на кристалчетата сол в наситения разтвор). Освен 
това, например, ако всички елементи от таблицата на 
Менделеев условно се сравнят със Същността на Ин-
формацията, а цялото разнообразие от газови, течни и 
твърди състояния на веществата – с многообразните 
типове Мироздания, голохронно-едновременно обра-
зували се от Нейното примогенитивно Състояние при 
меркавгнация, то ние нагледно ще видим, че при тях-
ното взаимодействие се появява безкрайно множество 
всевъзможни фазови преходи, осъществяващи се при 
наличието на различните параметри, условия, катали-
затори, инхибитори и т.н..

3.1123. Главните Компоненти във формирането на сл-
лоогрентната амплиативна Фокусна Динамика на 
Формо-Творците на ДДИИУЙЙИ-Същността – в съв-
местната Сфера на Творчеството на УУЙЮ-УУ-ЙЙ-Тво-
рците на Междувселенските Диапазони (ТУУ-ЛЛТ-ТУУ) 
и ССУИ-СС-СФАА-Творците на Междугалактическите 
Комплекс-Планове (ССАА-СС-ММ) – служат 36-те Иди-
опатични Мултимодуса на Чистите Качества 
(КСТАЙЙ-СС-ТАА), Всеки от които е сформиран от мно-
го сложните (за вашето Въображение) вариации на 
резонационните съчетания на всяка от 12-те Двойки 
Съвместени Чисти Качества с всяко от 12-те Чисти 
Космически Качества. В резултат от реализацията на 
някой от тези варианти, в специфичните условия на 
Пространство-Времето (от 38-36-та до 26-24-та измер-
ност) се ексгиберира и Фокусната Динамика на Фор-
мо-Творците на аиййяическия тип бирвуляртност, чрез 
Чиито Форми на Самосъзнания и ККР ние можем су-
бективно разглеждаме някаква част от Космическото 
Творчество на нашата ДДИИУЙЙИ-Същност и Нейния 
ВККР – АЙФААР. По-детайлната Информация по да-
деното Състояние засега остава за мен не съвсем по-
нятна (а по-точно, неподвластна за предаване с думи, 
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поради отсъствието в нашето Колективно Съзнание на 
съответстващите субективни Представи).

3.1124. Главните етерни Съставляващи на Фокусна-
та Динамика на Формо-Творците на Космическите 
План-Нива на ДПС се явяват 12-те гейлитургентни 
Двойки Съвместени Чисти Качества (24 ЭИ-ЙЙ-УИ-

ЙЙ), чиито висококоварллертни съчетания служат 
като своеобразно реализационно етерно основание за 
формирането на стабилна Фокусна Динамика меж-
ду всички „проекции“ на ССУИ-СС-СФАА-Творците на 
Междугалактическите Комплекс-Планове, ексгибери-
рани в условията на Вторичната Енерго-Плазма чрез 
ф-Конфигурациите на ССЛОО-СС-СНАА-Творците. Прин-
ципът на Тяхното образуване е достатъчно детайлно 
описан във втория том на „Основи на ИИССИИДИОЛО-

ГИЯТА“. Именно тези дванадесет типа ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ-съ-
четания, структурирайки УПДИ и – в квалитационната 
(субективно „низходяща“) част на информационния 
Поток на едновременната консумматизация на Енер-
го-Плазмата, последователно все повече и повече де-
формирайки се (диверсифицирайки) под влиянието на 
мощните деструктивни Фактори (Инерция, субтерран-
сивна диссонация), които са присъщи вече на 14-12-из-
мерностните диапазони на пространствено-времевата 
ексгиберация, образуват 12-те вече известни ви Чисти 
Космически Качества (ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ).

3.1125. Обръщам вашето внимание на това, че във Фор-
мо-структурите и ФД на нашата Вселенска Същност 
24-те Съвместени Качества се образуват в резултат от 
последователния Синтез и конкатенационната конвер-
генция на всичките 12 Чисти Качества в смесените 
ДВОЙКИ различни Вектори на Космическото Творчест-
во (Амплификационна Клонка + Квалитационна Клон-
ка). При това не бива да забравяте, че ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ 
представляват най-универсалната част на сллоогрент-
ната ф-Конфигурация и на нашата ДДИИУЙЙИ-Същност 
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и Мирозданията от всички типове (както гуманацион-
ни, така и проприусални). Фокусните Динамики на зи-
лионномерностните Нива на ексгиберация на ВККР на 
нашата ДДИИУЙЙИ-Същност са структурирани от зили-
оните варианти на всевъзможните съчетания на две-
надесетте ЧКК, образувайки 12 типа съчетания на 
Съвместените Чисти Качества (до 24-та измерност), а 
също Идиопатичните Мултимодуси на ЧКК (до 36-та из-
мерност), Имманентните Суперсинтенсии на ЧКК (до 
48-ма измерност), Трансцендентните Диссимилуси 
на ЧКК (до 60-та измерност) и т.н. Но в този сферои-
дален участък на УПДИ, който ние субективно интер-
претираме като „диапазон от 12,0 до 0,0 измерност“, 
тези варианти на между-Качествените взаимодействия 
дувуйллерртно се деплиатизират (качествено се пони-
жават) до почти най-низшия свой предел („по-долу“ – 
само диапазоните на Четверичната Е-П), предоставяйки 
възможност на Формо-Творците на днес фокусираните 
от нас НУУ-ВВУ-Форми на Самосъзнания творчески да 
се реализират само чрез много тензорни (примитивни, 
неустойчиви дисонационни) СФУУРММ-Форми.

3.1126. Макар че всяко от възможните между-Качестве-
ни взаимодействия на Всяка от изходните ллууввуми-
чески Доминанти в 12-измерностния диапазон на екс-
гиберация се осъществява (чрез Фокусните Динамики 
на съответстващите Формо-Творци) като че ли колек-
тивно (заедно), но във всеки конкретен случай това 
взаимодействие притежава множество признаци на 
субтеррансивност (индивидуалност). При това Форми 
на Самосъзнания от ллууввумическия до гоолгамаааи-
ческия типове бирвуляртност се образуват само в тези 
случаи, когато инвадерентното съчетание на Аспектите 
на тези две ОО-УУ (по отделно!) с Всяка от останалите 
десет ОО-УУ не става по-мощно от вече съществуващи-
те между Тях Самите (във всеки диапазон от Тяхната 
възможна ексгиберация) взаимовръзки (тоест не изли-
за извън допустимите предели на катализационните 
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взаимодействия). В противен случай образувалото се 
инвадерентно съчетание на Аспекти се реализира чрез 
други Прото-Форми или в 3-4-та измерност, или в ня-
кой определен (от 4,0 до 12,0) диапазон измерност чрез 
3-10-инвадерентните Схеми на Синтез:

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум 
(първи – деплиативен, до 4,0 измерност – 
Амплификационен Кръг);

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Устойчивост–
ВСЕ-Стабилност;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Ваку-
умност;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Цялостност;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Устременост;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Единство;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Същност–ВСЕ-Про-
ницаемост;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изна-
чалност;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-При-
съственост;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Знание–ВСЕ-Инфор-
мираност;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Обилност–ВСЕ-На-
пълненост;

ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум 
(втори – амплиативен, 12-та измерност – 
Амплификационен Кръг);

ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост 
(първи – деплиативен, до 4,0 измерност – 
Амплификационен Кръг);
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ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Ста-
билност;

ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуум-
ност;

ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Цялостност;

ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Устременост;

ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Единство;

ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проница-
емост;

ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изначал-
ност;

ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълне-
ност;

ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информира-
ност;

ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-При-
съственост;

ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост 
(втори – амплиативен, 12-та измерност – 
Амплификационен Кръг).

3.1127. За нас особен интерес в гореизброените взаи-
мовръзки представляват такива преди неразглежда-
ни от нас понятия, като първия и втория Амплифи-
кационни Кръгове, които са посочени поотделно за 
Всяка от двете инвадерентни (за ллууввумическата 
Схема на Синтез) ОО-УУ-Същности. Това означава 
само, че началото на Синтеза на между-Качестве-
ните взаимодействия, характерни за ллууввумиче-
ски-гоолгамаааическия тип бирвуляртност, се за-
ражда в едни фокусно-етерни условия, а завършва в 
други, по-благоприятни (поради по-високата коварл-
лертност между Аспектите), и тези междускунккцио-
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нални взаимовръзки, които за дадена двойка Доми-
нанти са били невъзможни (поради тяхната висока 
имперсептност) или са станали частично възможни 
в промеждутъчните диапазони на измерност (от 4-та 
до 12-та), във висшите Нива на Третичната Енер-
го-Плазма са могли да се осъществят.

3.1128. При детайлно разглеждане на дадените взаимо-
действия, в някои от вас, вероятно, ще възникне нераз-
биране на наличието на разлики между такива „абсо-
лютно еднакви по Същността“ си Схеми на Синтез, като, 
например, (ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъд-
рост) и (ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум). 
Да, от гледна точка на елементарната логика, днес при-
съща на мнозинството хора, „от промяна на местата на 
събираемите тяхната сума не се изменя“. Но доколко-
то ние имаме раота не с прости числа, а с най-сложни 
партикули сллоогрентна Информация, където буквално 
всяка привидно „отделна“ взаимовръзка играе своята 
роля в качествеността на получения от нас резултат, то, 
от гледна точка на обективизма на осъществяващите се 
между-Качествени взаимодействия, разликата между 
подобни схеми може да се окаже огромна.

3.1129. При това трябва да отчетем, че катализационни-
те процеси, съпровождащи всеки подобен гуманацио-
нен Акт на, във всеки случай като че ли еднаквите (от 
наша гледна точка) схеми на взаимодействия, протичат 
съвършено иначе, отколкото тези, които субективно ни 
се струват „идентични“. Смисълът на казаното ще стане 
по-понятен, ако вие разгледате примерите за нарушава-
не на коммутацията в случаите с химическите реакции. 
Последователността на добавянето на ингредиенти в 
химичния процес има изключително важно значение, 
и ако объркаме местата на поне един от етапите, то на 
изхода ще се поучи нещо съвършено  непрогнозируемо. 
И даже в случая с две вещества замяната на последо-
вателността на взаимодействието между тях може да 
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доведе до радикално различни последствия (например, 
всички знаят, че не трябва да се добавя вода в сярната 
киселина, а обратно – иначе ще има взрив).

3.1130. Още по-сложни и многозначещи стават тези меж-
дускунккционални взаимовръзки в условията на екс-
гиберация на Фокусната Динамика на Формо-Творци-
те на Вторичната Енерго-Плазма, където Всяка от два-
надесетте Двойки Съвместени ЧКК, проявени в ДПС на 
нашата ДДИИУЙЙИ-Същност чрез свойствата на Меж-
дугалактическите Комплекс-Планове, представлява 
резултат от последователното ДВУ-Векторно (с участие-
то на Формо-Творците на СИНТЕТИЧНАТА Амплифика-
ционна Клонка и Инфо-Творците на РЕЗОСКОНЦЕОННА-

ТА Квалитационна Клонка) съвместно взаимодействие 
до определената степен на вече синтезираните в Тре-
тичната Енерго-Плазма Аспекти на двете ОО-УУ-Същ-
ности (ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) 
с Аспектите на Всяка от 10-те останали ОО-УУ, а също 
(два пъти!) една с друга (по два качествени Кръга – от 
12-та до 24-та измерност). Субективно-схематично да 
изразим тези взаимодействия може по следния начин:

А) първи – деплиативен, от 12-та до 24-та измер-
ност – Амплификационен Кръг:

(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + 
ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост;

(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + 
ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност;

(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + 
ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуумност;

(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + 
ВСЕ-Цялостност;

(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + 
ВСЕ-Устременост;

(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + 
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ВСЕ-Единство;

(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + 
ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост;

(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + 
ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изначалност;

(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + 
ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-Присъственост;

(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + 
ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност;

(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + 
ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост;

(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + 
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум;

Б) втори – амплиативен, от 12-та до 24-та измер-
ност – Амплификационен Кръг:

(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум;

(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност;

(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуумност;

(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
ВСЕ-Цялостност;

(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
ВСЕ-Устременост;

(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
ВСЕ-Единство;

(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост;

(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
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ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изначалност;

(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-Присъственост;

(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност;

(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост;

(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост.

3.1131. Както можете да видите, в условията на ексги-
берация на Вторичната Илюзия процесът на коммута-
ция на Доминантите се осъществява иначе, отколкото 
в Третичната Илюзия, когато има два некоммутативни 
варианта на Синтез, във всеки от които в деплиатив-
ните Нива (до 4-та измерност) се организира един ка-
чествен Кръг, а в амплиативните (до 12-та измерност) 
– друг качествен Кръг. Но аз трябва още веднъж да 
обърна вашето внимание на това, че такива, изглеж-
дащи „еднакви“, Схеми на Синтез, като [(ВСЕ-Любов–
ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Раз-
ум] и [(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) 
+ ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум], а също [(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъд-
рост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост] 
и [(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост], трябва да възприемаме само 
като най-коварллертни (за дадените условия на ексги-
берация!) Схеми на консуммативна гуманация на все-
възможните съчетания на гетерогенеусните признаци 
между дванадесетте разно-Качествени ОО-УУ-Същности. 
Образуването на 12-те Хармонични Двойки на Вторич-
ната Енерго-Плазма на нашата ДДИИУЙЙИ-Същност се 
осъществява приблизително по следния начин:

1. [(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум] + [(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + 
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум]
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2. [(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност] + [(ВСЕ-Любов–
ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + ВСЕ-Устойчи-
вост–ВСЕ-Стабилност]

3. [(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) 
+ ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуумност] + [(ВСЕ-Любов–
ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + ВСЕ-Празно-
та–ВСЕ-Вакуумност]

4. [(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) 
+ ВСЕ-Цялостност] + [(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + 
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + ВСЕ-Цялостност]

5. [(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) 
+ ВСЕ-Устременост] + [(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + 
ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + ВСЕ-Устременост]

6. [(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
ВСЕ-Единство] + [(ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Во-
ля–ВСЕ-Разум) + ВСЕ-Единство]

7. [(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) 
+ ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост] + [(ВСЕ-Любов–
ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + ВСЕ-Същ-
ност–ВСЕ-Проницаемост]

8. [(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) 
+ ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изначалност] + [(ВСЕ-Любов–
ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + ВСЕ-Изход-
ност–ВСЕ-Изначалност]

9. [(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-Присъственост] + [(ВСЕ-Любов–
ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + ВСЕ-Мобил-
ност–ВСЕ-Присъственост]

10. [(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) + 
ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност] + [(ВСЕ-Любов–
ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + ВСЕ-Знание–
ВСЕ-Информираност]
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11. [(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост) 
+ ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост] + [(ВСЕ-Любов–
ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + ВСЕ-Обил-
ност–ВСЕ-Напълненост]

12. [(ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъд-
рост) + ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост] + [(ВСЕ-Любов–
ВСЕ-Мъдрост + ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум) + ВСЕ-Лю-
бов–ВСЕ-Мъдрост]

3.1132. Следва да отбележим, че има други варианти на 
Сдвоените съчетания на ОО-УУ-Същностите, като на-
пример: (ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност + ВСЕ-Праз-
нота–ВСЕ-Вакуумност), (ВСЕ-Цялостност + ВСЕ-Устреме-
ност), (ВСЕ-Единство + ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост), 
(ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изначалност + ВСЕ-Мобилност–
ВСЕ-Присъственост), (ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност 
+ ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост), (ВСЕ-Устременост 
+ ВСЕ-Единство), (ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност + 
ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост), (ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Ва-
куумност + ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изначалност), (ВСЕ-Ця-
лостност + ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-Присъственост) и т.н.

3.1133. Както виждате, от Фокусните Динамики на свой-
ствените им Формо-Творци се формират в същите слло-
огрентни „точки“ на фокусно-етерната ексгиберация на 
Формите на Самосъзнания и ККР на Вторичната Енер-
го-Плазма на другите типове бирвуляртност, имащи ня-
какви общи гетерогенеусни признаци както с нашите, 
ллууввумическите, така и с множество други типове. 
Фокусните Динамики на Формо-Творците на всеки тип 
едновременно формират в характерните за тях Времеви 
Потоци безкрайно множество разнообразни субективни 
Реалности и пространствено-времеви Континууми.

3.1134. Затова вие трябва добре да си представяте, че 
посочените тук съчетания на 12-те Двойки Съвместе-
ни Чисти Качества не се явяват непроменливи и ста-
билни за Всяка от безбройното множество ЙИ-ЛЛИ-ИЙ-
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ЛЛ-Същности на Вторичната Енерго-Плазма, структури-
ращи сллоогрентната ф-Конфигурация на разнотипните 
36-измерностни Вселенски Същности, а в зависимост от 
Направленията на свойствения Им префокусировъчен 
Процес могат широко да варират състава на образува-
щите Ги Формо-структури. Описаните типове възмож-
ни взаимовръзки са характерни за нашата ДДИИУЙ-

ЙИ-Същност. Също искам още веднъж да ви напомня, че  
скунккционалните съчетания между ОО-УУ-Същностите, 
голохронно осъществени в Първичната Енерго-Плазма 
на нашата Вселена, представляват значително по-слож-
ни гуманационни Схеми, макар че общият Принцип на 
тяхното образуване е един и същ: последователно задъл-
бочаване на между-Качествения Синтез между всичките 
12 ОО-УУ-Същности на фона на явната инвадерентност 
на гетерогенеусните признаци на някоя Двойка ЧКК.

3.1135. За ДДИИУЙЙИ-Същността това е Двойката ВСЕ-Лю-
бов–ВСЕ-Мъдрост и ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум; за другите, фо-
кусиращи се в същия с Тях „Сектор“ на Качества има 
други Двойки най-допълващи се едно друго ЧКК. На-
пример, за ССААССЙИИМС това е Двойката ВСЕ-Устой-
чивост–ВСЕ-Стабилност и ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуум-
ност, за СЛЛААВССААММС – ВСЕ-Цялостност и ВСЕ-Ус-
тременост, за ССОРРИЛЛИФУЛЛС – ВСЕ-Единство и 
ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост, за ССРРИИММССЛЛАЙ-

ЙСС – ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изначалност и ВСЕ-Мобил-
ност–ВСЕ-Присъственост, за ССООЛГООССТМ – ВСЕ-Зна-
ние–ВСЕ-Информираност и ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълне-
ност, за ССПООРРКРРУУЛЛСС – ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост 
и ВСЕ-Изходност–ВСЕ-Изначалност, за ДИИММФФАЛГГ 
– ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум и ВСЕ-Цялостност, и т.н..

3.1136. За сметка на субтеррансивното свойство емер-
джентност, общата Фокусна Динамика на Формо-Тво-
рците на цялото многообразие от Формо-Типите на 
Вселенските Същности на дадения мегадиапазон (до 
36-та измерност) образува този свръхаддитивен ефект 
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(когато Творческият Потенциал на Техните съгласу-
вани взаимодействия значително превишава Техните 
субтеррансивни фокусни усилия), който Им позволява 
да започнат конкатенационно да формират Фокусните 
Динамики на 48-измерностните Вселенски Същности.

Глава 3. „СЕКТОРИ“, „ПОДСЕКТОРИ“, „ПОТО-
ЦИ“ и „ЛЪЧИ“ на съчетанията на Чистите Кос-
мически Качества. Общият Принцип на обра-
зуването на Вселенската Карма

3.1137. Цялата етерна основа на фокусната ексгибера-
ция на Формо-Творците на Първичната Илюзия на 
Междугалактическите Комплекс-Планове, голохронно 
осъществена в „момента“ на Акта на постмеркавгна-
ционната консумматизация, съставляват 12-те типа 
етерни взаимовръзки, които в своята съвкупност об-
разуват сфероидалните информационни пространства 
на „Секторите“ (ННИИЛГ-ННИ) на всевъзможните съ-
четания между Аспектите на ЧКК. Напомням ви, че 
непосредствено с Чистите Космически Качества (или 
с Техните етерни „проекции“ във Формо-системите на 
Световете – ОО-УУ-Същностите) нито един тип Фокусна 
Динамика на Формо-Творците (каквито и високоамп-
лификационни Нива на измерност Те да структурират) 
никак не може да взаимодейства, доколкото Самите 
ЧКК представляват Принципите на Информация, Кои-
то (поради присъщата Им информационна Същност) 
се явяват ЕТАЛОННО НЕИЗМЕННИ.

3.1138. Разглежданата от нас диференциация на ами-
циссимното (примогенитивно + консуммативно) Със-
тояние на Информацията на дванадесетте основни типа 
(ЧКК) се явява условна и абсолютно субективна и се 
прилага от нас само във връзка с мощните ограничения 
на нашите биологични системи на Възприемане, Фор-



638
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

мо-Творците на които, лишени и от най-малката въз-
можност цялостно да възприемат всички универсални 
свойства и особености на Информацията, са принудени 
да манипулират с изключително малки обеми от свой-
ствените за Нея гомогенеусни признаци – под-…-под-Ас-
пекти, последователно агрегирайки ги в етерните Кон-
фигурации на повече или по-малко възприеманите от 
нас информационни съчетания – под-Аспекти и Аспекти 
на Чистите Космически Качества (или ОО-УУ-Същности).

3.1139. Аспектите на всяко ЧКК, притежавайки универ-
салното свойство сллоогрентност, представляват абсо-
лютно точни „копия“ на Чистите Качества. Субектив-
ната „разлика“ между тях се образува в самия миг на 
„разопаковка“ на дефинитивната Информация чрез 
Механизма на ексгиберация на Фокусната Динамика: 
от сллоогрентната етерна Конфигурация, въвличана в 
този непрекъснат процес, в Самосъзнанието на „ли-
чността“ резонационно „изкристализира“ само тази 
част от безкрайно разнородното Съдържание, която в 
по-голяма или по-малка степен съответства на нещо 
по-рано вече отклексувано (синтезирано) от Фор-
мо-Творците и подредено от тях до субтеррансивния 
Опит на свойствените им Представи за „самите себе 
си“ и окръжаващата действителност.

3.1140. Така чрез Фокусната Динамика постоянно се 
осъществява процеса на субективната дифференциа-
ция на цялостната Информация на отличаващите се 
една от друга (за Формо- и био-Творците система на 
Възприемане на дадената „личност“!) гетерогенеусни-
те признаци или Аспекти (партикули, части), които 
всички Форми на Самосъзнания могат по-своему да 
използват като „универсален формообразуващ мате-
риал“ (СФУУРММ-Форми, ЛЛААСС-Форми и т.н.) в цяло-
то многообразие на присъщото им жизнено творчест-
во. Всички междускунккционални етерни взаимовръз-
ки, обединяващи абсолютно всички Аспекти на ЧКК 
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в единна и цялостна Информация, също притежават 
свойството сллоогрентност и субективно условно се 
„разделят“ само под въздействието на Фокусната Ди-
намика на Формо-Творците.

3.1141. В Сферата на Творчество на Фокусната Дина-
мика на нашата ДДИИУЙЙИ-Същност тези взаимовръз-
ки се съчетават помежду си по Схемата: специфично 
синтезираните гетерогенеусни признаци на 24-те Съв-
местени Качества, сформирани по определен начин 
в 12 Хармонични Двойки, активно взаимодействат с 
Аспектите на Всяко от 12-те Чисти Космически Ка-
чества, едновременно образувайки по такъв начин в 
различните условия на ексгиберация на ССУИ-СС-СФАА-

Творците на 36-измерностния мегадиапазон безброй-
ното множество разнообразни Идиопатични Мулти-
модуси на ЧКК, представляващи етерните съчетания 
на ЙЙЮЛЛУЙГ-Формите и ССНУУЙЛЛ-Формите. Ако аб-
солютно цялото етерно Съдържание на Тези Мулти-
модуси съберем заедно, а след това условно го „разде-
лим“ по някакви определени признаци на дванадесет 
основни типа, то ние ще получим тези съчетания на 
най-коварллертните помежду си взаимовръзки, които 
субективно се определят от нас като „Сектори“ на Чис-
тите Космически Качества.

3.1142. Явявайки се средоточие на етерните взаимо-
връзки на Идиопатичните Мултимодуси на ЧКК, Тези 
„Сектори“ представляват цялата информационна база 
(Опит) за по-нататъшните конкатенационни префоку-
сировки и между-Качествени пертурбации на всяка 
36-Качествена Вселенска Същност във ф-Конфигура-
цията на 48-Качествената Вселенска Същност (при 
това тази база се използва не само от Вселените от 
ДДИИУЙЙИ-типа, но също и от Вселените на останалите 
типове за мултиполяризационни префокусировки във 
всички възможни за Всеки от Тях типове Съществува-
не). В сллоогрентната Фокусна Динамика на ДДИИУЙ-
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ЙИ-Същността Тези „Сектори“ абсолютно никак обек-
тивно не са отделени в каквито и да било „гранди-
озни“ и „отделни“ (от Всичко друго) информационни 
„конструкции“ – със своите етерни Конфигурации Те 
само отразяват тези Главни Космически Кодове (тоест 
потенциалните възможности), които са необходимии 
на УУЙЮ-УУ-ЙЙ-Творците на Междувселенските Диапа-
зони на Плазмените Сили за осъществяването от Тях 
на съвместно реализационно Творчество.

3.1143. Дванадесетте „Сектора“ – това не е Висшата за 
Вселените от дадения тип Форма на Съществуване, а, 
по-скоро най-висшата за всички ДДИИУЙЙИ-Същности 
(както и за останалите разнотипни Вселени на даде-
ното ниво на развитие) степен или някакъв условен 
„предел“ на възможната амплиативност на тези съ-
четания от етерни взаимовръзки, които Те генерират 
чрез Своите Фокусни Динамики – „предел“, който не-
прекъснато се видоизменя (амплификацира) с пови-
шаването на Нивото на Тяхното субтеррансивно раз-
витие. Ако направим условни паралели с човешката 
„личност“, то функционално Всеки „Сектор“ може су-
бективно да се сравни с етерното напълване на нашите 
с вас Нива на Надсъзнанието и на колективното Под-
съзнание – по отношение на Нивата на „личностното“ 
Самосъзнание.

3.1144. Именно по такъв субективен начин в слло-
огрентната Фокусна Динамика на ССУИ-СС-СФАА-Тво-
рците на Висшия Космически Разум АЙФААР се фор-
мират дванадесетте основни типа на възможното 
едновременно развитие на цялото разнообразие на 
фокусираните от Тях ДДИИУЙЙИ-Същности: мултипо-
ляризационно фокусирайки се в етерното Съдържа-
ние на един или друг от дванадесетте „Сектора“, Фор-
мо-Творците на различните ипсиусни Интерпретации 
на нашата 36-Качествена Вселенска Същност осъзнато 
избират за Себе си тази част („спектър“) на ССУУ-СС-
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ВУУ-Сферата на Творчество, чрез която Те ще могат 
в най-голяма степен да удовлетворят свойствения за 
Всеки от Тях насъщен Интерес. Тоест Съдържанието 
(характерните етерни взаимовръзки между абсолют-
но всички ЙЙЮУЛЛУЙГ-Форми и ССНУУЙЛЛ-Форми) на 
всичките дванадесет типа „Сектори“ представлява ця-
лата информационна база, обезпечаваща реализация-
та на разнотипните ККР и Техните Форми на Само-
съзнания, структуриращи всяка Вселенска Същност в 
мегадиапазона до ±36-та измерност.

3.1145. Как това се осъществява? Например, от най-ко-
варллертните (по отношение на „текущата“ Фокусна 
Динамика на ДДИИУЙЙИ-Същността) етерните взаи-
мовръзки, структуриращи определен „Сектор“, Всяка 
ипсиусна Интерпретация като че ли „интуитивно“ фор-
мира нужните за Нея (тоест най-интересните за Нея 
в дадената ф-Конфигурация) съчетания на Чистите 
Космически Качества и ги използва за собствената си 
префокусировъчна конвергенция в по-амплиативните 
Нива на Своето Самосъзнание, за да може „един ден“ 
да започне да осъзнава Самата Себе си като един от 
възможните Формо-Типи на 48-Качествената Вселен-
ска Същност. При това Всеки от дванадесетте „Секто-
ра“ в никакъв случай не трябва да си представяте като 
някакъв информационен блок, който е някак „отде-
лен“ от Съдържанието на всички останали „Сектори“: 
най-достоверна за възможностите на вашето „днешно“ 
Възприемане (макар и в безкрайна степен субектив-
на!) ще бъде Представата за мултидисперсната „дис-
персност“ на характерните взаимовръзки на Всеки от 
„Секторите“ в информационното пространство на об-
щото за Тях Съдържание.

3.1146. Представете си, че Съдържанието на Всеки „Сек-
тор“ се състои от зилиони разно-Качествени информа-
ционни взаимовръзки, на всяка от които по някакъв 
тсноспецифичен начин е зафиксиран номера на опре-
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деления „Сектор“: 1, 2, 3, … 12. При това не забравяйте, 
че една и съща (но по различни (!) начини клексува-
на) междускунккционална взаимовръзка може в равна 
степен да участва в процесите на образуването на спе-
цифичните ЙЙЮУЛЛУЙГ-Форми и ССНУУЙЛЛ-Формите, 
които са свойствени на различните „Сектори“. Зато-
ва основната качествена разлика на един „Сектор“ от 
всеки друг се явява начина за субтеррансивното клек-
суване на Формо-Творците на „разопакованата“ от тях 
етерна Информация: едни начини в по-голяма степен 
дувуйллерртно се съчетават с някакви други, образу-
вайки по особен начин агрегираните конгломерати, 
имащи в свойствените само на тях фокусно-етерни 
взаимовръзки на множеството парциални признаци.

3.1147. Като Основен Механизъм за активизацията на 
всяка от тези разнородни (разно-Качествени) взаимо-
връзки служи само Принципа на тяхната лийллусцив-
ност-гейлитургентност помежду им, който голохронно 
се реализира извън инерционните (консуммативни) 
свойства на всяка Времева Същност и затова не се 
подчинява на никаква субективна поредност, харак-
терна за процеса на образуването на Фокусните Ди-
намики на всяка Формо-система. Затова, ако в някой 
от дванадесетте „Сектора“ Фокусната Динамика на 
Формо-Творците на някоя от Вселенските Същности (и 
свойствения за Нея тип бирвуляртност) има благопри-
ятни условия за едновременна ексгиберация в различ-
ните ДПС, то в специфичните условия на проявление 
на другите „Сектори“ Тя все повече и повече губи тези 
реализационни предимства, дувуйллерртно изменяйки 
Своята ФД до радикално „противоположна“ и напълно 
изменяйки по такъв начин самия характер на Своя-
та функционалност. В други „Сектори“ Тя субективно 
може да се възприема като „съвършено друга“ Вселен-
ска Същност. Така се организира Принципа на Мулти-
поляризация на ФД на всички Вселенски Същности.
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3.1148. Сега си представете, че цялото безкрайно мно-
жество от тези (различно клексувани) етерни взаи-
мовръзки са произволно като че ли „диспергирани“ 
помежду си в едно информационно пространство на 
дванадесетте „Сектора“, бидейки в различна степен ед-
новременно активизирани от Фокусните Динамики на 
36-Качествени Вселенски Същности веднага на всички 
типове. В обективната Реалност подобна „диспергира-
ност“ няма – това сравнение се предлага само като 
помощ за вашето ограничено Въображение по форми-
рането на Представите за разглежданата от нас етер-
на Конструкция. Всеки от субективните процеси, ха-
рактерни за формирането на Фокусните Динамики, се 
обезпечава от Принципа на Сллоогрентност на Инфор-
мацията, Който съвместно с Резонационния Принцип 
обезпечава абсолютно всички типове едновременни 
реализации на едни и същи скунккционални взаимо-
връзки чрез безкрайно множество съчетания.

3.1149. За да се префокусира във ф-Конфигурацията на 
Някоя от ипсиусните Интерпретации на 48-Качестве-
ната Вселенска Същност от дефинитивен тип, Всяка 
36-Качествена Вселенска Същност трябва в определе-
на за Нея свилгс-сферационна последователност суб-
террансивно да се фокусира в характерните взаимо-
връзки на Всеки от „Секторите“, придобивайки по та-
къв начин (чрез специфичните съчетания на сформи-
раните от Него ЙЙЮУЛЛУЙГ-Форми и ССНУУЙЛЛ-Форми) 
свойствения само на Него Опит, който едновременно 
се реализира в съответстващите ексгиберационни ус-
ловия на нашето Мироздание чрез множеството разно-
типни 36-Качествени Вселени.

3.1150. Конкатенационно постигайки този Опит от Съ-
ществуването, Всяка Вселенска Същност преминава 
(тоест префокусира се в Своя Ротационен Цикъл) чрез 
множество субективни етапи на Своето амплифика-
ционно развитие и във все по-голяма степен се при-
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общава по такъв начин към Фокусната Динамика на 
И-ИИЙТЙ-И-АА-А-Творците на НАД-Вселенските Нива на 
ексгиберация (във Фокусната Динамика на ДДИИУЙ-

ЙИ-Същността тези коригиращи функции изпълняват 
УУЙЮ-УУ-ЙЙ-Творците), трансмутирайки се в края на 
краищата във ф-Конфигурацията на 48-Качествената 
Вселенска Същност от определен тип. По-нататък този 
нескончаем Процес продължава по същата схема, но 
вече не в условията на 12-те „Сектора“, а чрез 12 от 
Техните по-амплиативни Аналози – „Интержекти“ на 
ЧКК (АЙОЛЛДСС-ККА), Които служат като главно средо-
точие на етерните взаимовръзки на Имманентните Су-
персинтенсии на ЧКК – съчетания на СККАЙ-АФФТ-Фор-
ми (амплиативни аналози на ЙЙЮУЛЛУЙГ-Форми и 
ССНУУЙЛЛ-Форми).

3.1151. Всеки от 12-те „Сектора“ е структуриран от етер-
ните „проекции“ на 12-те основни за Него „Подсекто-
ра“ на ЧКК (ЛЛИИНГ-ЛЛИ), които в Първичната Илюзия 
на Енерго-Плазмата на Междувселенския ДПС пред-
ставляват целия сумарен Опит, синтезиран и конка-
тенационно конвергиран в 36-измерностните Нива на 
етерните взаимовръзки на дадения „Сектор“ чрез Фо-
кусните Динамики на съответстващите типове ССЛОО-

СС-СНАА-Творци, формиращи (чрез цялото многообра-
зие от ЛЛААСС-Форми) Вторичната Илюзия, организи-
рана в дванадесет типа Космически План-Нива. Ако 
продължаваме и по-нататък да правим паралели меж-
ду Нивата на субтеррансивното Творчество на Всяка 
от ипсиусните Интерпретации на ДДИИУЙЙИ-Същност-
та и „личностните“ Интерпретации на всеки човек, то 
взаимовръзките на етерната Информация на даденото 
Ниво (по отношение на степента на качественост на 
„Секторите“) субективно може да се сравни с тези съ-
четания от СФУУРММ-Форми, с които Формо-Творците 
на нашето „личностно“ Самосъзнание структурират 
Фокусната Динамика на всяка „личност“.
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3.1152. Ако „Секторите“ се явяват етерната база на  
Фокусната Динамика на Формо-Творците, реализира-
щи се в 12-те Нива на Първичната Енерго-Плазма, то 
„Подсекторите“ представляват фундаменталната ин-
формационна база за творческата реализация на Фор-
мо-Творците, опериращи със специфичните съчетания 
на Хармоничните Двойки на Съвместените Качества 
в 12-те Нива на Вторичната Енерго-Плазма. На свой 
ред Творческата Активност на Инфо-Творците на все-
ки „Подсектор“, чрез сллоогрентната мултиполяриза-
ция на Фокусната Динамика на Формо-Творците на 
ДДИИУЙЙИ-Същността, е обезпечена от наличието в 
тях на дълбоки взаимовръзки с Аспектите на множе-
ство по-малко сложни етерни Конструкции – „Потоци“ 
(ССМУУ-СС-ССАА), Всеки от които обезпечава сложните 
взаимодействия между Аспектите на 12 Чисти Косми-
чески Качества (чрез Творческата Активност във Фо-
кусните Динамики на цялото множество разнопротоф-
ормни СФУУРММ-Форми).

3.1153. Всяка от Тези дванадесет Двойки едновременно 
образува във всеки Космически План-Ниво специфич-
ни съчетания с Всяка от останалите единадесет Двой-
ки Съвместени Качества, от една страна, конвергирай-
ки по такъв начин (чрез Фокусната Динамика на Фор-
мо-Творците) свойствените на дадения „Подсектор“ 
кодировки в съответстващия му „Сектор“ (Междуга-
лактическите Комплекс-Планове), а от друга страна, 
„проецирайки“ (трансгрессирайки) ги чрез множество-
то „Потоци“, структуриращи всеки „Подсектор“ в ця-
лото безкрайно многообразие на Формо-структурите 
на План-Обертоновете на Полетата-Съзнания.

3.1154. За да облекчим разглеждането и анализа на 
по-нататъшната Информация, хайде още веднъж да си 
спомним структурата на Междугалактическите Ком-
плекс-Планове в тази последователност на коварллерт-
ните етерно-фокусни взаимовръзки, която е най-харак-
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терна за Тях (отчитайки, че Етерният Комплекс-План 
се явява универсален и общопроницаващ за всички 
тях). И така, както вече знаете, всички „проекции“ на 
Фокусната Динамика на Формо-Творците на Трансфор-
миращия Междувселенски ДПС качествено се преобра-
зуват в квалитационното Направление на УПДИ-Дина-
миката (от позицията на амплификационното развитие 
– деплиативно) и трансгрессивно се „препроецират“ 
във Фокусната Динамика на Формо-Творците на Тран-
сформиращия К-П; и по-нататък: ФД на Фокусиращия 
ДПС (във ФД на Фокусиращия К-П; ФД на Космическия 
ДПС) във ФД на Космическия К-П; ФД на Атмичния ДПС 
(във ФД на Хармонизиращия К-П; ФД на Дезинтегра-
ционния ДПС) във ФД на Дезинтеграционния К-П; ФД 
на Будхичния ДПС – във ФД на Будхичния К-П, от фо-
кусно-етерните „проекции“ на Който се формират абсо-
лютно всички Формо-структури на Стабилизационния, 
Трансмутационния, Менталния, Астралния и Каузал-
ния Междугалактически Комплекс-Планове.

3.1155. Може да се твърди, че фактически именно с му-
лтиполяризационната диференциацияи на „проекции-
те“ на Междугалактическия Будхичен Комплекс-План 
започва Процеса на ексгиберация в УПДИ-Динами-
ката на всичко, което ние субективно отнасяме към 
Вторичната, Третичната и Четверичната Илюзии на 
Енерго-Плазмата: всички по-деплиативни УПДИ-„про-
екции“, сформирани от Фокусната Динамика на Фор-
мо-Творците на петте последни Комплекс-Плана (от 
Стабилизационния до Каузалния), може да се раз-
глеждат като Производни на Космическата Дейност на 
Вселенските ССУИ-СС-СФАА-Творци на Будхичния К-П 
(ТТУУССУЙЙ-СС-ММ). Ако бихте могли да си предста-
вите безкрайността на етерните взаимовръзки, струк-
турно организиращи Механизма на ексгиберация на 
всички Формо-структури на нашата Вселенска Същ-
ност, като някаква „дискретна сфероидалност“ (което 
е невъзможно даже теоретически), то висшите Нива на 
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тази Вселенска Конфигурация биха били образувани 
от Фокусните Динамики на ССУИ-СС-СФАА-Творците на 
Междугалактическия Будхичен Комплекс-План, Чии-
то ЙЙЮЛЛУЙГ-Форми, съобразно своето деплиативно 
преобразуване и качествената трансгрессия, биха об-
разували фокусните Конфигурации на разнотипните 
Форми на Самосъзнания и ККР във всички „нижеле-
жащи“ Нива на даденото Вселенско Творение.

3.1156. Тоест целият сложногуманационен Процес на 
мултиполяризационното „препроециране“ на ди-
ффузгентните Формо-структури на Първичната Енер-
го-Плазма във всевъзможното разнообразие на „про-
екциите“ на Фокусните Динамики на Формо-Творци-
те на Космическите План-Нива на Нейното Вторично 
Състояние (и по-нататък – във Фокусните Динамики 
на ККР на План-Обертоновете на Полетата-Съзнания, 
отразяващи Нейното Третично Състояние) се обезпе-
чава от ССУИ-СС-СФАА-Творците на Междугалактиче-
ския Будхичен Комплекс-План. Именно последовател-
ната деплиативно-гуманационна трансгрессия на Тех-
ните мултиполяризирани Фокусни Динамики се явява 
главната Причина за образуването на цялото множе-
ство Нива на ексгиберация на ф-Конфигурациите на 
Формо-Творците на Стабилизационния и Трансмута-
ционния Комплекс-Планове, от Фокусните Динамики 
на Които са се формирали Фокусните Динамики на 
Формо-Творците на Стабилизационния и Трансмута-
ционния План-Нива, а също на Стабилизационния и 
Трансмутационния План-Обертонове. На свой ред, от 
Формо-структурите на тази едновременна „двойка“ 
(породена, напомням, Фокусната Динамика на Фор-
мо-Творците на Будхичния К-П!) са се образували все-
възможните (все по-деплиативни!) „проекции“ на Мен-
талния К-П, Менталния П-У и Менталния П-О, а също 
на Астралния К-П, Астралния П-У и Астралния П-О, 
егллеролифтивно-амплификационния Синтез между 
които (проекции) е станал Причина за образуването 
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на Каузалния К-П, Каузалния П-У и Каузалния П-О (и 
паралелно – на Физическия План-Обертон).

3.1157. Универсалният Механизм на всички тези гума-
национни преобразования на ф-Конфигурациите на 
едни УПДИ-„проекции“ на Формо-Творците (по-ам-
плиативни) в други УПДИ-„проекции“ (по-деплиатив-
ни) се осъществява не само чрез етерните структури 
на безбройното множество „Подсектори“, „Потоци“, 
но също и чрез „Лъчи“ (УУ-ИССМ-УУ). Например, чрез 
Формо-структурата на Всеки от безбройното множе-
ство „Подсектори“ на Формо-Творците на Стабилиза-
ционния и Трансмутационния Комплекс-Планове ко-
дират със свойствените Им съчетания Аспектите на 
дванадесетте Чисти Космически Качества Нивата на 
ексгиберация на Първичната Илюзия на Вселенското 
Творение (от ±36,0 до ±24,0 измерност). Функциите на 
ССУИ-СС-СФАА-Творците на Стабилизационния и Тран-
смутационния Междугалактически Комплекс-Плано-
ве условно може да се определят като посреднически 
между ССЛОО-СС-СНАА-Творците на НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сфе-
рата на Вторичната Илюзия и АЙФААР – Висшия Ко-
легиален Разум на дадената Вселена.

3.1158. До краен предел опростена, но засега и по-по-
нятна за вас, Представа за всички тези взаимовръзки 
можи да се получи, представяйки си заводско произ-
водство на микроелектроника с множество разнофунк-
ционални, но намиращи се в едно пространство, кон-
вейери. На единия конвейер лежат вече готовите ми-
кросхеми („оборудване“ за устройства), тях можем ус-
ловно да ги сравним с инфо-структурите на „Подсек-
торите“. На втория конвейер – „детайлите“, характе-
ризиращи „Потоците“, на третия – „Лъчите“ на ЧКК. 
На другите конвейери се намират „корпусите на бъ-
дещите устройства“ (Формо-структури, пространстве-
но-времеви образувания): на четвъртия – Стабилиза-
ционния Комплекс-План, на петия – Трансмутацион-

https://ayfaar.org/


649
към съдържанието

Етерно-фокусна структура
на Диапазоните на Плазмените СилиРаздел XII

ния, на шестия – Будхичния Комплекс-План, а редом 
с него – Формо-структурата на Будхичния План-Ни-
во, и така всяка структура-обвивка се намира на своя 
конвейер. А между тях работят роботи, съединяващи 
инфо-напълващите (микросхемите) и съответстващите 
Формо-структури (корпуси): „Подсекторите“ се ексги-
берират в Комплекс-Планове (Трансмутационния или 
Менталния, Астралния или Будхичния…), „Потоците“ 
– в План-Нивата и т.н..

3.1159. Във всички типове на качествената ДПС-алтитуд-
ност се формират всички фокусно-етерни взаимовръзки 
на Космическата Каузалност (Карма, Причина), ха-
рактерна за нашата Вселенска Същност. Висшите от тези 
взаимовръзки се образуват за сметка на съвместната ед-
новременна Фокусна Динамика на Формо-Творците на 
Висшите Нива на Колективните Космически Разуми, ре-
ализиращи се чрез КООРЛЛОЙД-, УУРРГОРСТ- и ААЛЛФАЛ-

ЛСТ-Сферата на Творчество на Междугалактическия Мен-
тален К-П, и Формо-Творците на ККР, реализиращи се 
чрез ЭЙЙЮИЙЕЛЕНТ-, ААЛЛООФТОРТ- и УУССООФРЕНТ-Сфе-
ра на Творчество на Междугалактическия Астрален К-П.

3.1160. От колективното Творчество именно на Тези 
ССУИ-СС-СФАА-Творци се образуват и активно се реа-
лизират всички видове „най-близки“ Космически Кау-
зални взаимовръзки на дадената ДДИИУЙЙИ-Същност с 
единадесетте други Вселенски Същности. Информация 
за Техните свойства вие ще можете да получите меди-
тирайки на следните Космически Кодове-Определения: 
ССААССЙИИМС, СЛЛААВССААММС, ССОРРИЛЛИФУЛЛС, 
ССРРИИММССЛЛАЙЙСС, ССООЛГООССТМ, ССПООРРКРРУ-

УЛЛСС, ДИИММФФАЛГГ, ДАРРЕЙЙУУВВСС, ДРРУЛФФУОЛ-

ЛФФТ, ДСИММСТААЛФМСС, ДЛЛИУЛЛССЛЛ.

3.1161. Следва да отбележим, че най-активните каузални 
взаимовръзки обединяват нашата Вселенска Същност 
(по всички типове алтитудност на Първичната Илюзия) 
с Такива Вселенски Същности, като ДЛЛИУЛЛССЛЛ, 
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ССРРИИММССЛЛАЙЙСС, ДИИММФФАЛГГ и ССПООРРКРРУ-

УЛЛСС, докато с останалите Нейната Фокусна Динамика 
„кармически“ резонира основно чрез Формо-структура-
та на Вторичната и Третичната Илюзия. При това вие 
трябва дълоко да разбирате, че на ТУУ-ЛЛТ-ТУУ- и ССАА-

СС-ММ-Нивата общите „кармични“ взаимовръзки обеди-
няват нашата Вселенска Същност не с десетки и даже 
не със стотици хиляди, а със зилиони други Същности 
от подобно Ниво на Самосъзнание, осъществявайки се 
чрез единните за Тях Каузални ДПС, Комплекс-Плано-
ве, План-Нива и План-Обертонове.

3.1162. По аналогичен принцип чрез Формо-структурата 
на Всеки от безбройното множество „Потоци“ на Фор-
мо-Творците на Стабилизационния и Трансмутацион-
ния План-Нива кодират с характерните само за тях 
ЧКК-сочетания всички Нива на ексгиберация на Вто-
ричната Илюзия на Вселенското Творение (от ±24,0 до 
±12,0 измерност). А чрез Формо-структурата на Всеки 
от безбройното множество „Лъчи“ Формо-Творците на 
Стабилизационния и Трансмутационния План-Обер-
тонове кодират със свойствените Им ЧКК-съчетания 
всички Нива на ексгиберация на Третичната Илюзия 
на Вселенското Творение (от ±12,0 до 0,0 измерност).

3.1163. Чрез сллоогрентните свойства на цялата съв-
купност от СФУУРММ-Формите на разно-Качествени-
те „Лъчи“ във Фокусните Динамики на всички Фор-
мо-Творци на Третичната Илюзия свилгс-сферацион-
но се „проецират“ необходимите им в Творчеството 
кодировки на Първо-Образите, характерни за състоя-
нията на Формо-структурите на Вторичната и Пър-
вичната Илюзия. Тези кодировки представляват нещо 
като своеобразен „ГЕНПЛАН“ или „ПРИНЦИПЕН ПЛАН 
НА ТВОРЕНИЕТО“, който служи на Формо-Творците на 
всички Нива на ексгиберация на ФД на нашата Все-
ленска Същност като главен ориентир в тяхното син-
тетично творчество.
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3.1164. Тоест, независимо от мощните деформационни 
изменения, образувани в резултат от голохронно-мул-
типоляризационната Трансгрессия и квалитационната 
Диверсификация на УПДИ от висшите консуммативни 
Състояния до най-елементарните (с последващо абсо-
лютно „сливане“ на всички фокусни Конфигурации 
на Формо-Творците с етерните Конфигурации на Ин-
фо-Творците, тоест условното „връщане“ на Фокусна-
та Динамика на ССС-Същността в примогенитивното 
Състояние), потенциалното Състояние на Информаци-
ята винаги остава неизменно, извън зависимостта от 
степените на инерционност на Фокусната Динамика 
на Формо-Творците на Третичната или Четверичната 
Енерго-Плазма – всякакви смислови изкривявания на 
фокусно-етерните взаимовръзки са свойствени не за Са-
мата Информация, а само за Формо-Творците на раз-
личните системи на Възприемане, субективно интер-
претиращи сллоогрентното Съдържание на УУ-Формите 
достъпни за тяхната Фокусна Динамика.

Глава 4. Междугалактическите Комплекс-Пла-
нове. ССУУ-СС-ВУУ-Сферата на Творчеството 
на АИЙ-ЙЯ-Същността

3.1165. Ние вече изяснихме, че нито във всякакви Състоя-
ния на Енерго-Плазмата, нито във Фокусната Динами-
ка на Формо-Творците на ККР и Формите на Самосъзна-
ния не може да има абсолютно „ментални“ (мисловни) 
или абсолютно „витални“ (астрални, чувствени) типове 
Творческа Активност, доколкото и това, което от нас 
субективно се интерпретира като „мисъл“, и това, което 
ние подразбираме под термина „чувство“, представля-
ват съвършено неразделими компоненти на единния 
Космически Процес на Синтеза, Главните Механизми 
на ексгиберация на Който са заложени в самата синте-
тична Природа на нашето Мироздание.



652
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

3.1166. Функционално този Процес във Фокусната Дина-
мика на всички ККР и Форми на Самосъзнания на на-
шата ДДИИУЙЙИ-Същност се обезпечава от универсал-
ността на фокусно-етерните взаимовръзки между Фор-
мо-Творците на Формо-структурите на Междугалакти-
ческия Трансмутационен Комплекс-План (УУУ-ГУУЙ-

ФФАА-СС-ММ) и Междугалактическия Стабилизационен 
Комплекс-План (ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ). Последният 
обезпечава потенциалното наличие във всяка „точка“ 
на ексгиберация на УФС всички основни Кодировки ха-
рактерни за Фокусната Динамика на ВКР на Мирозда-
нието именно на дадения тип, а първият – абсолют-
но всички възможности, средства и Пътища за цялото 
многообразие на техните субективни реализации.

3.1167. Ако внимателно и дълбоко проанализирате при-
ведените по-долу схеми за образуването на цялото 
множество качествени Нива в Трансмутационния Ком-
плекс-План, то непременно ще забележите, че опреде-
лена част от съчетанието на признаците на Чистите 
Космически Качества и Техните Съвместени Двойки 
(които са представени като отделни букви), структури-
ращи Формо-структурите на Стабилизационния Ком-
плекс-План, по определен начин се „дублират“ във ви-
брациите („буквосъчетанията“) на всяко от Нивата на 
Трансмутационния Комплекс-План.

3.1168. Сякаш „сканирайки“ от етерните Конфигурации 
на Инфо-Творците на Колективните Разуми на Стаби-
лизационния Комплекс-План вариантите на всевъз-
можните съчетания на Аспектите на ЧКК (и образу-
ваните от тях Съвместени Двойки), Формо-Творците 
на ККР на Трансмутационния Комплекс-План едновре-
менно преобразуват и ги синтезират в свойствения за 
тяхното Творчество „вид“, който ние с вас диверси-
фицираме до нивото на достъпните на нашето разби-
ране Представи и крайно субективно интерпретираме 
като някакви разделни състояния на нашата психика 
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– „мисъл“ („проекции“ на ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ) и „чув-
ство“ („проекции“ на ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ).

3.1169. В действителност всяка съставляваща на наша-
та психика никога не се изразява в нашата система 
на Възприемане дискретно или като че ли по отделно: 
всяка Мисъл винаги е структурирана от признаци на 
виталност, а всяко Чувство не може да се прояви във 
Фокусната Динамика без наличието на поне някаква 
ментална основа и никой не може да каже къде именно 
в някои от нашите психически проявления завършва 
Мисълта и започва Чувството, и обратно. Същото може 
да се каже и за творческите реализации на Фокусните 
Динамики на Формо-Творците на всякакви други Про-
то-Форми, на чиито процеси на „мислене-чувстване“ 
много силно специфично влияние оказват особености-
те на тяхната субтеррансивна Схема на Синтез.

3.1170. Например, ние само донякъде можем да се досе-
щаме за характера на най-грубите (тоест най-изразени-
те) психични процеси, които се осъществяват в систе-
мите на Възприемане на някои млекопитаещи животни 
(чиито Схеми на Синтез са най-коварллертни по отно-
шение на нашата), но ние малко можем да си пред-
ставим от психоменталните реализации на растенията, 
на най-простите организми, на микробите, а да не го-
ворим за аналозите на „психизмите“ при фермионите, 
атомите, при  Планетарните, Звездните и Галактиче-
ските Същности. Но нали при това всички те, както и 
ние с вас, използват една и съща информационна база 
на еднакво структурираща общата за всички нас Енер-
го-Плазма, но различно „разопакована“ от системата 
на Възприемане на всяка Форма на Самосъзнание.

3.1171. Трябва да отбележим, че в Космическото Твор-
чество на Формо-Творците на тези най-висши, за да-
дената Вселенска Същност, Нива на ексгиберация на 
ККР няма абсолютно нищо такова, което макар и отда-
лечено да напомня тези творчески процеси, които ние 
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с вас интерпретираме като „психически състояния“ 
като „мисленето“ и „чувстването“. Свойствата на Мен-
талните и Астралните Комплекс-Планове, План-Нива 
и даже свойствата на висшите Нива на План-Оберто-
новете дотолкова невъобразимо се отличават даже от 
най-високите (от възможните за нас) „психоментални“ 
състояния и стереотипни „мислително-емоционални“ 
усещания, че каквото и да било сравнение между тях 
просто няма смисъл – това, което реално „преживя-
ват“ Тези Формо-Творци, никак не е свързано с наши-
те примитивни Представи за „Мислите“ и „Чувства-
та“. Ние сме определили Нивата на ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ 
(Комплекс-Плановете) и УЛЛТУУР-СС-СТ (План-Нива-
та) като Ментални, а ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ (Ком-
плекс-Плановете) и СТЮУЛЛЙЮРССТ-С-СТ (План-Ни-
вата) като Астрални само затова, защото в нашите 
„днешни“ Представи освен тези безкрайно далечни от 
Истината понятия няма съвършено нищо, което поне 
някак да отразява Същността на Свойствата на Енер-
го-Плазмата в тези Нива на субективна ексгиберация.

3.1172. Единственото обстоятелство, което условно обеди-
нява тези качествени състояния на Енерго-Плазмата е 
това, че динамичните енергоинформационни отражения 
на нашите с вас Мисли и Чувства точно така се явя-
ват основни съставляващи на субективните Кармо-Фор-
ми на вашето „личностно“ творчество, както и мулти-
поляризационните взаимодействия между Формо-Тво-
рците на ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ-структурите и ФЛУЙЮЛЛЙ-

ЮЙЙ-СС-ММ-структурите на Комплекс-Плановете, а също 
между Формо-Творците на УЛЛТУУР-СС-СТ-структурите и 
СТЮУЛЛЙЮРССТ-С-СТ-структурите на План-Нивата, по-
раждат и непрекъснато генерират в Енерго-Плазмата 
ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-СС-ММ-Потоци (за Комплекс-Планове-
те) и ДДХВААХТВУЛСФ-С-СТ-Потоци (за План-Нивата), с 
универсалните свойства на на които (отново, по нашите 
Представи!) крайно условно можем да съотнесем такива 
понятия като „кармични“, „каузални“, „съдбоносни“.
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3.1173. Необходимостта да отделим и подчертаем това ва-
жно обстоятелство е продиктувана от това, че за нас е свой-
ствена склонността да „пренасяме“ характера на нашите 
собствени психизми на творческите способности на Форми-
те на Самосъзнания на другите типове ККР, чиито Фокусни 
Динамики и формираните от тях системи на Възприемане 
са ексгиберирани в съвършено други условия и качествени 
Нива, а значи, са и структурирани от енергоинформацион-
ни Потоци абсолютно отличаващи се от качествеността на 
нашите субективни мислечувствени проявления. Време е 
за всички вас, най после, да престанете да се самозалъгва-
те и да продължавате наивно да дарявате, в своето прими-
тивно Въображение, всички типове Планетарни, Звездни и 
други Форми на реализация на Колективните Космически 
Разуми такива несъвършени, както и във вас, собствени-
чески тенденции и „личностни“ психизми, които вече в ус-
ловията на ексгиберация на Формите на Самосъзнания на 
флаксовия и вуолдсовия диапазони претърпяват невъобра-
зими за вас амплиативни трансформации.

3.1174. И така, ние изяснихме, че цялата фокусно-етер-
на основа на Междугалактическия Будхичен Ком-
плекс-План представлява основната качествено-енер-
гийна база за формирането от различните Формо-Тво-
рци на абсолютно всички типове ККР и Формите на 
Самосъзнания на Първичната, Вторичната, Третична-
та и Четверичната Илюзия, едновременно проявени в 
сллоогрентната Фокусна Динамика на нашата ДДИИ-

УЙЙИ-Същност. Трансгрессирайки на Трансмутацион-
ния и Стабилизационния Комплекс-Планове, тази база 
създава всички условия за функционирането на Меха-
низма на ексгиберация на Информацията във всяка 
„точка“ на Пространство-Времето в дадения мегадиа-
пазон. Хайде заедно по-детайлно да погледнем на този 
Процес и да се опитаме – посредством дълбинна Ме-
дитация на представените по-долу Кодове, съпоставя-
не и логически анализ на получената по такъв начин 
Информация – да разберем как той се реализира.
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Междугалактически Стабилизационен Комплекс-План
ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ

СТООКЛ-ОООО-ЯЙЙЙЙ + УУУ-ЯЙЙССЙЙ-ЯЙЙЙЙ (от +36-та 
– през 0,0 – до -36-та измерност)

ГЛАУУН-ГГРР-ИЙЙФФ + УУУ-ИЙЙССФФ-ИЙЙФФ (от +35-
та – през 0,0 – до -35-та измерност)

КУРДАУМ-ГГЛЛ-АЙЙТТ + УУУ-АЙЙССТТ-АЙЙТТ (от +34-та 
– през 0,0 – до -34-та измерност)

ОЙЙГУЛ-ЛЛРР-ОЙЙГГ + УУУ-ОЙЙССГГ-ОЙЙГГ (от +33-та – 
през 0,0 – до -33-та измерност)

УЙЙУЛЛУ-РРСС-ЮЙЙЛЛ + УУУ-ЮЙЙССЛЛ-ЮЙЙЛЛ (от 
+32-ра – през 0,0 – до -32-ра измерност)

СТООРМИ-ННГГ-УЙЙВВ + УУУ-УЙЙССВВ-УЙЙВВ (от +31-ва 
– през 0,0 – до -31-ва измерност)

ПРИОЛГСТО-РРГГ-ЯЯЛЛ + УУУ-ЯССВ-ЯЯЛЛ (от +30-та – 
през 0,0 – до -30-та измерност)

ВУДДУМГЛИ-ММСС-УУЛЛ + УУУ-УССВ-УУЛЛ (от +29-та – 
през 0,0 – до -29-та измерност)

МАТТОРССМИ-ЙЙСС-ЮЮЛЛ + УУУ-ЮССВ-ЮЮЛЛ (от +28-
ма – през 0,0 – до -28-ма измерност)

РРОССАКЛА-ВВММ-ААЛЛ + УУУ-АССВ-ААЛЛ (от +27-й – 
през 0,0 – до -27-й измерност)

Междугалактически Трансмутационен
Комплекс-План

УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ
(от ±36,0 – през 0,0 – до ±24,0 измерност):

УУУ-ЯЙЙССЙЙ-ЯЙЙЙЙ
(от +36,0 – през 0,0 – до -36,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални 
„Потоци“:
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УУУ-ЙЯЙЯ-ЙЙЙ:

1-ви ментален подплан – ИЙИИЙД – ийиийден – от 0,0 
до +36,0 измерност

1-ви астрален подплан – ЭЙЙЕЙЕЙЕЙЕНТ – эййейейейе-
нтен – от 0,0 до +36,0 измерност

2-ри ментален подплан – СИИССТИЙД – сиисстийден – 
от -36,0 до 0,0 измерност

2-ри астрален подплан – ЙИЙИООЛОНТ – йийиоолон-
тен – от -36,0 до 0,0 измерност

УУ-ЙСС-ЙЙ-ЮЮ:

3-ти ментален подплан – УЙЮУЙД – уйюуйден – от 0,0 
до +35,5 измерност

3-ти астрален подплан – ЭЙЮИИИНТ – эйюииинтен – 
от 0,0 до +35,5 измерност

4-ти ментален подплан – СААББСАЙД – сааббсайден – 
от -35,5 до 0,0 измерност

4-ти астрален подплан – ЙЮЙЮУУЛУНТ – йюйюуулун-
тен – от -35,5 до 0,0 измерност

УУУ-ИЙЙССФФ-ИЙЙФФ
(от +35,0 – през 0,0 – до -35,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Потоци“

УУУ-ИИЙЙ-ФФФ:

5-ти ментален подплан – ИВВИИЙД – иввиийден – от 
0,0 до +35,0 измерност

5-ти астрален подплан – ЭЙЯААЛАНТ – эйяаалантен 
– от 0,0 до +35,0 измерност

6-ти ментален подплан – ЛЕЕРРГЕЙД – леерргейден – 
от -35,0 до 0,0 измерност
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6-ти астрален подплан – ЙОЙОЙЮЙЮЛАНТ – йойойюй-
юлантен – от -35,0 до 0,0 измерност

УУ-ЙСС-ЙФ-УУ:

7-ми ментален подплан – ОРРООЙД – орроойден – от 
0,0 до +34,5 измерност

7-ми астрален подплан – ЭЙУУУЛЕНТ – эйууулентен – 
от 0,0 до +34,5 измерност

8-ми ментален подплан – ВУУЛЛГУЙД – вууллгуйден – 
от -34,5 до 0,0 измерност

8-ми астрален подплан – ИИЙИИЛЕНТ – иийиилентен 
– от -34,5 до 0,0 измерност

УУУ-АЙЙССТТ-АЙЙТТ
(от +34,0 – през 0,0 – до -34,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Потоци“:

УУУ-ААЙЙ-ТТТ:

9-ти ментален подплан – УЛЛУУЙД – уллууйден – от 
0,0 до +34,0 измерност

9-ти астрален подплан – ЭЙОООЛЕНТ – эйооолентен – 
от 0,0 до +34,0 измерност

10-ти ментален подплан – ПООРССОЙД – поорссойден – 
от -34,0 до 0,0 измерност

10-ти астрален подплан – ААЙААЛЕНТ – аайаалентен 
– от -34,0 до 0,0 измерност

УУ-ЙСС-ТЙ-ЕЕ:

11-ти ментален подплан – АММААЙД – аммаайден – 
от 0,0 до +33,5 измерност

11-ти астрален подплан – ЭЙЕЕЕЛЕНТ – эйееелентен – 
от 0,0 до +33,5 измерност
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12-ти ментален подплан – ГИИММФИЙД – гииммфий-
ден – от -33,5 до 0,0 измерност

12-ти астрален подплан – ООЙООЛЕНТ – оойоолентен 
– от -33,5 до 0,0 измерност

УУУ-ОЙЙССГГ-ОЙЙГГ
(от +33,0 – през 0,0 – до -33,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Потоци“:

УУУ-ОЙЙЙ-ГГГ:

13-ти ментален подплан – ОЛДУУСТ – олдуустен – от 
0,0 до +33,0 измерност

13-ти астрален подплан – ЙИЙИИИИРТ – йийииииртен 
– от 0,0 до +33,0 измерност

14-ти ментален подплан – ГРАЛБАРЕХСТ – гралба-
рехстен – от -33,0 до 0,0 измерност

14-ти астрален подплан – ИИЙЮЙЮЙЮРТ – иийюйюй-
юртен – от -33,0 до 0,0 измерност

УУ-ОЙГ-СС-ЮЮ:

15-ти ментален подплан – АБДУСРИРСТ – абдусрир-
стен – от 0,0 до +32,5 измерност

15-ти астрален подплан – ФФИООООРТ – ффиоооортен 
– от 0,0 до +32,5 измерност

16-ти ментален подплан – ПНЕЛЕВЕРСТ – пнелевер-
стен – от -32,5 до 0,0 измерност

16-ти астрален подплан – ООФФОООРТ – ооффооортен 
– от -32,5 до 0,0 измерност

УУУ-ЮЙЙССЛЛ-ЮЙЙЛЛ
(от +32,0 – през 0,0 – до -32,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Потоци“:
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УУУ-ЙЮЙЙ-ЛЛЛ:

17-ти ментален подплан – ИБЛУВОЛХСТ – иблувол-
хстен – от 0,0 до +32,0 измерност

17-ти астрален подплан – ГГИУУУУРТ – ггиууууртен – 
от 0,0 до +32,0 измерност

18-ти ментален подплан – СМАРАХАНСТ – смараханс-
тен – от -32,0 до 0,0 измерност

18-ти астрален подплан – ААГГАААРТ – ааггааартен 
– от -32,0 до 0,0 измерност

УУ-ЛСЮ-ЙС-ЯЯ:

19-ти ментален подплан – УВЛАРФИСТ – увларфистен 
– от 0,0 до +31,5 измерност

19-ти астрален подплан – ССИУУССУУРТ – ссиууссуур-
тен – от 0,0 до +31,5 измерност

20-ти ментален подплан – ФТУДЛУМОРХСТ – фтудлу-
морхстен – от -31,5 до 0,0 измерност

20-ти астрален подплан – УУССУУССОРТ – ууссууссор-
тен – от -31,5 до 0,0 измерност

УУУ-УЙЙССВВ-УЙЙВВ
(от +31,0 – през 0,0 – до -31,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Потоци“:

УУУ-УУЙЙ-ВВВ:

21-ви ментален подплан – ИККЛИМИМСТ – икклимим-
стен – от 0,0 до +31,0 измерност

21-ви астрален подплан – ЛЛИУУЛЛУРТ – ллиууллур-
тен – от 0,0 до +31,0 измерност

22-ри ментален подплан – ДРУХМУЛУХСТ – друхму-
лухстен – от -31,0 до 0,0 измерност
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22-ри астрален подплан – УУЛЛУУТТОРТ – ууллуут-
тортен – от -31,0 до 0,0 измерност

УУ-ЙЙС-СВ-ИИ:

23-ти ментален подплан – АЛДИФИЛСТ – алдифилс-
тен – от 0,0 до +30,5 измерност

23-ти астрален подплан – ММИУУРРУУРТ – ммиуурру-
уртен – от 0,0 до +30,5 измерност

24-ти ментален подплан – ХВАЛХОГОЛСТ – хвалхогол-
стен – от -30,5 до 0,0 измерност

24-ти астрален подплан – УУММИИЛЛОРТ – ууммиил-
лортен – от -30,5 до 0,0 измерност

УУУ-ЯССВ-ЯЯЛЛ
(от +30,0 – през 0,0 – до -30,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Потоци“:

УУУ-ЯЯ-ЯЛ:

25-ти ментален подплан – УЙЮФФЙЮСТ – уйюффйюс-
тен – от 0,0 до +30,0 измерност

25-ти астрален подплан – ОУУООНТ – оууоонтен – от 
0,0 до +30,0 измерност

26-ти ментален подплан – ДДРИИДДОРСТ – ддрииддор-
стен – от -30,0 до 0,0 измерност

26-ти астрален подплан – ООССООССОНТ – ооссооссон-
тен – от -30,0 до 0,0 измерност

УУ-СВУ-СЛ-ИИ:

27-ми ментален подплан – ООХХЛОСТ – ооххлостен – 
от 0,0 до +29,5 измерност

27-ми астрален подплан – ЙЮААУУНТ – йюаауунтен 
– от 0,0 до +29,5 измерност
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28-ми ментален подплан – ЛЛДООЛЛОРСТ – ллдооллор-
стен – от -29,5 до 0,0 измерност

28-ми астрален подплан – ЙЮЙЮЛЛУУЙЮНТ – йюйюл-
лууйюнтен – от -29,5 до 0,0 измерност

УУУ-УССВ-УУЛЛ
(от +29,0 – през 0,0 – до -29,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Потоци“:

УУУ-УУ-УЛ:

29-ти ментален подплан – ИИББСИСТ – ииббсистен – 
от 0,0 до +29,0 измерност

29-ти астрален подплан – АИИААНТ – аииаантен – от 
0,0 до +29,0 измерност

30-ти ментален подплан – РРГУУРРГОРСТ – рргуурр-
горстен – от -29,0 до 0,0 измерност

30-ти астрален подплан – ААФФААФФАНТ – 
ааффааффантен – от -29,0 до 0,0 измерност

УУ-СЛУ-СВ-АА:

31-ви ментален подплан – ААФФЛИСТ – ааффлистен 
– от 0,0 до +28,5 измерност

31-ви астрален подплан – ИГГИИИГГЕНТ – иггииигген-
тен – от 0,0 до +28,5 измерност

32-ри ментален подплан – ВВГААССФФЛАСТ – вв-
гаассффластен – от -28,5 до 0,0 измерност

32-ри астрален подплан – ИИДДИИРРЕНТ – ииддииррен-
тен – от -28,5 до 0,0 измерност

УУУ-ЮССВ-ЮЮЛЛ
(от +28,0 – през 0,0 – до -28,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Потоци“:
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УУУ-ЮЮ-ЮЛ:

33-ти ментален подплан – ИИББТИСТ – ииббтистен – 
от 0,0 до +28,0 измерност

33-ти астрален подплан – ОФФОООФФЕНТ – оффоо-
оффентен – от 0,0 до +28,0 измерност

34-ти ментален подплан – ТТРААЛЛТРАСТ – ттраалл-
трастен – от -28,0 до 0,0 измерност

34-ти астрален подплан – ООММООВВЕНТ – ооммо-
оввентен – от -28,0 до 0,0 измерност

УУ-СВУ-СЛ-ОО:

35-ти ментален подплан – УУРРГУСТ – уурргустен – 
от 0,0 до +27,5 измерност

35-ти астрален подплан – АЛЛАААЛЛЕНТ – аллааал-
лентен – от 0,0 до +27,5 измерност

36-ти ментален подплан – ППТУУРРМУРСТ – пптуурр-
мурстен – от -27,5 до 0,0 измерност

36-ти астрален подплан – ААББУУРРЕНТ – ааббууррен-
тен – от -27,5 до 0,0 измерност

УУУ-АССВ-ААЛЛ
(от +27,0 – през 0,0 – до -27,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Потоци“:

УУУ-АА-АЛ:

37-ми ментален подплан – ИРРМИГИСТ – иррмигистен 
– от 0,0 до +27,0 измерност

37-ми астрален подплан – УССУУССУЙЮСТ – уссууссуй-
юстен – от 0,0 до +27,0 измерност

38-ми ментален подплан – КХАККАЛЛУРСТ – кхаккал-
лурстен – от -27,0 до 0,0 измерност
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38-ми астрален подплан – УУФФУУФФУССТ – ууффуу-
ффусстен – от -27,0 до 0,0 измерност

УУ-СЛУ-СВ-ОО:

39-ти ментален подплан – УФФРИМИСТР – уффримис-
тен – от 0,0 до +26,5 измерност

39-ти астрален подплан – УЛЛУУЛЛУЛИСТ – уллуул-
лулистен – от 0,0 до +26,5 измерност

40-ти ментален подплан – ВРЕВВЕРЕРСТ – вревверер-
стен – от -26,5 до 0,0 измерност

40-ти астрален подплан – ИИФФИИФФИССТ – ииффии-
ффисстен – от -26,5 до 0,0 измерност

Междугалактически Ментален Комплекс-План
ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ

Първичен тип ЛМИИЛЛГФЛИ
(МЕНТО-Плазма: от ±36,0 – през 0,0 – до ±24,0

измерност):

Ментален Междугалактически Комплекс-План
КООРЛЛОЙД – коорллойден

(от ±36,0 – през 0,0 – до ±33,0 измерност):

1-ви ментален подплан – ИЙИИЙД – ийиийден – от 0,0 
до +36,0 измерност

2-ри ментален подплан – СИИССТИЙД – сиисстийден – 
от -36,0 до 0,0 измерност

3-ти ментален подплан – УЙЮУЙД – уйюуйден – от 0,0 
до +35,5 измерност

4-ти ментален подплан – СААББСАЙД – сааббсайден – 
от -35,5 до 0,0 измерност

5-ти ментален подплан – ИВВИИЙД – иввиийден – от 
0,0 до +35,0 измерност
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6-ти ментален подплан – ЛЕЕРРГЕЙД – леерргейден – 
от -35,0 до 0,0 измерност

7-ми ментален подплан – ОРРООЙД – орроойден – от 
0,0 до +34,5 измерност

8-ми ментален подплан – ВУУЛЛГУЙД – вууллгуйден – 
от -34,5 до 0,0 измерност

9-ти ментален подплан – УЛЛУУЙД – уллууйден – от 
0,0 до +34,0 измерност

10-ти ментален подплан – ПООРССОЙД – поорссойден – 
от -34,0 до 0,0 измерност

11-ти ментален подплан – АММААЙД – аммаайден – 
от 0,0 до +33,5 измерност

12-ти ментален подплан – ГИИММФИЙД – гииммфий-
ден – от -33,5 до 0,0 измерност

Ментален Междугалактически Комплекс-План
УУРРГОРСТ – уурргорстен

(от ±33,0 – през 0,0 – до ±30,0 измерност):

13-ти ментален подплан – ОЛДУУСТ – олдуустен – от 
0,0 до +33,0 измерност

14-ти ментален подплан – ГРАЛБАРЕХСТ – гралба-
рехстен – от -33,0 до 0,0 измерност

15-ти ментален подплан – АБДУСРИРСТ – абдусрир-
стен – от 0,0 до +32,5 измерност

16-ти ментален подплан – ПНЕЛЕВЕРСТ – пнелевер-
стен – от -32,5 до 0,0 измерност

17-ти ментален подплан – ИБЛУВОЛХСТ – иблувол-
хстен – от 0,0 до +32,0 измерност

18-ми ментален подплан – СМАРАХАНСТ – смараханс-
тен – от -32,0 до 0,0 измерност



666
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

19-ти ментален подплан – УВЛАРФИСТ – увларфистен 
– от 0,0 до +31,5 измерност

20-ти ментален подплан – ФТУДЛУМОРХСТ – фтудлу-
морхстен – от -31,5 до 0,0 измерност

21-ви ментален подплан – ИККЛИМИМСТ – икклимим-
стен – от 0,0 до +31,0 измерност

22-ри ментален подплан – ДРУХМУЛУХСТ – друхму-
лухстен – от -31,0 до 0,0 измерност

23-ти ментален подплан – АЛДИФИЛСТ – алдифилс-
тен – от 0,0 до +30,5 измерност

24-ти ментален подплан – ХВАЛХОГОЛСТ – хвалхогол-
стен – от -30,5 до 0,0 измерност

Ментален Междугалактически Комплекс-План
ААЛЛФАЛЛСТ – ааллфаллстен

(от ±30,0 – през 0,0 – до ±27,0 измерност):

25-ти ментален подплан – УЙЮФФЙЮСТ – уйюффйюс-
тен – от 0,0 до +30,0 измерност

26-ти ментален подплан – ДДРИИДДОРСТ – ддрииддор-
стен – от -30,0 до 0,0 измерност

27-ми ментален подплан – ООХХЛОСТ – ооххлостен – 
от 0,0 до +29,5 измерност

28-ми ментален подплан – ЛЛДООЛЛОРСТ – ллдооллор-
стен – от -29,5 до 0,0 измерност

29-ти ментален подплан – ИИББСИСТ – ииббсистен – 
от 0,0 до +29,0 измерност

30-ти ментален подплан – РРГУУРРГОРСТ – рргуурр-
горстен – от -29,0 до 0,0 измерност

31-ви ментален подплан – ААФФЛИСТ – ааффлистен 
– от 0,0 до +28,5 измерност
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32-ри ментален подплан – ВВГААССФФЛАСТ – вв-
гаассффластен – от -28,5 до 0,0 измерност

33-ти ментален подплан – ИИББТИСТ – ииббтистен – 
от 0,0 до +28,0 измерност

34-ти ментален подплан – ТТРААЛЛТРАСТ – ттраалл-
трастен – от -28,0 до 0,0 измерност

35-ти ментален подплан – УУРРГУСТ – уурргустен – 
от 0,0 до +27,5 измерност

36-ти ментален подплан – ППТУУРРМУРСТ – пптуурр-
мурстен – от -27,5 до 0,0 измерност

Ментален Междугалактически Комплекс-План
ПЛИММИЛССМИРСТ – плиммилссмирстен
 (от ±27,0 – през 0,0 – до ±24,0 измерност):

37-ми ментален подплан – ИРРМИГИСТ – иррмигистен 
– от 0,0 до +27,0 измерност

38-ми ментален подплан – КХАККАЛЛУРСТ – кхаккал-
лурстен – от -27,0 до 0,0 измерност

39-ти ментален подплан – УФФРИМИСТР – уффримис-
тен – от 0,0 до +26,5 измерност

40-ти ментален подплан – ВРЕВВЕРЕРСТ – вревверер-
стен – от -26,5 до 0,0 измерност

41-ви ментален подплан – АППЛААСТ – апплаастен – 
от 0,0 до +26,0 измерност

42-ри ментален подплан – БКУХХУОРСТ – бкуххуор-
стен – от -26,0 до 0,0 измерност

43-ти ментален подплан – АДДАММИРСТ – аддаммир-
стен – от 0,0 до +25,5 измерност

44-ти ментален подплан – РБАВВАРССВИРСТ – рбаввар-
ссвирстен – от -25,5 до 0,0 измерност
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45-ти ментален подплан – АЛЛААВВИРСТ – аллаввир-
стен – от 0,0 до +25,0 измерност

46-ти ментален подплан – ФЛУУРРУРССФИРСТ – 
флуррурссфирстен – от -25,0 до 0,0 измерност

47-ми ментален подплан – ИММИЛЛИРСТ – иммиллир-
стен – от 0,0 до +24,5 измерност

48-ми ментален подплан – ДРОЛЛОССДИРС – дроллосс-
дирстен – от -24,5 до 0,0 измерност

Междугалактически Астрален Комплекс-План
ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС–ММ

Първичен тип ПЛАВАФЛАГММА-А
(АСТРО-Плазма: от ±36,0 – през 0,0 – до ±24,0

измерност):

Астрален Междугалактически Комплекс-План
ЭЙЙЮИЙЕЛЕНТ – эйюийелентен

(от ±36,0 – през 0,0 – до ±33,0 измерност):

1-ви астрален подплан – ЭЙЙЕЙЕЙЕЙЕНТ – эййейейейе-
нтен – от 0,0 до +36,0 измерност

2-ри астрален подплан – ЙИЙИООЛОНТ – йийиоолон-
тен – от -36,0 до 0,0 измерност

3-ти астрален подплан – ЭЙЮИИИНТ – эйюииинтен – 
от 0,0 до +35,5 измерност

4-ти астрален подплан – ЙЮЙЮУУЛУНТ – йюйюуулун-
тен – от -35,5 до 0,0 измерност

5-ти астрален подплан – ЭЙЯААЛАНТ – эйяаалантен 
– от 0,0 до +35,0 измерност

6-ти астрален подплан – ЙОЙОЙЮЙЮЛАНТ – йойойюй-
юлантен – от -35,0 до 0,0 измерност

7-ми астрален подплан – ЭЙУУУЛЕНТ – эйууулентен – 
от 0,0 до +34,5 измерност
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8-ти астрален подплан – ИИЙИИЛЕНТ – иийиилентен 
– от -34,5 до 0,0 измерност

9-ти астрален подплан – ЭЙОООЛЕНТ – эйооолентен – 
от 0,0 до +34,0 измерност

10-ти астрален подплан – ААЙААЛЕНТ – аайаалентен 
– от -34,0 до 0,0 измерност

11-ти астрален подплан – ЭЙЕЕЕЛЕНТ – эйееелентен – 
от 0,0 до +33,5 измерност

12-ти астрален подплан – ООЙООЛЕНТ – оойоолентен 
– от -33,5 до 0,0 измерност

Астрален Междугалактически Комплекс-План
ААЛЛООФТОРТ – ааллоофтортен

(от ±33,0 – през 0,0 – до ±30,0 измерност):

13-ти астрален подплан – ЙИЙИИИИРТ – йийииииртен 
– от 0,0 до +33,0 измерност

14-ти астрален подплан – ИИЙЮЙЮЙЮРТ – иийюйюй-
юртен – от -33,0 до 0,0 измерност

15-ти астрален подплан – ФФИООООРТ – ффиоооортен 
– от 0,0 до +32,5 измерност

16-ти астрален подплан – ООФФОООРТ – ооффооортен 
– от -32,5 до 0,0 измерност

17-ти астрален подплан – ГГИУУУУРТ – ггиууууртен – 
от 0,0 до +32,0 измерност

18-ти астрален подплан – ААГГАААРТ – ааггааартен 
– от -32,0 до 0,0 измерност

19-ти астрален подплан – ССИУУССУУРТ – ссиууссуур-
тен – от 0,0 до +31,5 измерност

20-ти астрален подплан – УУССУУССОРТ – ууссууссор-
тен – от -31,5 до 0,0 измерност
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21-ви астрален подплан – ЛЛИУУЛЛУРТ – ллиууллур-
тен – от 0,0 до +31,0 измерност

22-ри астрален подплан – УУЛЛУУТТОРТ – ууллуут-
тортен – от -31,0 до 0,0 измерност

23-ти астрален подплан – ММИУУРРУУРТ – ммиуурру-
уртен – от 0,0 до +30,5 измерност

24-ти астрален подплан – УУММИИЛЛОРТ – ууммиил-
лортен – от -30,5 до 0,0 измерност

Астрален Междугалактически Комплекс-План
 УУССООФРЕНТ – ууссоофрентен

(от ±30,0 – през 0,0 – до ±27,0 измерност):

25-ти астрален подплан – ОУУООНТ – оууоонтен – от 
0,0 до +30,0 измерност

26-ти астрален подплан – ООССООССОНТ – ооссооссон-
тен – от -30,0 до 0,0 измерност

27-ми астрален подплан – ЙЮААУУНТ – йюаауунтен 
– от 0,0 до +29,5 измерност

28-ми астрален подплан – ЙЮЙЮЛЛУУЙЮНТ – йюйюл-
лууйюнтен – от -29,5 до 0,0 измерност

29-ти астрален подплан – АИИААНТ – аииаантен – от 
0,0 до +29,0 измерност

30-ти астрален подплан – ААФФААФФАНТ – 
ааффааффантен – от -29,0 до 0,0 измерност

31-ви астрален подплан – ИГГИИИГГЕНТ – иггииигген-
тен – от 0,0 до +28,5 измерност

32-ри астрален подплан – ИИДДИИРРЕНТ – ииддииррен-
тен – от -28,5 до 0,0 измерност

33-ти астрален подплан – ОФФОООФФЕНТ – оффоо-
оффентен – от 0,0 до +28,0 измерност
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34-ти астрален подплан – ООММООВВЕНТ – ооммо-
оввентен – от -28,0 до 0,0 измерност

35-ти астрален подплан – АЛЛАААЛЛЕНТ – аллааал-
лентен – от 0,0 до +27,5 измерност

36-ти астрален подплан – ААББУУРРЕНТ – ааббууррен-
тен – от -27,5 до 0,0 измерност

Астрален Междугалактически Комплекс-План
ИИЛЛААССКАССТ – ииллаасскасстен

(от ±27,0 – през 0,0 – до ±24,0 измерност):

37-ми астрален подплан – УССУУССУЙЮСТ – уссууссуй-
юстен – от 0,0 до +27,0 измерност

38-ми астрален подплан – УУФФУУФФУССТ – ууффуу-
ффусстен – от -27,0 до 0,0 измерност

39-ти астрален подплан – УЛЛУУЛЛУЛИСТ – уллуул-
лулистен – от 0,0 до +26,5 измерност

40-ти астрален подплан – ИИФФИИФФИССТ – ииффии-
ффисстен – от -26,5 до 0,0 измерност

41-ви астрален подплан – ИММИИЛЛИРИСТ – иммиил-
лиристен – от 0,0 до +26,0 измерност

42-ри астрален подплан – ИИССИИСССИССТ – ииссиисс-
сисстен – от -26,0 до 0,0 измерност

43-ти астрален подплан – ОССООССААСТ – оссооссаас-
тен – от 0,0 до +25,5 измерност

44-ти астрален подплан – ООРРУУМММАССТ – оорру-
умммасстен – от -25,5 до 0,0 измерност

45-ти астрален подплан – ОММООММОФАСТ – оммоом-
мофастен – от 0,0 до +25,0 измерност

46-ти астрален подплан – УУРРААРРРАССТ – 
уурраарррасстен – от -25,0 до 0,0 измерност
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47-ми астрален подплан – УЛЛООЛЛОРАСТ – уллоолло-
растен – от 0,0 до +24,5 измерност

48-ми астрален подплан – УУССУУЛЛЛАССТ – ууссуул-
лласстен – от -24,5 до 0,0 измерност

Междугалактически Каузален Комплекс-План
ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-СС-ММ

Първичен тип ИЙИСС-ССС-ФЛУУФФЛУУЙФ
(КАРМО-Плазма: от ±36,0 – през 0,0 – до ±24,0

измерност):

1-ви Междугалактически Каузален Комплекс-План
ООЙЙОЙЙФФ

(от ±36,0 – през 0,0 – до ±33,0 измерност):

1-ви каузален подплан – ЮЮЙЙЮЮЙЙЯ – от 0,0 до 
+36,0 измерност

2-ри каузален подплан – ЙЮФФЮЙЙ – от -36,0 до 0,0 
измерност

3-ти каузален подплан – УУЙЙУУЙЙЯ – от 0,0 до +35,5 
измерност

4-ти каузален подплан – ВВАЛЛОРР – от -35,5 до 0,0 
измерност

5-ти каузален подплан – ИИЙЙИИЙЙЯ – от 0,0 до +35,0 
измерност

6-ти каузален подплан – ЛЛУККУЛЛ – от -35,0 до 0,0 
измерност

7-ми каузален подплан – ОООЙЙЛЛ – от 0,0 до +34,5 
измерност

8-ми каузален подплан – ДВЕРРХЕЙЙФ – от -34,5 до 0,0 
измерност

9-ти каузален подплан – АААЙЙФФ – от 0,0 до +34,0 
измерност
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10-ти каузален подплан – МКУЛЛУЙЙФ – от -34,0 до 
0,0 измерност

11-ти каузален подплан – УУУЙЙРР – от 0,0 до +33,5 
измерност

12-ти каузален подплан – СЛИИЙЙФ – от -33,5 до 0,0 
измерност

2-ри Междугалактически Каузален Комплекс-План
ХЭИЙЙЛЛХХ

(от ±33,0 – през 0,0 – до ±30,0 измерност):

13-ти каузален подплан – АТТФИХХСС – от 0,0 до +33,0 
измерност

14-ти каузален подплан – ТТЛИФИТТР – от -33,0 до 0,0 
измерност

15-ти каузален подплан – АЛЛХАЛЛСС – от 0,0 до +32,5 
измерност

16-ти каузален подплан – ГГРАФАГГР – от -32,5 до 0,0 
измерност

17-ти каузален подплан – ИББИРРСС – от 0,0 до +32,0 
измерност

18-ти каузален подплан – ДДИРИДДР – от -32,0 до 0,0 
измерност

19-ти каузален подплан – ООФФЛАА – от 0,0 до +31,5 
измерност

20-ти каузален подплан – КХЭЙФОВРЛЛ – от -31,5 до 
0,0 измерност

21-ви каузален подплан – УУЛЛТУУ – от 0,0 до +31,0 
измерност

22-ри каузален подплан – БЛОРОБЛЛ – от -31,0 до 0,0 
измерност
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23-ти каузален подплан – ООССМУУ – от 0,0 до +30,5 
измерност

24-ти каузален подплан – СМУУРЛЛ – от -30,5 до 0,0 
измерност

3-ти Междугалактически Каузален Комплекс-План
ССЙЙЮИЙЙСС

(от ±30,0 – през 0,0 – до ±27,0 измерност):

25-ти каузален подплан – ЙУЭЙЙВИЙМ – от 0,0 до +30,0 
измерност

26-ти каузален подплан – ККИЙЙИЙЙИЛЛ – от -30,0 до 
0,0 измерност

27-ми каузален подплан – ЙЮЙЮФУЙМ – от 0,0 до 
+29,5 измерност

28-ми каузален подплан – ВРИЙЙВИЙИЛЛ – от -29,5 до 
0,0 измерност

29-ти каузален подплан – ЙАЙЯЛЛАЙМ – от 0,0 до 
+29,0 измерност

30-ти каузален подплан – ПЙЙИППИЙИЛЛ – от -29,0 до 
0,0 измерност

31-ви каузален подплан – ЕЙРЕГГММО – от 0,0 до +28,5 
измерност

32-ри каузален подплан – ССЛОЙЙОЛЛМ – от -28,5 до 
0,0 измерност

33-ти каузален подплан – ЮЙФУЛММО – от 0,0 до +28,0 
измерност

34-ти каузален подплан – КЙЙОККУЛЛМ – от -28,0 до 
0,0 измерност

35-ти каузален подплан – ОГГЙЙЮММО – от 0,0 до 
+27,5 измерност
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36-ти каузален подплан – ЙЙЮГУЛЛМ – от -27,5 до 0,0 
измерност

4-ти Междугалактически Каузален Комплекс-План
ЙЯАЙЙИФФ

(от ±27,0 – през 0,0 – до ±24,0 измерност):

37-ми каузален подплан – ИЙЙИЛЛФИЛФ – от 0,0 до 
+27,0 измерност

38-ми каузален подплан – ФТИИЙЙЛЛ – от -27,0 до 0,0 
измерност

39-ти каузален подплан – АЛБИЙЙГИЛФ – от 0,0 до 
+26,5 измерност

40-ти каузален подплан – ВРААЙЙЛЛ – от -26,5 до 0,0 
измерност

41-ви каузален подплан – ИЛЙЙИЛФ – от 0,0 до +26,0 
измерност

42-ри каузален подплан – ССВУУЙЙЛЛ – от -26,0 до 0,0 
измерност

43-ти каузален подплан – УЙТЙАЙЙФЛЛА – от 0,0 до 
+25,5 измерност

44-ти каузален подплан – ГРОУЙЙРАЙЙФ – от -25,5 до 
0,0 измерност

45-ти каузален подплан – ОГЙЮЙЙЛЛА – от 0,0 до 
+25,0 измерност

46-ти каузален подплан – КРООЙЙСОЙЙФФ – от -25,0 до 
0,0 измерност

47-ми каузален подплан – АЙФАЙЙЛЛА – от 0,0 до 
+24,5 измерност

48-ми каузален подплан – СМУУЙЙГУЙЙФФ – от -24,5 
до 0,0 измерност
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Глава 5. Космическите План-Нива. НАА-ГЛ-
ЛИИ-УУ-Сферата на Творчество на АИЙ-ЙЯ-Същ-
ността

3.1175. НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сферите отразяват нивата на екс-
гиберация на Фокусната Динамика на Галактическите 
ССЛОО-СС-СНАА-Творци, сформирали Формите на Са-
мосъзнания и ККР на Вторичната Илюзия на наша-
та ДДИИУЙЙИ-Същност, включително и Колективното 
Космическо Творчество на АИЙ-ЙЯ-Същността, Чиято 
Фокусна Динамика завършва процеса на нашите с вас 
последователни амплификационни префокусировки от 
ллууввумическия и гоолгамаааически типове бирву-
ляртност в ссмиийсмаааическия и след това – в аийй-
яическия тип. АИЙ-ЙЯ-Същността – това е само една от 
зилионите разновидности на реализационните Форми 
на ККР на нашата Вселена, позволяваща на ССУИ-СС-

СФАА-Творците на ВКР АЙФААР активно да структури-
рат и специфично да организират в свойствения Му 
мегадиапазон на ексгиберация всички типове Фор-
мо-системи на Световете и субективните Реалности.

3.1176. Още веднъж ще ви напомня, че Вторичната 
Илюзия на НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сферата на Творчество на 
Формо-Творците на нашата Вселена е структурирана 
от следните Космически План-Нива: Етерен, Тран-
сформиращ, Фокусиращ, Дисбалансиращ, Хармони-
зиращ, Дезинтеграционен, Будхичен, който, на свой 
ред, дезинтегрира всички свои фокусно-етерни взаи-
мовръзки в Стабилизационен и Трансмутационен, 
чиято интернусна („вътрешна“) диверсификация на 
общия за тях Каузален План-Ниво се обезпечава за 
сметка наличието в тях на Механизма за съвместна 
ексгиберация на Формо-структурите на Менталния и 
Астралния План-Нива.
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3.1177. Всички Тези План-Нива в никакъв случай не 
трябва да се възприемат само в тази поредност, в коя-
то те тук условно са представени: сред тях няма по-
вече или по-малко важни, обезпечаващи по-„главни“ 
или по-„второстепенни“ процеси. Това е като часовни-
ков механизъм, в нормалната работа на който е много 
важна функцията даже на най-малкото винтче. Нито 
един от дванадесетте План-Нива (както, впрочем, и 
Комплекс-Плановете, и План-Обертоновете) просто не 
би могъл да функционира без наличието във Фокусната 
Динамика на неговите Формо-Творци на обширни вза-
имовръзки с всякакви други от тях, защото в дадения 
случай става дума не за отделните Нива, а за разноо-
бразие на типовете именно на фокусно-етерните взаи-
мовръзки, които се явяват общи за безбройното множе-
ство на Формо-Творците.

3.1178. Първите шест План-Нива (включително Будхич-
ния) обезпечават Фокусната Динамика на Галактиче-
ските ССЛОО-СС-СНАА-Творци по реализацията от Тях 
(съвместно със ССУИ-СС-СФАА-Творците на ВКР АЙФААР) 
на Висшата Космическа Дейност в осъществяването на 
Единния План на Творението на нашата Вселена. Тези 
План-Нива (в Сферите на Вторичната Енерго-Плазма) 
взаимосвързват идентичните Нива на Творчеството на 
Фокусната Динамика на нашата ДДИИУЙЙИ-Същност с 
Фокусната Динамика на множество други Вселенски 
Същности. Към субтеррансивното Творчество на ССЛОО-

СС-СНАА-Творците тези шест План-Нива на ексгибера-
ция като че ли нямат непосредствено (тоест творче-
ски активно) отношение, а само обезпечават Процеса 
на „проециране“ във всички фокусни Конфигурации 
на Формо-Творците на най-амплиативните за дадения 
мегадиапазон съчетания на ОО-УУ-признаците, които 
структурират Идиопатичния Ингредиент (ТЛААССМА-А).

3.1179. Фокусната Динамика по реализацията на всич-
ки Формо-структури на собствената Вторична Илю-
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зия на нашата Вселенска Същност „започва“ с орга-
низационния Механизъм на Космическия Будхичен 
План-Ниво (ИУУЙЙ-СС-СТ), генериращ Вторичните Ин-
формационни Кодове (УЙЮ-ЙЮУ-РРР-ССС) на Чистите и 
Съвместени Качества, Които служат като своеобразен 
информационен „мост“ между Фокусната Динамика 
на Формо-Творците на Междугалактическия Будхи-
чен Комплекс-План (ТТУУССУЙЙ-СС-ММ) и Будхичния 
План-Обертон (ГЛООГСМИИ-НАА). Творческият Прин-
цип на Космическия Будхичен План-Ниво схематич-
но е такъв, както и в Междугалактическия Будхичен 
Комплекс-План, макар динамиката на трансмута-
ционните и стабилизационни Процеси, обуславящи 
цялата Творческа Природа на Фокусната Динамика 
на Формо-Творците на дадения План-Ниво, да е зна-
чително по-слаба. Това е свързано със задържащото 
влияние на реализацията на всички фокусно-етерни 
взаимовръзки на Механизма на инерционност (ДРУ-

УЛГМ-ММУУ-У), обезпечаващ ексгиберацията на всички 
Формо-структури на Вторичната Енерго-Плазма.

3.1180. Вашите традиционни Представи за това, че Инер-
цията на Фокусните Динамики е характерна само за 
корпоралните (физически, материални) състояния на 
Енерго-Плазмата и отсъства в по-амплификационните 
Нейни проявления, се явяват погрешни и субективни, 
доколкото системата на Възприемане на сега фокусира-
ните от нас НУУ-ВВУ-Формо-Типи в дадените условия на 
ексгиберация засега все още остава крайно ограничена. 
Заедно с това, във Вторичната Енерго-Плазма има мно-
жество такива качествени състояния, които, по степента 
на „плътност“ на съчетаваните от тях Аспекти на Ка-
чествата, не по-малко „инерционни“ (в сравнение със си-
ловите взаимовръзки в Първичната Енерго-Плазма!), 
отколкото тези, които ние интерпретираме като „инер-
ция на физическата Материя“. Та нали специфичните 
Пространствени (ККВОО-УЛТР) и Времеви (ТРРОО-РР-УРР-

ГГ) Същности структурират не само Звездните (ССОО-
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УЛЛ-ФМИ) и Вселенските (ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ) Нива на 
ексгиберация на Фокусната Динамика на Формо-Тво-
рците, но също и Фокусната Динамика на Междувселен-
ските Космически Същности (НОО-ГГМ-ЛЛН).

3.1181. Именно затова „разопаковката“ на ЛЛААСС-Фор-
мите на Фокусните Динамики на ССЛОО-СС-СНАА-Тво-
рците чрез симултанно осъществяване на всички 
„стабилизационни“ и „трансмутационни“ Процеси в 
Будхичния План-Ниво се реализира с някакво „за-
къснение“, в сравнение с момента на генерирането 
на ЙЙЮЛЛУЙГ-Формите в Будхичния Комплекс-План. 
Дейността по компенсацията на този „инерционен 
Коефициент“ (ООО-ТТ-УУ) влиза във функциите на 
ССЛОО-СС-СНАА-Творците, доколкото даже нищожното 
„закъснение“ на информационния импулс (първични-
те кодировки) създава в Тяхната Фокусна Динамика 
субтеррансивния ефект на „деструктивна дистор-
сивност“ (информационна деформация) под форма-
та на образуване в нея (във Фокусната Динамика) на 
вторични ССЛООО-ССС-Потоци („Светлинни влакна на 
Енерго-Плазмата“), което води до изкривяване във 
Възприемането на Висшата Информация и в качестве-
ните Реакции на ССЛОО-СС-СНАА-Творците на Вторич-
ната Енерго-Плазма на Творческите Процеси ставащи 
в Първичната Енерго-Плазма.

3.1182. За да сведат до минимум влиянието на този су-
бективен ефект на Тяхната Фокусна Динамика, ССЛОО-

СС-СНАА-Творците специално създават в свойствената 
Им НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сфера на Творчество  собствена „въ-
трешна“ обширна „мрежа“, структурирана от безкрай-
но множество интерстицивни (промеждутъчни) ЛЛА-

ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС-Сфери с лесно моделирани от Тях уни-
версални УИЙУВИИММ-режими, които са характерни 
за Вторичната Илюзия. Фокусната Динамика на всяка 
от такива промежутъчно-компенсационни Сфери на 
Творчество е инициирана от ССЛОО-СС-СНАА-Творци от 
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два типа (ЛЛА-ИЙЙСС-Творци и ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творци). 
Първите в по-голяма степен манипулират фокусната 
съставляваща на Информацията, а вторите – етерна-
та. Ако подведем тези ЗКК под вече наличните във вас 
Представи, то функците на ССЛОО-СС-СНАА-Творците от 
първия тип може частично чисто условно да се срав-
нят с функциите на Формо-Творците, а на тези от вто-
рия тип – с функциите на Инфо-Творците (макар че 
това ще бъде крайно недостоверно, защото всички Те в 
равна степен – но различно!, са заети в осъществява-
нето на Механизма на ексгиберация на ККР и Формите 
на Самосъзнание на Вторичната Вселенска Илюзия).

3.1183. Най-главната особеност на всяка интерстицивна 
Сфера на Творчество се явява това, че тя непременно 
включва в себе си стабилизационно-динамичните коди-
ровки, генерирани от ССУИ-СС-СФАА-Творците на Пър-
вичната Вселенска Илюзия (ОИЙАООММ). Наличието на 
тези ЙЙЮЛЛУЙГ-Форми в процеса на субективните „раз-
опаковки“ от ССЛОО-СС-СНАА-Творците на първичните 
информационни ССЛИИЙ-ССС-Потоци Им позволява да 
обезпечат в своите системи на Възприемане осъществя-
ването на изпреварващи корректировки на своята Фо-
кусна Динамика, отчитайки дефинитивните параметри 
на „инерционния Коефициента“ на дадената интерсти-
цивна Сфера. Този Процес се осъществява посредством 
особено резонационно сравнение на качествеността на 
инициираните в собствената си Фокусна Динамика 
ЛЛААСС-Форми с вече наличните (тоест достъпни за су-
бективното Възприемане) ЙЙЮЛЛУЙГ-Форми.

3.1184. Това например можете да си представите, както 
ако готвехте някакво блюдо, паралелно наблюдавайки 
как на телевизионния екран го готви признат майстор. 
Но при това приготвеното от вас блюдо, независимо от 
точното съблюдаване от вас на всички ингредиенти, 
по своя вкус непременно с нещо би се отличавало от 
еталонната мостра. Тази разлика не може да се нарече  
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„изкривяване“ или „деформация“, доколкото всички 
норми и състав са били от вас строго спазени – това, 
по-скоро, е някаква фина субтеррансивна интерпрета-
ция на едно и също Творение, не нарушаваща изна-
чално присъщата Му Същност. Още този процес може 
да се сравни с много удачната аранжировка на някак-
во общопризнато музикално произведение, по-новому 
разкриваща неговия изначален, дълбинен Смисъл. 
Именно по наличието на тези неуловими тънкости се 
и отличават всички Формо-структури на Вторичната 
Вселенска Илюзия от „породилите ги“ еталонни коди-
ровки на Първичната Вселенска Илюзия.

3.1185. Така може да се каже, че наличието на безкрай-
ното множество интерстицивни Сфери на Творчество, 
дувуйллерртно сменящи се една друга по всички векто-
ри на мултиполяризационната Фокусна Динамика на 
ССЛОО-СС-СНАА-Творците, обезпечава в Механизма на 
ексгиберация на всички Формо-структури на Вторична-
та Вселенска Илюзия главната информационно-възста-
новяваща функция по трансцендентното запазване и 
диффузгентно-симултанното разпределяне (както тран-
сгрессивно, така и конвергентно!) на ЙЙЮЛЛУЙГ-Фор-
мите на Първичната Енерго-Плазма в сллоогрентната 
Фокусна Динамика на всевъзможните ККР и Формите 
на Самосъзнания структуриращи различните УИЙУ-

ВИИММ-варианти. ЛЛА-ИЙЙСС-Творците и УЮЙЙ-ССС-Тво-
рците на промеждутъчно-компенсационните Сфери на 
Творчеството, обезпечаващи минималната степен на 
интерпретация на кодировките генерирани от Вселен-
ските ССУИ-СС-СФАА-Творци, съставляват най-големия 
процент от всички разнотипни ККР на Космическия 
Стабилизационен План-Нииво (ООСЛЛЛООЛЛ-СС-СТ), Чи-
ято обща Фокусна Динамика се явява главната фокус-
но-етерна основа на практически всички Формо-струк-
тури на Вторичната Вселенска Илюзия. Ще ви напомня 
нейната структура, предложена по-рано в рамките на 
ДПС, и ще продължа нейното подробно разглеждане.
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Космически План-Нива
ССОУЛГ-СС-СТ

(от +24,0 до -24,0 измерност):

ОУЛЛГНОО-СС-СТ – Космически Етерен План-Ниво

ССММ-ИИФ-СС-СТ – Космически Трансформиращ 
План-Ниво

ПАИАА-ЙЙТ-СС-СТ – Космически Фокусиращ План-Ни-
во

ССААССИФФ-СС-СТ – Космически Дисбалансиращ 
План-Ниво

ООЛУУГГ-СС-СТ – Космически Хармонизиращ План-Ни-
во

ООИЙЛ-ООР-СС-СТ – Космически Дезинтеграционен 
План-Ниво

Космически Будхичен План-Ниво
ИУУЙЙ-СС-СТ

(от ±24,0 измерност до ±12,0 измерност)

Диференцира се на два Плано-Лъча: Стабилизационен 
и Трансмутационен, всеки от които се преобразува в 
като че ли „самостоятелни“ План-Нива.

Космически Стабилизационен План-Ниво
ООСЛЛЛООЛЛ-СС-СТ

(от ±26,0 измерност – през Й-ИИ-Качество –
до ±14,0 измерност):

РООТСИ-ЛЛММ-ИИЛЛ + УУУ-ИССВ-ИИЛЛ

(от +26,0 – през 0,0 – до -26,0 измерност)

ЛИДДИФФУ-РРММ-ООЛЛ + УУУ-ОССВ-ООЛЛ

(от +25,0 – през 0,0 – до -25,0 измерност)
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ЙЙЮЮММ-ТТЮЮ-СС-СТ + ААА-ЙЙЮЛЛУЙЮЙЙФФ-СС-СТ

(от +24,0 – през 0,0 – до -24,0 измерност)

ЙЙЯЯЙЙ-ФФАА-СС-СТ + ААА-ЙЙЯЛЛАЙЯЙЙГГ-СС-СТ

(от +23,0 – през 0,0 – до -23,0 измерност)

ЙЙУУХХ-ЙЙУУ-СС-СТ + ААА-ЙЛЛУУЙЙЮЙЙСС-СС-СТ

(от +22,0 – през 0,0 – до -22,0 измерност)

ННАЙГГА-ФФАА-СС-СТ + ААА-ЙЛЛААЙЙАЙЙСС-СС-СТ

(от +21,0 – през 0,0 – до -21,0 измерност)

ТТООРР-ДДОО-СС-СТ + ААА-ЙЙОЙЙСМОРЙЙОЙРР-СС-СТ

(от +20,0 – през 0,0 – до -20,0 измерност)

ККЕЕСС-РРЕЕ-СС-СТ + ААА-ЙЙЕЙЙСМЕРЙЙЕЙРР-СС-СТ

(от +19,0 – през 0,0 – до -19,0 измерност)

РРУУММ-ББУУ-СС-СТ + ААА-СТУУЛЛФФУ-СС-СТ

(от +18,0 – през 0,0 – до -18,0 измерност)

ССААЙЙ-ДДАА-СС-СТ + ААА-СТААЛЛГГА-СС-СТ

(от +17,0 – през 0,0 – до -17,0 измерност)

ББИИФФ-ВВИИ-СС-СТ + ААА-ЛЛИИРВИРР-СС-СТ

(от +16,0 – през 0,0 – до -16,0 измерност)

ММАЙЛЛА-ТТАА-СС-СТ + ААА-ЛЛААРВАХХ-СС-СТ

(от +15,0 – през 0,0 – до -15,0 измерност)

Космически Трансмутационен План-Ниво
ААА-РРСС-ФФАЙРРА-СС-СТ

(от ±26,0 – през 0,0 – до ±14,0 измерност):

УУУ-ИССВ-ИИЛЛ
(от +26,0 – през 0,0 – до -26,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Потоци“:

УУУ-ИИ-ИЛ:

41-ви ментален подплан – АППЛААСТ – апплаастен – 
от 0,0 до +26,0 измерност
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41-ви астрален подплан – ИММИИЛЛИРИСТ – иммиил-
лиристен – от 0,0 до +26,0 измерност

42-ри ментален подплан – БКУХХУОРСТ – бкуххуор-
стен – от -26,0 до 0,0 измерност

42-ри астрален подплан – ИИССИИСССИССТ – ииссиисс-
сисстен – от -26,0 до 0,0 измерност

УУ-СВУ-СЛ-УУ:

43-ти ментален подплан – АДДАММИРСТ – аддаммир-
стен – от 0,0 до +25,5 измерност

43-ти астрален подплан – ОССООССААСТ – оссооссаас-
тен – от 0,0 до +25,5 измерност

44-ти ментален подплан – РБАВВАРССВИРСТ – рбаввар-
ссвирстен – от -25,5 до 0,0 измерност

44-ти астрален подплан – ООРРУУМММАССТ – оорру-
умммасстен – от -25,5 до 0,0 измерност

УУУ-ОССВ-ООЛЛ
(от +25,0 – през 0,0 – до -25,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Потоци“:

УУУ-ОО-ОЛ:

45-ти ментален подплан – АЛЛААВВИРСТ – аллаввир-
стен – от 0,0 до +25,0 измерност

45-ти астрален подплан – ОММООММОФАСТ – оммоом-
мофастен – от 0,0 до +25,0 измерност

46-ти ментален подплан – ФЛУУРРУРССФИРСТ – 
флуррурссфирстен – от -25,0 до 0,0 измерност

46-ти астрален подплан – УУРРААРРРАССТ – 
уурраарррасстен – от -25,0 до 0,0 измерност
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УУ-СЛУ-СВ-УУ:

47-ми ментален подплан – ИММИЛЛИРСТ – иммиллир-
стен – от 0,0 до +24,5 измерност

47-ми астрален подплан – УЛЛООЛЛОРАСТ – уллоолло-
растен – от 0,0 до +24,5 измерност

48-ми ментален подплан – ДРОЛЛОССДИРС – дроллосс-
дирстен – от -24,5 до 0,0 измерност

48-ми астрален подплан – УУССУУЛЛЛАССТ – ууссуул-
лласстен – от -24,5 до 0,0 измерност

ААА-ЙЙЮЛЛУЙЮЙЙФФ-СС-СТ
(от +24,0 – през 0,0 – до -24,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Лъчи“:

АА-ФФЛЛУЙ-СС-СТ:

49-ти ментален подплан – УЛЛУФФУФФ – уллуффу-
ффоиден – от 0,0 до +24,0 измерност

49-ти астрален подплан – ЙЮЙЮЮФТ – йюйююфтен – 
от 0,0 до +24,0 измерност

50-ти ментален подплан – ПСААСС – псаассоиден – от 
-24,0 до 0,0 измерност

50-ти астрален подплан – УУЙЮФТ – ууйюфтен – от 
-24,0 до 0,0 измерност

ААА-ЙЙЮЙЙЮ-СС-СТ:

51-ви ментален подплан – АССНААРГ – асснааргоиден 
– от 0,0 до +23,5 измерност

51-ви астрален подплан – ЕЕЙЕФТ – еейефтен – от 0,0 
до +23,5 измерност

52-ри ментален подплан – ЛХООВВ – лхооввоиден – от 
-23,5 до 0,0 измерност
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52-ри астрален подплан – ИИЙИФТ – иийифтен – от 
-23,5 до 0,0 измерност

ААА-ЙЙЯЛЛАЙЯЙЙГГ-СС-СТ
(от +23,0 – през 0,0 – до -23,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Лъчи“:

АА-ГГЛЛАЙ-СС-СТ:

53-ти ментален подплан – УВВАХРАПП – уввахраппои-
ден – от 0,0 до +23,0 измерност

53-ти астрален подплан – ООЙОФТ – оойофтен – от 0,0 
до +23,0 измерност

54-ти ментален подплан – РГУУРР – ргуурроиден – от 
-23,0 до 0,0 измерност

54-ти астрален подплан – ААЙАФТ – аайафтен – от 
-23,0 до 0,0 измерност

ААА-ЙЙЯЙЙЯ-СС-СТ:

55-ти ментален подплан – ИББИЛЛИДД – иббиллиддо-
иден – от 0,0 до +22,5 измерност

55-ти астрален подплан – ООФФОРФФТ – ооффорфф-
тен – от 0,0 до +22,5 измерност

56-ти ментален подплан – НЛУУРГГСТР – нлуурггстро-
иден – от -22,5 до 0,0 измерност

56-ти астрален подплан – ЕЕЛЛЕВФТ – ееллевфтен – 
от -22,5 до 0,0 измерност

ААА-ЙЛЛУУЙЙЮЙЙСС-СС-СТ
(от +22,0 – през 0,0 – до -22,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Лъчи“:
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АА-ЛЛУЙСС-СС-СТ:

57-ми ментален подплан – ОЛЛАМАРР – олламаррои-
ден – от 0,0 до +22,0 измерност

57-ми астрален подплан – УУССЦЕФТ – ууссцефтен – 
от 0,0 до +22,0 измерност

58-ми ментален подплан – ХВААТТФФР – хваатт-
ффроиден – от -22,0 до 0,0 измерност

58-ми астрален подплан – УУДДОЛМФТ – ууддолмф-
тен – от -22,0 до 0,0 измерност

ААА-ЙЙУЙЙЮ-СС-СТ:

59-ти ментален подплан – АММУИЛЛ – аммуиллоиден 
– от 0,0 до +21,5 измерност

59-ти астрален подплан – ААББГИББФТ – ааббгиббф-
тен – от 0,0 до +21,5 измерност

60-ти ментален подплан – СТРООФФСТР – строофф-
строиден – от -21,5 до 0,0 измерност

60-ти астрален подплан – ИИЛЛОРРТФТ – ииллорртф-
тен – от -21,5 до 0,0 измерност

ААА-ЙЛЛААЙЙАЙЙСС-СС-СТ
(от +21,0 – през 0,0 – до -21,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Лъчи“:

АА-ЛЛАЙСС-СС-СТ:

61-ви ментален подплан – УУННЛИИД – ууннлииден – 
от 0,0 до +21,0 измерност

61-ви астрален подплан – ЙЙЯАЙФАРТ – ййяайффар-
тен – от 0,0 до +21,0 измерност

62-ри ментален подплан – ДБООКОЛЛД – дбооколлден 
– от -21,0 до 0,0 измерност
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62-ри астрален подплан – ГГЛЛААЛЛАРТ – ггллаал-
лартен – от -21,0 до 0,0 измерност

ААА-ЙЙАЙЙА-СС-СТ:

63-ти ментален подплан – ООДДМААРД – ооддмаарден 
– от 0,0 до +20,5 измерност

63-ти астрален подплан – ССМУККУРАРТ – ссмукку-
рартен – от 0,0 до +20,5 измерност

64-ти ментален подплан – ТХААФФТАХД – тхаафф-
тахден – от -20,5 до 0,0 измерност

64-ти астрален подплан – ЛЛИФФМААРТ – ллиффмаар-
тен – от -20,5 до 0,0 измерност

ААА-ЙЙОЙЙСМОРЙЙОЙРР-СС-СТ
(от +20,0 – през 0,0 – до -20,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Лъчи“:

АА-СМОЙРР-СС-СТ:

65-ти ментален подплан – ИИРРИИРД – иирриирден – 
от 0,0 до +20,0 измерност

65-ти астрален подплан – ААССАРТ – аассартен – от 
0,0 до +20,0 измерност

66-ти ментален подплан – ЛДУУРЛИРД – лдуурлирден 
– от -20,0 до 0,0 измерност

66-ти астрален подплан – ЙЙУУАРРТ – ййууарртен – 
от -20,0 до 0,0 измерност

ААА-ЙЙОРЙЙОЙЙ-СС-СТ:

67-ми ментален подплан – УУВВУУРД – ууввуурден – 
от 0,0 до +19,5 измерност

67-ми астрален подплан – ММООММУРТ – ммооммур-
тен – от 0,0 до +19,5 измерност
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68-ми ментален подплан – ХРААРРОРД – храаррорден 
– от -19,5 до 0,0 измерност

68-ми астрален подплан – ИИФФУРТ – ииффуртен – 
от -19,5 до 0,0 измерност

ААА-ЙЙЕЙЙСМЕРЙЙЕЙРР-СС-СТ
(от +19,0 – през 0,0 – до -19,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални „Лъчи“:

АА-СМЕЙРР-СС-СТ:

69-ти ментален подплан – ИИННИЛОРД – ииннилорден 
– от 0,0 до +19,0 измерност

69-ти астрален подплан – ССИББИВВУРТ – ссиббиввур-
тен – от 0,0 до +19,0 измерност

70-ти ментален подплан – ПЛУУБДОРД – плуубдорден 
– от -19,0 до 0,0 измерност

70-ти астрален подплан – ССКУУССУРТ – сскууссуртен 
– от -19,0 до 0,0 измерност

ААА-ЙЙЕРЙЙЕЙЙ-СС-СТ:

71-ви ментален подплан – ААЛЛИЛФФОРД – аал-
лилффорден – от 0,0 до +18,5 измерност

71-ви астрален подплан – ФФЙЮФУЛУРТ – ффйюфу-
луртен – от 0,0 до +18,5 измерност

72-ри ментален подплан – ФРООКХОРД – фроокхорден 
– от -18,5 до 0,0 измерност

72-ри астрален подплан – ООРРУРТ – оорруртен – от 
-18,5 до 0,0 измерност

ААА-СТУУЛЛФФУ-СС-СТ
(от +18,0 – през 0,0 – до -18,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Лъчи“:
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АА-СТУУ-СС-СТ:

73-ти ментален подплан – ЕЕЛЛЕНД – еелленден – от 
0,0 до +18,0 измерност

73-ти астрален подплан – ИММИССИФТ – иммиссиф-
тен – от 0,0 до +18,0 измерност

74-ти ментален подплан – ХЛЕФФЛЕФФМИИД – 
хлеффлеффмииден – от -18,0 до 0,0 измерност

74-ти астрален подплан – ЦУУДДИФТ – цууддифтен – 
от -18,0 до 0,0 измерност

ААА-ЛЛФФУ-СС-СТ:

75-ти ментален подплан – УУРРУИД – уурруиден – от 
0,0 до +17,5 измерност

75-ти астрален подплан – ЙЮУССМИФТ – йюуссммиф-
тен – от 0,0 до +17,5 измерност

76-ти ментален подплан – НЛАГГМАЛЛИИД – нлагг-
маллииден – от -17,5 до 0,0 измерност

76-ти астрален подплан – ССЦИИССЦИФТ – ссциисс-
цифтен – от -17,5 до 0,0 измерност

ААА-СТААЛЛГГА-СС-СТ
(от +17,0 – през 0,0 – до -17,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Лъчи“:

АА-СТАА-СС-СТ:

77-ми ментален подплан – ИИЛЛИИРД – ииллирден – 
от 0,0 до +17,0 измерност

77-ми астрален подплан – ФИИЛЛФИФТ – фииллфиф-
тен – от 0,0 до +17,0 измерност

78-ми ментален подплан – ПРИВВРИППИИД – привври-
ппииден – от -17,0 до 0,0 измерност
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78-ми астрален подплан – ВИСФЛИИФТ – висфлииф-
тен – от -17,0 до 0,0 измерност

ААА-ЛЛГА-СС-СТ:

79-ти ментален подплан – ААЛЛУД – ааллуден – от 0,0 
до +16,5 измерност

79-ти астрален подплан – ФРЕЕРФОРФФТ – фреерфор-
ффтен – от 0,0 до +16,5 измерност

80-ти ментален подплан – ДЛЕРРХЛЕРТ – длеррхлер-
тоиден – от -16,5 до 0,0 измерност

80-ти астрален подплан – ГИФЦИЛЛОРФТ – гифцил-
лорфтен – от -16,5 до 0,0 измерност

ААА-ЛЛИИРВИРР-СС-СТ
(от +16,0 – през 0,0 – до -16,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални
„Лъчи“:

АА-ЛЛИИ-СС-СТ:

81-ви ментален подплан – ООРРИИД – ооррииден – от 
0,0 до +16,0 измерност

81-ви астрален подплан – КРУУСТОРФТ – круусторф-
тен – от 0,0 до +16,0 измерност

82-ри ментален подплан – ХРОММОРРФТ – хромморрф-
тоиден – от -16,0 до 0,0 измерност

82-ри астрален подплан – МАЙУСЦОЛФТ – майусцолф-
тен – от -16,0 до 0,0 измерност

ААА-РВИРР-СС-СТ:

83-ти ментален подплан – ИИССУИД – ииссуиден – от 
0,0 до +15,5 измерност

83-ти астрален подплан – СВИИДОРФТ – свиидорфтен 
– от 0,0 до +15,5 измерност
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84-ти ментален подплан – ЛГАЛЛАЛЛТ – лгаллаллто-
иден – от -15,5 до 0,0 измерност

84-ти астрален подплан – СТААМОЛЛФТ – стаамоллф-
тен – от -15,5 до 0,0 измерност

ААА-ЛЛААРВАХХ-СС-СТ
(от +15,0 – през 0,0 – до -15,0 измерност)

диференцира се на следните ментално-астрални „Лъчи“:

АА-ЛЛАА-СС-СТ:

85-ти ментален подплан – УЙЮФФЙЮССТ – уйюффй-
юсстен – от 0,0 до +15,0 измерност

85-ти астрален подплан – ТТИИРРИРОНТ – ттиирри-
ронтен – от 0,0 до +15,0 измерност

86-ти ментален подплан – СЦЕЕЛЛЕРССТ – сцееллерсс-
тен – от -15,0 до 0,0 измерност

86-ти астрален подплан – СПАРРЛАМАГОНТ – спаррла-
магонтен – от -15,0 до 0,0 измерност

ААА-РВАХХ-СС-СТ:

87-ми ментален подплан – ЕЕФФАГССТ – ееффагсстен 
– от 0,0 до +14,5 измерност

87-ми астрален подплан – ДУУЙЮЛЛОНТ – дууйюллон-
тен – от 0,0 до +14,5 измерност

88-ми ментален подплан – ГФФУРРУЙЮССТ – гффурруй-
юсстен – от -14,5 до 0,0 измерност

88-ми астрален подплан – ОРДОЛЛОМОНТ – ордолло-
монтен – от -14,5 до 0,0 измерност

Космически Ментален План-Ниво
УЛЛТУУР-СС-СТ

Вторичен тип ЛМИИЛЛГФЛИ
(МЕНТО-Плазма: от ±24,0 – през 0,0 – до ±12,0 измерност)
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ЛЛООКСТР – ллоокстроиден -
Ментален Космически План-Ниво

(от ±24,0 – през 0,0 – до ±21,0 измерност):

49-ти ментален подплан – УЛЛУФФУФФ – уллуффу-
ффоиден – от 0,0 до +24,0 измерност

50-ти ментален подплан – ПСААСС – псаассоиден – от 
-24,0 до 0,0 измерност

51-ви ментален подплан – АССНААРГ – асснааргоиден 
– от 0,0 до +23,5 измерност

52-ри ментален подплан – ЛХООВВ – лхооввоиден – от 
-23,5 до 0,0 измерност

53-ти ментален подплан – УВВАХРАПП – уввахраппои-
ден – от 0,0 до +23,0 измерност

54-ти ментален подплан – РГУУРР – ргуурроиден – от 
-23,0 до 0,0 измерност

55-ти ментален подплан – ИББИЛЛИДД – иббиллиддо-
иден – от 0,0 до +22,5 измерност

56-ти ментален подплан – НЛУУРГГСТР – нлуурггстро-
иден – от -22,5 до 0,0 измерност

57-ми ментален подплан – ОЛЛАМАРР – олламаррои-
ден – от 0,0 до +22,0 измерност

58-ми ментален подплан – ХВААТТФФР – хваатт-
ффроиден – от -22,0 до 0,0 измерност

59-ти ментален подплан – АММУИЛЛ – аммуиллоиден 
– от 0,0 до +21,5 измерност

60-ти ментален подплан – СТРООФФСТР – строофф-
строиден – от -21,5 до 0,0 измерност

ТКУЛУОРД – ткулуорден –
Ментален Космически План-Ниво

(от ±21,0 – през 0,0 – до ±18,0 измерност):
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61-ви ментален подплан – УУННЛИИД – ууннлииден – 
от 0,0 до +21,0 измерност

62-ри ментален подплан – ДБООКОЛЛД – дбооколлден 
– от -21,0 до 0,0 измерност

63-ти ментален подплан – ООДДМААРД – ооддмаарден 
– от 0,0 до +20,5 измерност

64-ти ментален подплан – ТХААФФТАХД – тхаафф-
тахден – от -20,5 до 0,0 измерност

65-ти ментален подплан – ИИРРИИРД – иирриирден – 
от 0,0 до +20,0 измерност

66-ти ментален подплан – ЛДУУРЛИРД – лдуурлирден 
– от -20,0 до 0,0 измерност

67-ми ментален подплан – УУВВУУРД – ууввуурден – 
от 0,0 до +19,5 измерност

68-ми ментален подплан – ХРААРРОРД – храаррорден 
– от -19,5 до 0,0 измерност

69-ти ментален подплан – ИИННИЛОРД – ииннилорден 
– от 0,0 до +19,0 измерност

70-ти ментален подплан – ПЛУУБДОРД – плуубдорден 
– от -19,0 до 0,0 измерност

71-ви ментален подплан – ААЛЛИЛФФОРД – аал-
лилффорден – от 0,0 до +18,5 измерност

72-ри ментален подплан – ФРООКХОРД – фроокхорден 
– от -18,5 до 0,0 измерност

СПАЛАРФТ – спаларфтоиден —
Ментален Космически План-Ниво

(от ±18,0 – през 0,0 – до ±15,0 измерност):

73-ти ментален подплан – ЕЕЛЛЕНД – еелленден – от 
0,0 до +18,0 измерност
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74-ти ментален подплан – ХЛЕФФЛЕФФМИИД – 
хлеффлеффмииден – от -18,0 до 0,0 измерност

75-ти ментален подплан – УУРРУИД – уурруиден – от 
0,0 до +17,5 измерност

76-ти ментален подплан – НЛАГГМАЛЛИИД – нлагг-
маллииден – от -17,5 до 0,0 измерност

77-ми ментален подплан – ИИЛЛИИРД – ииллирден – 
от 0,0 до +17,0 измерност

78-ми ментален подплан – ПРИВВРИППИИД – привври-
ппииден – от -17,0 до 0,0 измерност

79-ти ментален подплан – ААЛЛУД – ааллуден – от 0,0 
до +16,5 измерност

80-ти ментален подплан – ДЛЕРРХЛЕРТ – длеррхлер-
тоиден – от -16,5 до 0,0 измерност

81-ви ментален подплан – ООРРИИД – ооррииден – от 
0,0 до +16,0 измерност

82-ри ментален подплан – ХРОММОРРФТ – хромморрф-
тоиден – от -16,0 до 0,0 измерност

83-ти ментален подплан – ИИССУИД – ииссуиден – от 
0,0 до +15,5 измерност

84-ти ментален подплан – ЛГАЛЛАЛЛТ – лгаллаллто-
иден – от -15,5 до 0,0 измерност

СФФЛУРУИССТ – сффлуруисстен —
Ментален Космически План-Ниво

(от ±15,0 – през 0,0 – до ±12,0 измерност):

85-ти ментален подплан – УЙЮФФЙЮССТ – уйюффй-
юсстен – от 0,0 до +15,0 измерност

86-ти ментален подплан – СЦЕЕЛЛЕРССТ – сцееллерсс-
тен – от -15,0 до 0,0 измерност
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87-ми ментален подплан – ЕЕФФАГССТ – ееффагсстен 
– от 0,0 до +14,5 измерност

88-ми ментален подплан – ГФФУРРУЙЮССТ – гффурруй-
юсстен – от -14,5 до 0,0 измерност

89-ти ментален подплан – ИИЛЛЕЕССТ – ииллеесстен 
– от 0,0 до +14,0 измерност

90-ти ментален подплан – РХЛУУЛЛУССТ – рхлуул-
лусстен – от -14,0 до 0,0 измерност

91-ви ментален подплан – ООУССТ – ооусстен – от 0,0 
до +13,5 измерност

92-ри ментален подплан – СТВИСТВВИИССТ – ст-
вистввиисстен – от -13,5 до 0,0 измерност

93-ти ментален подплан – ААОССТ – ааосстен – от 0,0 
до +13,0 измерност

94-ти ментален подплан – БЛДООХРИССТ – блдоохрисс-
тен – от -13,0 до 0,0 измерност

95-ти ментален подплан – УУИССТ – ууисстен – от 0,0 
до +12,5 измерност

96-ти ментален подплан – ДФЛАРРАЛЛИССТ – дфларрал-
лисстен – от -12,5 до 0,0 измерност

Космически Астрален План-Ниво
СТЮУЛЛЙЮРССТ-С-СТ

Вторичен тип ПЛАВАФЛАГММА-А
(АСТРО-Плазма: от ±24,0 – през 0,0 – до ±12,0

измерност)

ООББСОРБФТ – ооббсорбфтен —
Астрален Космически План-Ниво

(от ±24,0 – през 0,0 – до ±21,0 измерност):

49-ти астрален подплан – ЙЮЙЮЮФТ – йюйююфтен – 
от 0,0 до +24,0 измерност
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50-ти астрален подплан – УУЙЮФТ – ууйюфтен – от 
-24,0 до 0,0 измерност

51-ви астрален подплан – ЕЕЙЕФТ – еейефтен – от 0,0 
до +23,5 измерност

52-ри астрален подплан – ИИЙИФТ – иийифтен – от 
-23,5 до 0,0 измерност

53-ти астрален подплан – ООЙОФТ – оойофтен – от 0,0 
до +23,0 измерност

54-ти астрален подплан – ААЙАФТ – аайафтен – от 
-23,0 до 0,0 измерност

55-ти астрален подплан – ООФФОРФФТ – ооффорфф-
тен – от 0,0 до +22,5 измерност

56-ти астрален подплан – ЕЕЛЛЕВФТ – ееллевфтен – 
от -22,5 до 0,0 измерност

57-ми астрален подплан – УУССЦЕФТ – ууссцефтен – 
от 0,0 до +22,0 измерност

58-ми астрален подплан – УУДДОЛМФТ – ууддолмф-
тен – от -22,0 до 0,0 измерност

59-ти астрален подплан – ААББГИББФТ – ааббгиббф-
тен – от 0,0 до +21,5 измерност

60-ти астрален подплан – ИИЛЛОРРТФТ – ииллорртф-
тен – от -21,5 до 0,0 измерност

ССЛУУДУРТ – сслуудуртен —
Астрален Космически План-Ниво

(от ±21,0 – през 0,0 – до ±18,0 измерност):

61-ви астрален подплан – ЙЙЯАЙФАРТ – ййяайффар-
тен – от 0,0 до +21,0 измерност

62-ри астрален подплан – ГГЛЛААЛЛАРТ – ггллаал-
лартен – от -21,0 до 0,0 измерност
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63-ти астрален подплан – ССМУККУРАРТ – ссмукку-
рартен – от 0,0 до +20,5 измерност

64-ти астрален подплан – ЛЛИФФМААРТ – ллиффмаар-
тен – от -20,5 до 0,0 измерност

65-ти астрален подплан – ААССАРТ – аассартен – от 
0,0 до +20,0 измерност

66-ти астрален подплан – ЙЙУУАРРТ – ййууарртен – 
от -20,0 до 0,0 измерност

67-ми астрален подплан – ММООММУРТ – ммооммур-
тен – от 0,0 до +19,5 измерност

68-ми астрален подплан – ИИФФУРТ – ииффуртен – 
от -19,5 до 0,0 измерност

69-ти астрален подплан – ССИББИВВУРТ – ссиббиввур-
тен – от 0,0 до +19,0 измерност

70-ти астрален подплан – ССКУУССУРТ – сскууссуртен 
– от -19,0 до 0,0 измерност

71-ви астрален подплан – ФФЙЮФУЛУРТ – ффйюфу-
луртен – от 0,0 до +18,5 измерност

72-ри астрален подплан – ООРРУРТ – оорруртен – от 
-18,5 до 0,0 измерност

ММААГОРФТ – ммаагорфтен —
Астрален Космически План-Ниво

(от ±18,0 – през 0,0 – до ±15,0 измерност):

73-ти астрален подплан – ИММИССИФТ – иммиссиф-
тен – от 0,0 до +18,0 измерност

74-ти астрален подплан – ЦУУДДИФТ – цууддифтен – 
от -18,0 до 0,0 измерност

75-ти астрален подплан – ЙЮУССМИФТ – йюуссммиф-
тен – от 0,0 до +17,5 измерност
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76-ти астрален подплан – ССЦИИССЦИФТ – ссциисс-
цифтен – от -17,5 до 0,0 измерност

77-ми астрален подплан – ФИИЛЛФИФТ – фииллфиф-
тен – от 0,0 до +17,0 измерност

78-ми астрален подплан – ВИСФЛИИФТ – висфлииф-
тен – от -17,0 до 0,0 измерност

79-ти астрален подплан – ФРЕЕРФОРФФТ – фреерфор-
ффтен – от 0,0 до +16,5 измерност

80-ти астрален подплан – ГИФЦИЛЛОРФТ – гифцил-
лорфтен – от -16,5 до 0,0 измерност

81-ви астрален подплан – КРУУСТОРФТ – круусторф-
тен – от 0,0 до +16,0 измерност

82-ри астрален подплан – МАЙУСЦОЛФТ – майусцолф-
тен – от -16,0 до 0,0 измерност

83-ти астрален подплан – СВИИДОРФТ – свиидорфтен 
– от 0,0 до +15,5 измерност

84-ти астрален подплан – СТААМОЛЛФТ – стаамоллф-
тен – от -15,5 до 0,0 измерност

ССМИИССЦЕНТ – ссмииссцентен —
Астрален Космически План-Ниво

(от ±15,0 – през 0,0 – до ±12,0 измерност):

85-й астрален подплан – ТТИИРРИРОНТ – ттиирри-
ронтен – от 0,0 до +15,0 измерност

86-й астрален подплан – СПАРРЛАМАГОНТ – спаррла-
магонтен – от -15,0 до 0,0 измерност

87-ми астрален подплан – ДУУЙЮЛЛОНТ – дууйюллон-
тен – от 0,0 до +14,5 измерност

88-ми астрален подплан – ОРДОЛЛОМОНТ – ордолло-
монтен – от -14,5 до 0,0 измерност
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89-ти астрален подплан – ЙЮЙЮРИСФОНТ – йюй-
юрисфонтен – от 0,0 до +14,0 измерност

90-ти астрален подплан – ААЛЛОССОНТ – ааллоссон-
тен – от -14,0 до 0,0 измерност

91-ви астрален подплан – ДЮЙССЕНТ – дюуйссентен – 
от 0,0 до +13,5 измерност

92-ри астрален подплан – БДИИРВЕНТ – бдиирвентен 
– от -13,5 до 0,0 измерност

93-ти астрален подплан – ФИУУФФРЕНТ – фцууффрен-
тен – от 0,0 до +13,0 измерност

94-ти астрален подплан – ВООРДЕНТ – воордентен – 
от -13,0 до 0,0 измерност

95-ти астрален подплан – ЛЛААССГЕНТ – ллаассген-
тен – от 0,0 до +12,5 измерност

96-ти астрален подплан – ПЛУУССФЕНТ – плууссфен-
тен – от -12,5 до 0,0 измерност

Космически Каузален План-Ниво
ДДХВААХТВУЛСФ-С-СТ

Вторичен тип ИЙИСС-ССС-ФЛУУФФЛУУЙФ
(КАРМО-Плазма: от ±24,0 – през 0,0 – до ±12,0

измерност)

ККАППРАВВАКК
5-ти Космически Каузален План-Ниво

 (от ±24,0 – през 0,0 – до ±21,0 измерност):

49-ти каузален подплан – ИЛДИЙЙИНН – от 0,0 до 
+24,0 измерност

50-ти каузален подплан – БЛОЙДУФИЛЛ – от -24,0 до 
0,0 измерност

51-ви каузален подплан – АЙЛЛАБДАНН – от 0,0 до 
+23,5 измерност
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52-ри каузален подплан – ДРААККПАЛЛ – от -23,5 до 
0,0 измерност

53-ти каузален подплан – ИССЛИЛЛАНН – от 0,0 до 
+23,0 измерност

54-ти каузален подплан – ЛЛАГРОРУЛЛ – от -23,0 до 
0,0 измерност

55-ти каузален подплан – ЕВКОФЕФТТ – от 0,0 до +22,5 
измерност

56-ти каузален подплан – БРУККУФОРР – от -22,5 до 
0,0 измерност

57-ми каузален подплан – УХББУХОРТТ – от 0,0 до 
+22,0 измерност

58-ми каузален подплан – СМЕЕЛДФАРР – от -22,0 до 
0,0 измерност

59-ти каузален подплан – ОГЛОККОТТ – от 0,0 до +21,5 
измерност

60-ти каузален подплан – ТЛУАРУРР – от -21,5 до 0,0 
измерност

ЕЙССМЕЙЕРССЛЮФФСС
6-ти Космически Каузален План-Ниво

(от ±21,0 – през 0,0 – до ±18,0 измерност):

61-ви каузален подплан – ИЙБИТТЙЮЙЙРМ – от 0,0 до 
+21,0 измерност

62-ри каузален подплан – ТТЙОТББУТЙЙОЙКР – от -21,0 
до 0,0 измерност

63-ти каузален подплан – ЕЙКСКРУССКУРМ – от 0,0 до 
+20,5 измерност

64-ти каузален подплан – КРООКССВУКСКР – от -20,5 до 
0,0 измерност
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65-ти каузален подплан – ИРРКСКРИИРМ – от 0,0 до 
+20,0 измерност

66-ти каузален подплан – ДХЕИЛЛКСИЛКР – от -20,0 до 
0,0 измерност

67-ми каузален подплан – ОЛЛТРУУРМ – от 0,0 до +19,5 
измерност

68-ми каузален подплан – ККУРЛУУКР – от -19,5 до 0,0 
измерност

69-ти каузален подплан – АЛДРАГГРМ – от 0,0 до +19,0 
измерност

70-ти каузален подплан – СМААССКР – от -19,0 до 0,0 
измерност

71-ви каузален подплан – ОРГЛУУРМ – от 0,0 до +18,5 
измерност

72-ри каузален подплан – ФЛУУТТКР – от -18,5 до 0,0 
измерност

СПИИППСИЛММС
7-ми Космически Каузален План-Ниво

(от ±18,0 – през 0,0 – до ±15,0 измерност):

73-ти каузален подплан – ООХЙЮЙЛХ – от 0,0 до +18,0 
измерност

74-ти каузален подплан – ПРИЙММИЙВВИЙФТ – от -18,0 
до 0,0 измерност

75-ти каузален подплан – ОЙХТТУЙОЙЛХ – от 0,0 до 
+17,5 измерност

76-ти каузален подплан – ТУФФТХЕЕФТ – от -17,5 до 
0,0 измерност

77-ми каузален подплан – ИССХДУЛТТУЛХ – от 0,0 до 
+17,0 измерност

https://ayfaar.org/


703
към съдържанието

Етерно-фокусна структура
на Диапазоните на Плазмените СилиРаздел XII

78-ми каузален подплан – ВПАГНААЛХ – от -17,0 до 
0,0 измерност

79-ти каузален подплан – ИМССДИУРСФТ – от 0,0 до 
+16,5 измерност

80-ти каузален подплан – ЛДИББИРРЛИЛЛХ – от -16,5 
до 0,0 измерност

81-ви каузален подплан – ООТТНАЛФТ – от 0,0 до +16,0 
измерност

82-ри каузален подплан – ХЛУОЛДУЛХ – от -16,0 до 0,0 
измерност

83-ти каузален подплан – ООВВСОФФТ – от 0,0 до +15,5 
измерност

84-ти каузален подплан – ЛДЕЕЛЛГЕЛХ – от -15,5 до 
0,0 измерност

ПХИМЛЛИВВАЛЛХС
8-ми Космически Каузален План-Ниво

(от ±15,0 – през 0,0 – до ±12,0 измерност):

85-ти каузален подплан – ЮЙХМУЮЙЙСС – от 0,0 до 
+15,0 измерност

86-ти каузален подплан – ЙРИКЛИЙМИММ – от -15,0 до 
0,0 измерност

87-ми каузален подплан – ИЙФИКЛИЙЙСС – от 0,0 до 
+14,5 измерност

88-ми каузален подплан – ССБААРЛАРММ – от -14,5 до 
0,0 измерност

89-ти каузален подплан – УССХУЛЛТУРРСС – от 0,0 до 
+14,0 измерност

90-ти каузален подплан – БДУХМАУЛММ – от -14,0 до 
0,0 измерност
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91-ви каузален подплан – ОХХФООХХСС – от 0,0 до 
+13,5 измерност

92-ри каузален подплан – ГМОУРГСХОРММ – от -13,5 до 
0,0 измерност

93-ти каузален подплан – АВВЛУИВВСС – от 0,0 до 
+13,0 измерност

94-ти каузален подплан – ЛБОУРВОММ – от -13,0 до 0,0 
измерност

95-ти каузален подплан – АССЛИОФФСС – от 0,0 до 
+12,5 измерност

96-ти каузален подплан – ХЛУУКСХРУММ – от -12,5 до 
0,0 измерност

Глава 6. План-Обертоновете на Полетата-Съз-
нания. Най-простите фокусно-етерни „проек-
ции“ на ЭИЙГ-СС-МИИ-Сферата на Творчество-
то на АИЙ-ЙЯ-Същността

3.1186. На свой ред всеки Космически План-Ниво също 
се подразделя „вътре в себе си“ на План-Обертонове на 
Полетата-Съзнания (ИИЙ-УУССМ): Етерен, Трансфор-
миращ (от +36-та – през 0,0 – до -36-та измерност), 
Фокусиращ (от +24-та – през 0,0 – до -24-та измер-
ност), Дисбалансиращ (от +22-та – през 0,0 – до -22-та 
измерност), Дезинтеграционен (Будхи-Космически) (от 
+20-та – през 0,0 – до -20-та измерност). Следващият, 
шести – Будхичен План-Обертон (от +18-та – през 0,0 
– до -18-та измерност) – проявява особени свойства и 
се диференцира на два План-Обертона: Стабилизацио-
нен и Трансмутационен, всеки от които, посредством 
взаимодействие помежду си, се преобразува в привид-
но „самостоятелни“ Ментален, Астрален и Каузален 
План-Обертонове.
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3.1187. Благодарение дейността на Формо-Творците на 
интерстицивните Сфери на Творчество (ЛЛА-ИЙЙСС-

УЮЙЙ-ССС), СЛАА-СС-МИИ-Творците на Висшите Нива 
на ексгиберация на План-Обертоновете на Полета-
та-Съзнания, организиращи всички типове субектив-
ни Реалности на Третичната Вселенска Илюзия (АИЙ-

ЯЛУУММ), имат възможност да приемат от ССЛОО-СС-

СНАА-Творците качествено практически никак не из-
кривени от Тях първични кодировки (под формата на 
ЛЛААСС-Форми), акумулирайки свойствената им Ин-
формация във фокусните Конфигурации на висшите 
структури на Своите Интегрални Космически Форми. 
Тези ЛЛААСС-Форми се явяват основна етерна база за 
формирането на СФУУРММ-Форми.

3.1188. Но във връзка с това, че високата степен на 
дисонационност на фокусно-етерните взаимовръзки 
на Третичната Илюзия и наличието на значително 
по-голямо количество фактори на инерционност на 
Енерго-Плазмата (ДРУУЛГМ-ММУУ-У) манипулирана 
от СЛАА-СС-МИИ-Творците, не спомагат за образува-
не, в дадената част на фокусната Конфигурация на 
ДДИИУЙЙИ-Същността, на толкова ефективни компен-
сационни Сфери на Творчество във Фокусната Дина-
мика на Формо-Творците, на всички по-малко ампли-
фикационни Нива на ексгиберация на План-Обертоно-
вете на Полетата-Съзнания (ЭИЙГ-СС-МИИ – Сфера на 
Космотворчеството на СЛАА-СС-МИИ-Творците – от 
0-ва до ±12-та измерност) има значителни изкривя-
вания и деформации на съдържанието на ЛЛААСС-Фор-
мите (тоест конкатенационна трансгрессия на техните 
етерни Конфигурации на цялото множество по-малко 
и по-малко сложни СФУУРММ-Форми, структуриращи 
цялото множество разнопротоформни ККР), които с по-
вишаване на плътността на Третичната Енерго-Плаз-
ма се усилват буквално в геометрична прогресия. При 
това вие трябва да разбирате, че „Лъчите“ не са ана-
лози на всевъзможните типове бирвуляртност на ФД 
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на ККР, но обезпечават Механизма на ексгиберация 
на „преносителите“ на бирвуляртности – Фокусните 
Динамики на Формите на Самосъзнания.

3.1189. Така наличието на множество всевъзможни ДРУ-

УЛГМ-ММУУ-У-Фактори, мощно отслабващи във Фокус-
ните Динамики на СЛАА-СС-МИИ-Творците степента на 
коварллертност на образуваните от Тях фокусно-етер-
ни взаимовръзки, се явява главната Причина за про-
цеса на деформация на Съдържанието на първичните 
кодировки във Фокусната Динамика на инициираните 
от тях Форми на Самосъзнания, което на свой ред води 
до увеличаване в техните системи на субективно Въз-
приемане на така наричаните разнокачествени дисо-
национни разстояния, до „индивидуално“ обособяване 
и до мощно усилване на въздействието върху състоя-
нието на „личностното“ Самосъзнание на илюзорния 
фактор Време. Ето защо съществува с нищо не срав-
нима качествена разлика между Формо-структурите 
на Космическите План-Нива на Вторичната Вселенска 
Илюзия и Формо-структурите на План-Обертоновете 
на Полетата-Съзнания на Третичната Илюзия.

3.1190. От колкото по-малко коварллертни помежду си 
взаимовръзки (в съответствие със Схемата на Синтез 
на дадената Форма на Самосъзнание) е структурирана 
Фокусната Динамика на „личността“, в толкова по-го-
ляма степен тя субективно се самодезинтегрира от об-
щата Фокусна Динамика на своя ККР (тъй като се ак-
тивизират други протоформни взаимовръзки) и толко-
ва повече Механизма на ексгиберация резонационно 
„притегля“ такава Фокусна Динамика в по-инерцион-
ни сценарии на развитие с мощното влияние върху 
състоянието на Самосъзнанието на илюзорния фактор 
на Времето: отслабват се или се нарушават психомен-
талните взаимовръзки с гомогенните и партикулярни 
„личностни“ Интерпретации от паралелните сценарии 
на развитие, което става причина за радикалната обо-
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собеност (егоистичност) на системата на субективното 
Възприемане на „личността“; става характерно сла-
бото развитие на творческите взаимовръзки със СФУ-

УРММ-Формите на колективното Подсъзнание на фона 
на ярко и трудно изразена функционална и реализа-
ционна зависимост от СФУУРММ-Формите на протофор-
мно-диффузгентните Форми на Самосъзнания и т.н..

3.1191. В режимите на ексгиберация на Фокусната Дина-
мика на Формо-Творците, структуриращи Формите на 
Самосъзнания на Формо-Материята (ТРУУФФОРРГ-ВУУ 
– от 4,0 до 0,0 измерност), развитието на инерционния 
Процес придобива толкова мощни дисонационни (дес-
труктивни, задържащи) тенденции, че СФУУРММ-Фор-
мите, които в Нивата на Плазмо-Материята (ТРУУРР-

ГУРРДТ-НУУ – от 6,0 до 4,0 измерност), Формо-Плазма-
та (ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ – от 9,0 до 6,0 измер-
ност) и Плазмо-Формата (ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И – от 
12,0 до 9,0 измерност) вече са успели да претърпят 
определена инерционна деформация, в условията на 
низшия тип материалност качествено се изменят до 
пълната им неузнаваемост.

3.1192. Това става, защото поради високата степен на 
имперсептност на фокусно-етерните взаимовръзки, 
образуващи Фокусната Динамика на Формо-Тво-
рците на дадените Нива, в системите на Възприема-
не на различните Форми на Самосъзнания има въз-
можност адекватно (тоест в съответствие с тяхната 
Схема на Синтез) да се отрази само много малка 
част от тази Информация, която структурира СФУ-

УРММ-Формата на Плазмо-Материята, Формо-Плаз-
мата и Плазмо-Формата, в резултат от което в 
„личностното“ Самосъзнание в процеса на „разо-
паковките“ се „проецира“ само крайно ограничено 
количество взаимосвързани помежду си партикули 
Информация, от които се формират крайно изкри-
вени по своя смисъл Представи.
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3.1193. Що се отнася до Механизма за обезпечаване в 
условията на Третичната Вселенска Илюзия на ком-
пенсиращите функции на Формо-Творците на Стаби-
лизационния План-Обертон, то може да се каже, че 
само Формо-структурата на Неговите висши Нива (от 
±14-та до ±12-та измерност), моделирани и активизи-
рани от ССЛОО-СС-СНАА-Творците на Вторичната Енер-
го-Плазма, са способни да изпълняват своята функ-
ция, докато понивовото творчество на самите СЛАА-СС-

МИИ-Творци (от ±12-та до 0-ва измерност) води само до 
образуване в Пространство-Времето на разнокачестве-
ни и все по-инерционни сфероидални Формо-структу-
ри (ТТОУД-Д-ДУОТТ-Фактор), напълно комбиниращи със 
себе си всички Нива на ексгиберация на Третичната 
Енерго-Плазма. Продукт на функционирането на тези 
Формо-структури се явява абсолютно цялото съдър-
жание (СФУУРММ-Форми и УУ-конгломерати) на без-
крайното множество на разнопротоформните Сфери 
на Творчество, структуриращи ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-сис-
темите и ФЛУУ-ЛУУ-комплексите.

3.1194. Главната особеност на всяка Формо-структура 
на ТТОУД-Д-ДУОТТ-Фактора се заключава в това, че, 
идеално отразявайки фокусно-етерните взаимовръзки 
на пограничната зона на по-качественото Ниво на екс-
гиберация, всяка от тях – поради недостатъчната ко-
варллертност (или високата имперсептност) на образу-
ващите я взаимовръзки, не притежава този необходим 
потенциал декохерентна Енергия, който е способен да 
обезпечи стартирането във Фокусните Динамики на 
СЛАА-СС-МИИ-Творците на ефективния Механизъм на 
поправки и да внесе в изкривяването на манипулира-
ните от тях СФУУРММ-Форми съответстващите поправ-
ки с отчитане на наличието в тяхната Фокусна Дина-
мика на ООО-ТТ-УУ-Фактора („инерционния Коефици-
ент“). Във връзка с това става практически невъзмо-
жен процеса на „включване“ на Фокусната Динамика 
на тези Формо-Творци към „базовите аналози“ на тези 
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първични кодировки, които се генерират от ССЛОО-СС-

СНАА-Творците.

3.1195. Универсалният Принцип на Сллоогрентност поз-
волява на ССУИ-СС-СФАА-Творците на Междугалактиче-
ския Трансформиращ Комплекс-План (ЛЛООУЙ-СС-ММ), 
чиито първични (за ДДИИУЙЙИ-Същността!) етерни ко-
дировки абсолютно точно се дублират във всички ти-
пове Фокусни Динамики на Вторичната Енерго-Плаз-
ма посредством интерстицивните Формо-структури на 
Космическия Трансформиращ План-Ниво (ССММ-ИИФ-

СС-СТ), продължава да осъществява Своите функции в 
специфичните условия на ексгиберация на Фокусни-
те Динамики на ККР и Формите на Самосъзнания на 
Третичната Енерго-Плазма чрез аналогичните Фор-
мо-структури на Трансформиращия План-Обертон 
(ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ).

3.1196. Точно така, както в Трансформиращите Ком-
плекс-План и План-Ниво, всички функции на Фор-
мо-системите на Трансформиращия План-Обертон се 
свеждат до обезпечаване на етерните „проекции“ на 
ЭИЙГ-СС-МИИ-Сферата на Творчество на СЛАА-СС-МИИ-

Творците и регулирането на Механизма за резонацион-
на трансформация – както при трансгрессия, така и 
при конвергенция на тези „проекции“ (СФУУРММ-Фор-
ми) във фокусните Конфигурации и Фокусните Дина-
мики на всички Форми на Самосъзнания за тяхната ре-
ализация в съответстващите режими на ексгиберация.

3.1197. Но терминът „регулиране“ е употребен тук услов-
но (само във връзка с вашите ограничени Представи за 
възможностите за Саморегулация на абсолютно всич-
ки Формо-структури на Мирозданието), тъй като самия 
Процес на едновременно-голохронна трансгрессия-кон-
вергенция на всякакви етерни „проекции“ се осъщест-
вява без Чието и да било вмешателство, благодарение 
само на наличието на Универсалния Принцип на Ре-
зонационност. Самите фокусни Конфигурации на Фор-
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мо-Творците на всякакви Нива на измерност на Мироз-
данието представляват само отражатели и специфични 
преносители (чрез Фокусната Динамика) на интеграл-
но-диференциалните функции на този Принцип. До-
колкото Фокусната Динамика на Формо-Творците на 
Трансформиращия План-Обертон е разпространена в 
пределите на мегадиапазона на ексгиберация от +36-
та – през 0,0 – до -36-та измерност, то може да се каже, 
че Тяхната дейност не се ограничава с  Нивата на Тре-
тичната и даже Вторичната Енерго-Плазма, а включва 
в себе си също и участие в реализацията на определени 
Междувселенски функции.

3.1198. Единственото, по което се отличават Фор-
мо-структурите на Трансформиращия План-Обер-
тон от аналогичните, но по-амплификационни, Фор-
мо-структури на План-Нивото и Комплекс-Плана, то е 
със своето Съдържание: те притежават фокусно-етер-
ните съчетания на абсолютно всички Форми на Енер-
го-Информацията, която отразява всички качествени 
преобразувания, симултанно осъществявани във всич-
ки Нива на Третичната Енерго-Плазма. По аналогия, 
това свойство схематично може да се сравни с моле-
кулата на ДНК, всеки от участъците на която, съдър-
жайки в себе си Информация за дадения биологичен 
вид само в строго зададен диапазон от съчетаващи се 
качества, в своята функционалност винаги остава аб-
солютно единен с цялостната структура на ДНК.

3.1199. По-своему прекодирайки в своите Формо-струк-
тури безкрайното множество варианти на Жизне-Твор-
чество в съответстващия им диапазон (от +12,0 – през 
0,0 – до -12,0 измерност) на ексгиберация на Фокус-
ната Динамика на дадената Вселенска Същност, Фор-
мо-Творците на разнотипните ККР на Трансформира-
щия План-Обертон веднага ретранслират тази Инфор-
мация не само във ВККР АЙФААР, но също и в идентич-
ните Формо-структури на безкрайното множество на 
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другите (диффузгентно-коварллертни по отношение на 
Фокусната Динамика на ДДИИУЙЙИ) Вселенски Същ-
ности, получавайки точно по същия начин в замяна от 
Техните съответстващи Формо-структури цялата Ин-
формация за всички варианти на генерирания от Тях 
Опит. Тази Информация, наравно с паралелно придо-
бития емпиричен Опит, става неотделима качествена 
част от интуитивния (тоест като че ли „подсознате-
лен“, привнесен „отвън“) Опит на Висшия Колегиа-
лен Разум (АЙФААР) на дадената Вселенска Същност и 
веднага се възпроизвежда от СЛАА-СС-МИИ-Творците в 
реализационните структури на Третичната Вселенска 
Илюзия с „допълнения“ и „поправки“ от собствения 
си Опит от Съществуването.

3.1200. На свой ред този „нов“ за даденото Творение Опит 
резонационно се трансформира, качествено се прес-
труктурира, фиксира се в Самосъзнанието на ДДИИУЙ-

ЙИ-Същността като Нейн собствен Опит и веднага се 
ретранслира в Единната Система на Междувселенските 
фокусно-етерни взаимовръзки, отразявайки се („пре-
проецирайки се“) обратно с множество нови първични 
кодировки, които представляват със Себе си „ответна 
реакция“ на зилиони други Вселенски Същности на но-
вите качествени интерпретации на АЙФААР и така на-
татък – в цялата безкрайна Безпределност на дадените 
творчески Космически Процеси. Именно във функцио-
налното обезпечаване (в своя диапазон на ексгибера-
ция) на непрекъснатата динамика на обмена на тези 
най-сложни взаимовръзки между нашата Вселенска 
Същност и другите Вселенски Същности се заключава 
цялата Същност на Творческите Процеси, които се осъ-
ществяват от Колективния Космически Разум на СЛАА-

СС-МИИ-Творците на Трансформиращия План-Обертон.

3.1201. Съвсем други организационни творчески задачи 
решава Колективния Разум на СЛАА-СС-МИИ-Творци-
те на Фокусиращия План-Обертон. Неговите космиче-
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ски функции може условно да се сравнят с функциите 
на Фокуса на Съсредоточеното Внимание на нашите с 
вас НУУ-ВВУ-Формо-Типи, който от цялото множество 
СФУУРММ-Форми, мултиполяризационно-едновременно 
инициирани в информационното пространство на Са-
мосъзнанието, активизира във Фокусната Динамика на 
всяка „личностна“ Интерпретация само тези, които в 
най-голяма степен резонират с нейния текущ насъщен 
Интерес. Ако не вземаме под внимание субективния 
фактор Време, то интеграла на едновременната реа-
лизация на абсолютно всички варианти на Фокусите 
на Съсредоточеното Внимание (и техните амплиативни 
аналози) на всяка Стерео-Форма ексгиберационно ще 
се отрази в по-високите Нива на измерност на Фокус-
ната Динамика на значително по-амплификационната 
Форма на Самосъзнание, егллеролифтивно устремена в 
още по-качествени и универсални творчески състояния.

3.1202. Формо-структурите на Трансформиращия и Фо-
кусиращия ДПС на нашата Вселенска Същност (Ком-
плекс-Планове, План-Нива и План-Обертонове) – в 
противовес на Формо-структурите на Дисбалансира-
щия и Дезинтеграционния ДПС, играят основна роля 
в Процеса на голохронната реализация на егллеро-
лифтивния Импулс-Потенциал чрез всевъзможните 
типове ексгиберация на Универсалното Плазмено-Ди-
фференциационно Излъчване (УПДИ). Те съставляват 
основата на амплификационния Механизъм на реали-
зация на консуммативната част на меркавгнацията.

3.1203. Главната функция на Формо-Творците на всички 
тези Формо-системи се свежда до това независимо от 
колосалната разлика в режимите на ексгиберация на 
зилионите Форми на Самосъзнания, да концентрират 
абсолютно целия Енерго-Потенциал, заложен в техните 
фокусни Конфигурации, в едно голохронно ИИЙЙ-ЯА-

ЙЙ-Състояние (отразява се чрез многомерната – от 
±36,0 до 0,0 измерност, „Точка“ на субективна Твор-
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ческа Активност в субтеррансивното Простран-
ство на Самосъзнанието на ДДИИУЙЙИ-Същността), 
включващо в себе си абсолютно всички възможни вари-
анти на фокусно-етерните взаимодействия и творчески 
взаимовръзки свойствени на ВККР АЙФААР.

3.1204. СЛАА-СС-МИИ-Творците на ККР на Фокусиращия 
План-Обертон обезпечават общата динамика на тези 
фокусни преобразувания в режимите на характерния 
за Тях мегадиапазон на измерност, довеждайки слло-
огрентността на Фокусната Динамика до Състоянието 
на Имманентния ГООЛГАМАА-А-Ингредиент; ССЛОО-СС-

СНАА-Творците на ККР на Фокусиращия План-Ниво 
приемат този Опит за основа на своето Творчество и 
посредством свойствените Им егллеролифтивни пер-
турбации го довеждат до Състоянието на Трансцен-
дентния ССМИИЙСМАА-А-Ингредиент, след което ССУИ-

СС-СФАА-Творците на Фокусиращия Комплекс-План 
му обезпечават най-амплификационното за Фокусната 
Динамика АЙФААР Състояние свойствено на Идиопа-
тичния ТЛААССМА-А-Ингредиент.

3.1205. Особеностите на Формо-структурите на Фокусира-
щите План-Нива и План-Обертон се заключават в това, 
че мегадиапазона на тяхната съвместна ексгиберация 
(от +24,0 – през 0,0 – до -24,0 измерност) се отличава от 
режима на проявление на Формо-структурите на  Фоку-
сиращия Комплекс-План (от +36,0 – през 0,0 – до -36,0 
измерност). Но това не се отнася до Фокусните Дина-
мики на Формо-Творците на първите две Формо-струк-
тури, тъй като между Техните реализационни възмож-
ности също съществува определена разлика, която се 
заключава в качествените различия между функциите, 
изпълнявани от СЛАА-СС-МИИ-Творците на ККР на Фо-
кусиращия План-Обертон, и функциите на ССЛОО-СС-

СНАА-Творците на ККР на Фокусиращия План-Ниво.

3.1206. Това може условно да се сравни с работата на мно-
жество хора с различни професии в отделните цехове на 
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един завод: техните функции са привързани само към ня-
какви конкретни цехове и технологии и затова да посе-
щават други цехове за тях просто няма никакъв смисъл. 
Макар че, повтарям, всички те работят в един завод (тоест 
в пределите на от +24,0 – през 0,0 – до -24,0 измерност) 
и са заети с пускането на една продукция (мултиполяри-
зационната интеграция на всички по-малко амплифика-
ционни – за АЙФААР, варианти на Фокусните Динамики 
в най-амплиативния за Неговата Схема на Синтез Фор-
мо-Тип на 36-измерната ДДИИУЙЙИ-Същност).

3.1207. Преди да получи възможност да „препроецира“ 
своя реализационен Опит във ВККР на Вселенските 
Същности от другите типове и в замяна също да полу-
чи от Тях нова синтезирана Енерго-Информация, този 
Опит трябва да бъде моделиран, структуриран и пре-
кодиран от ССУИ-СС-СФАА-Творците на ДДИИУЙЙИ-Същ-
ността в съответстващото високоамплификационно 
Състояние, което ще позволи на системите на Възпри-
емане на другите 36-Качествени Вселенски Същности 
да оперират него на Нивото на свойствените Им ВККР. 
Именно тази част от общата Задача изпълняват Фор-
мо-Творците на всички Фокусиращи Формо-структури, 
използвайки за тези цели достъпния Им декохерентен 
Енерго-Потенциал на диссонационната (постмеркавг-
национна, консуммативна) част от Информацията. Ос-
новните Източници, аккумулиращи този реализацио-
нен Енерго-Потенциал, се явяват Резомиралите.

3.1208. Всички Фокусиращи Формо-структури предста-
вляват Механизъм за „локална“ ексгиберация на оп-
ределени фокусно-етерни взаимовръзки на този Енер-
го-Потенциал чрез цялото множество на Фокусните 
Динамики на разнокачествените Форми на Самосъзна-
ния. В резултат от това се извършва анихилация на 
Енергията на деплиативните Фокуси и последовател-
ното ѝ акумулиране във все по-амплиативни Фокуси. 
На условния „връх“ на този консуммативен Процес на 
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егллеролифтивната пертурбация на разнокачествените 
Фокуси в пределите на Формите на дадения мегадиа-
пазон се базира цялата Фокусна Динамика не само на 
АЙФААР, но също и на всички останали ВККР, със съв-
местните усилия на едновременно формиращите всички 
типове Първични Илюзии на 36-Качествените Вселени.

3.1209. В противовес на функциите на Формо-Творци-
те на Формо-структурите на Трансформиращия и Фо-
кусиращия ДПС, Формо-структурите на Дисбаланси-
ращите План-Нива и План-Обертон играят главната 
роля в Процеса на голохронното проявление на ирр-
когликтивния Импулс-Потенциал чрез всички типо-
ве реализации на Универсалното Плазмено-Диффе-
ренциационно Излъчване. Наред с Формо-Творците 
на Дезинтеграционните Формо-системи на ДПС, те 
съставляват основата на квалитационния Механизъм 
за осъществяването на консуммативната част на мер-
кавгнацията – прехода на най-сложните съчетания 
между диссонационната (Енергия) и резонационната 
части на Информацията до най-простите, чак до обра-
зуването на реконверстни Конфигурации на примоге-
нитивното Състояние на Информацията.

3.1210. Ще напомня, че Задачата на егллеролифтивния 
Механизъм на консумматизацията на всички фокус-
но-етерни взаимовръзки се явява довеждането на свой-
ствените им дисонационни състояния до най-малката 
степен на тензорност и абсолютна хармонизация, ре-
зултат от което също се явява трансмиттацията – пре-
хода на Информацията от амициссимното Състояние 
в примогенитивно. Този Акт на всеобщата трансми-
ттация на фокусно-етерните взаимовръзки в рекон-
верстни Конфигурации завършва голохронно както в 
най-амплификационните, така и в най-квалитацион-
ните Нива на ексгиберация.

3.1211. Доколкото Фокусната Динамика на Формо-Тво-
рците на всяка реализационна Формо-система има 
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устойчива егллеролифтивна тенденция към привежда-
нето на себе си към някакво по-уравновесено състояние 
(определен баланс на образуващите я взаимовръзки), то 
основна функция на Формо-Творците на ККР на Дисба-
лансиращия План-Обертон се явява дестабилизацията 
на тези егллеролифтивно-интеграционни процеси във 
Фокусната Динамика на всички Формо-системи на Све-
товете на Третичната Енерго-Плазма, фактически при-
нуждавайки синтезиращите Формо-Творци на абсолют-
но всички Нива да балансират на ръба на неустойчивото 
равновесие и мултиполяризацията по всевъзможните 
Направления на Синтеза (практически с това се зани-
мават и Творците на Дисбалансиращите План-Нива и 
План-Обертон). Благодарение на това в техните Фокусни 
Динамики едновременно се създават необходимите ус-
ловия за максимално разно-Качествена мискерация – 
свилгс-сферационното „разбъркване“ на признаците на 
едни ЧКК с признаците на други ЧКК с цел образуване на 
най-коварллертните фокусно-етерни съчетания.

3.1212. Този Процес на енергоинформационна дисбалан-
сировка на Фокусните Динамики е нужен, за да отсла-
би устойчивостта на коварллертните фокусно-етерни 
взаимовръзки и да ги доведе до състояния имперсепт-
ни, обезпечавайки по такъв начин Формо-Творците на 
Дезинтеграционните Формо-системи с възможности за 
изпълнение  от тях на свойствените им функции по 
усилването във вече разбалансираните Фокусни Дина-
мики на признаците на крувурсорртност.

3.1213. ИНГССМИИ-НАА-Творците на Дезинтеграционния 
План-Обертон на Третичната Енерго-Плазма иррког-
ликтивно коригират цялата едновременна Динамика 
на трансформационните и трансмутационните Косми-
чески Процеси по образуването на безбройното мно-
жество коварллертни и лийллусцивни фокусно-етерни 
съчетания между Аспектите на всичките Чисти Косми-
чески Качества, препятствайки конкатенационната по-
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нивова конвергенция на Фокусните Динамики на всич-
ки синтезиращи Формо-Творци в по-развитите Форми 
на Колективните Космически Разуми. Благодарение на 
това в Енерго-Плазмата се изпълняват квалитационни-
те Процеси, които отразяват меркавгнационните функ-
ции на ирркогликтивния Импулс-Потенциал.

3.1214. При детайлно разглеждане на Диапазоните на 
Плазмените Сили вие не сте могли да не забележите, 
че във Формо-структурите на Третичната Вселенска 
Илюзия отсъства съответстващ аналог на Хармонизи-
ращия План-Ниво, чиито Формо-Творци във Вторич-
ното Състояние на Енерго-Плазмата изпълняват много 
важната функция на „Диспропорционалното вътрека-
чествено Уравновесяване“ и „Хармоничното Междука-
чествено Нивелиране“, позволяващо на всички фокус-
но-етерни съчетания, до Процеса на „Дисбалансиров-
ка“, да дойдат в устойчиво състояние на абсолютна 
Хармония и Равновесие, благодарение на което във 
Фокусните Динамики на Формо-Творците се извършва 
хетерогенеусно изравняване на нивото на цели косми-
чески формации и цивилизации (Планетарни, Звезд-
ни, Галактически и подобни типове Колективни Кос-
мически Разуми).

3.1215. В условията на повишената тензорност и висо-
ката степен на инерционност на фокусно-етерните вза-
имовръзки между Формо-Творците на всевъзможните 
Форми на Самосъзнания на Третичната Енерго-Плаз-
ма подобни (качествено уравновесени) състояния на 
Фокусните Динамики на Колективните Космически 
Разуми са просто невъзможни. Затова всяко състоя-
ние, което в тези специфични условия на ексгиберация 
може да се стори на субективния Наблюдател „Истин-
ска Космическа Хармония“, се явява не повече от Тре-
тична Илюзия.

3.1216. Това илюзорно състояние (АИЙЯЛУУММ) включ-
ва в сферата на своего творческо проявление всички 
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вибрации на дадения мегадиапазон на ексгиберация 
на Енерго-Плазмата: Кармо-Типовете на Каузалния 
План-Обертон (КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И – от ±12,0 до 
0,0 измерност); всички видове Формо-Материя (ТРУУ-

ФФОРРГ-ВУУ – от 4,0 до 0,0 измерност); всички типове 
творчество на Плазмо-Материята (ТРУУРРГУРРДТ-НУУ 
– от 6,0 до 4,0 измерност) и Формо-Плазмата (ТРУ-

УРРГУРРДТ-НААХГРАССТ – от 9,0 до 6,0 измерност), а 
също всички нива на Плазмо-Формите (ТРУУРРГУРР-

ДТ-ССМИИ-И – от 12,0 до 9,0 измерност), активно из-
ползвайки за това Фокусните Динамики на АСТРОИ-

ДИТЕ – Формо-Творците на ДЛЛААБЛЛА-ПЛАВАФЛАГМ-

МА-А (Третичното ниво на АСТРО-Плазмата) и ПЛАЗМО-

ИДИТЕ – Формо-Творците на АССФОЛЛФОРДЦ-ЛМИИЛЛ-

ГФЛИ (Третичното ниво на МЕНТО-Плазмата).

3.1217. Главната функционална Задача на Формо-струк-
турите на ИНГССМИИ-НАА-Творците се явява обезпе-
чаването на Фокусните Динамики на синтезиращите 
Формо-Творци на някакво индифферентно (тоест безу-
частно, безразлично по отношение на този егллеролиф-
тивен Интерес, който се инициира от дадената Схема 
на Синтез) творческо състояние на всички междука-
чествени взаимовръзки, като че ли уравновесявайки ги 
с безкрайното множество всевъзможни алтернативни 
текущи съчетания свойствени на другите протоформ-
ни Направления на развитие. Характерен резултат от 
тяхното устойчиво влияние на Фокусната Динамика се 
явява наличието в нея на процеса на проявяване на му-
лтиполяризационната бирвуляртна декондицификация 
по дадената Схема на Синтез (при хората това се изра-
зява в т.нар. „деградация на личността“), с последваща 
префокусировка в някоя от Формите на Самосъзнание, 
реализираща се по друга Схема на Синтез.

3.1218. Всички току-що описани свойства на Формо-струк-
турите на Висшите План-Обертонове имат само косвено 
(принципиално-организационно) отношение към тези 
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определени съчетания на фокусно-етерните взаимо-
връзки, които, собствено, и образуват със своята мно-
гоизмерностна Фокусна Динамика цялото разнокачест-
вено многообразие на реализационния Опит на Третич-
ната Вселенска Илюзия. Както и в по-амплификацион-
ните Състояния на Вселенското Творение (Първичната 
и Вторичната Илюзия), целият този дефинитивен Опит 
се обезпечава от Формо-Творците на Формо-структури-
те на Будхичния План-Обертон (ГЛООГСМИИ-НАА), чието 
принципно устройство схематично напомня вече описа-
ните по-горе функционални Формо-структури на Буд-
хичните Комплекс-План и План-Ниво.

3.1219. Както и в предишните по-амплификационни 
Формо-структури, Колективният Космически Разум на 
ГЛООГСМИИ-НАА-Творците мултиполяризационно тран-
сгрессира на два функционално допълващи се един друг 
Творчески Потока, които – специфично отразявайки се 
в сллоогрентната Фокусна Динамика чрез свойствената 
само на тях функция, веднага се трансформират в общия 
Механизъм на ексгиберация в като че ли самостоятел-
ните Стабилизационен (ССООССООЛМА-НАА) и Трансму-
тационен (НИИССЛИИ-И) План-Обертонове. Макар тази 
илюзорна трансформация да е не повече от имагинарен 
(въображаем) ефект на субективното Възприемане; в 
действителности те Двата – това са две инсепаративни 
(неразтворими) части на субтеррансивната Формо-струк-
тура на Будхичния План-Обертон, от Фокусните Дина-
мики на Формо-Творците на които се формират Мента-
лен, Астрален и Каузален типове Третичната Илюзия (в 
субективно Възприемане те също се интерпретират като 
динамика на „отделните“ План-Обертонове).

3.1220. Във Формо-структурите на Стабилизационния 
План-Обертон специфично се прекодира и адаптира 
към системите на Възприемане на различните Фор-
ми на Самосъзнания на цялата Информация за Пър-
во-Образите на даденото Вселенско Творение (подоб-
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но на работните чертежи използвани от стоителите), 
която, чрез множество специализиращи се само в тази 
функция структури, трансгрессира и се „препроецира“ 
като „Общ План на формирането на Висшата Хармо-
ния“ във всичките режими на ексгиберация и Нива на 
измерност, характерни за сллоогрентната Фокусна Ди-
намика на СЛАА-СС-МИИ-Творците на Третичната Енер-
го-Плазма. Един от подобните „работни“ Механизми 
на трансгресия се явява безбройното множество Имма-
нентни ГООЛГАМАА-А-Ингредиенти, Които, както вече 
беше отбелязвано по-горе, в цялата Своя съвкупност 
представляват Вторичен Формообразуващ Принцип 
на Идиопатичния ТЛААССМА-А-Ингредиент на нашата 
Вселенска Същност (Първичният Негов Формообразу-
ващ Принцип представлява Трансцендентен ССМИИЙ-

СМАА-А-Ингредиент).

3.1221. Имманентните ГООЛГАМАА-А-Ингредиенти осъ-
ществяват Своята Вселенска формообразуваща и син-
тетична Дейност именно в този мегадиапазон на Кос-
мическото Творчество (до 12,0 измерност). В условия-
та на ексгиберация на Формите на Самосъзнание на 
Третичната Вселенска Илюзия Те представляват Вис-
шия Колективен Разум на всички нейни Прото-Фор-
ми. Именно Те, чрез дванадесетте поднива на Стабили-
зационния План-Обертон, напълват със свойственото 
Им Творческо (етерно) Съдържание всички разнока-
чествени Формо-системи на Световете, „проецирайки“ 
безбройно „множество“ всевъзможни Форми на Само-
съзнания от Висшите (за Третичната Илюзия!) Нива в 
по-плътните режими на ексгиберация.

3.1222. При това трябва да отбележим, че най-ампли-
фикационните Нива на Творческата Активност на 
ГООЛГАМАА-А-Ингредиента, реализиращи се чрез ГЛО-

ОГОЛМ-ГЛЛИИ-Творците на ААНИ-Ииссииди, не струк-
турират Фокусната Динамика на Третичната Илю-
зия, а по Същността си отразяват качествеността на 
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ЛЛААСС-Формите на низшите Нива на Вторичната 
Илюзия (от +14,0 – през 0,0 – до -14,0 измерност), 
включвайки по такъв начин в своите етерни Конфигу-
рации практически неизменените първични кодиров-
ки, генерирани от ФД на ВККР АЙФААР.

3.1223. Аз отново обръщам вашето внимание на това, 
че при внимателно разглеждане на структурата на 
ексгиберация на по-качествените Нива на Стабилиза-
ционните Комплекс-План, План-Ниво и План-Обертон 
вие ще забележите, че Формо-структурите на всеки от 
тях паралелно проницават със себе си наведнъж две 
Състояния на Енерго-Плазмата (в промеждутъчните, 
или финитимусните, диапазони), явявайки се като 
че ли свързващ или предавателен Механизъм между 
най-висшата степен на амплификационни кодиров-
ки на Първичната Вселенска Илюзия и техните въз-
можни (най-качествени) субективни Интерпретации, 
генерирани от ССМИИЙСМАА-А-Ингредиентите и ГООЛ-

ГАМАА-А-Ингредиентите и едновременно реализирани 
чрез ФД на Формо-Творците на Вторичната и Третич-
ната Илюзия.

3.1224. Точно така и ССНУУЙЛЛ-Формите на Междувсе-
ленския Междугалактически Диапазон на Плазме-
ните Сили трансгрессират във Вселенските ЙЙЮУЛ-

ЛУЙГ-Форми на Междугалактическия Стабилизацио-
нен Комплекс-План не от ±36,0 измерност, а от ±38,0 
– ±37,0 измерност, обезпечавайки по такъв начин Фо-
кусната Динамика на Формо-Творците на Първичната 
Вселенска Илюзия с ИСТИНСКИТЕ КОДОВЕ, генерирани 
от НАД-Вселенските И-ИИЙТЙ-И-АА-А- и УУЙЮ-УУ-ЙЙ-Тво-
рци. На свой ред, чрез Формо-структурата на Стабили-
зациония Комплекс-План (етерните „проекции“ на ЙЙ-

ЮУЛЛУЙГ-Формите на Фокусните Динамики на ССЛОО-

СС-СНАА-Творците на Стабилизационния План-Ниво) 
се обезпечава най-амплиативната ексгиберация (за-
почвайки от ±26,0 – ±25,0 измерност) на ЛЛААСС-Фор-
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мите на Вторичната Илюзия, Които, както вече беше 
споменато, чрез Фокусната Динамика на СЛАА-СС-МИИ-

Творците на Стабилизационния План-Обертон тран-
сгрессирят „проекции“ на свойствените им първични 
кодировки в СФУУРММ-Формите на Третичната Илюзия.

3.1225. Цялата Информация, копирана от ЛЛААСС-Форми-
те, ГЛООГОЛМ-ГЛЛИИ-Творците специфично прекодират и 
адаптират под формата на два етерни Потока, един от 
които съдържа само „проекции“ на първичните кодиров-
ки на даденото Вселенско Творение, и Ги напълва със 
Съдържанието на всички Формо-структури на Стабили-
зационния План-Обертон (които никога не се изменят, 
служейки на Формо-Творците като своеобразни Еталони 
Творения!), докато НИИССЛИИ-И-Творците на Трансмута-
ционния План-Обертон (чрез Формо-структурите на Мен-
талния, Астралния и Каузалния План-Обертонове) дуб-
лират и свилгс-сферационно трансгрессират всички тези 
„проекции“ на „низшите“ Нива (от ±14,0 – ±13,0 измер-
ност) на Вторичната Илюзия във Фокусната Динамика на 
синтезиращите Формо-Творци на Третичната Илюзия.

3.1226. Както по-горе изяснихме, „проекциите“ на инфор-
мационните кодировки на втория „Поток“ се сглобяват 
в комплексно Съдържание като че ли на „самостоятел-
ния“ Трансмутационен План-Обертон, ставайки основ-
на информационна база за безкрайно диференцирани-
те Фокусни Динамики на Формо-Творците на Третич-
ната Енерго-Плазма. Във връзка с усиливащото се в 
геометрична прогресия влияние на Фактора Инерция 
(ДРУУЛГМ-ММУУ-У) при възприемане и по-нататъшно 
възпроизвеждане на дублираната от ЛЛААСС-Формите 
Информация чрез СФУУРММ-Формите на Фокусните Ди-
намики на Колективните Космически Разуми на всеки 
от по-деплиативните подобертонове, се осъществява все 
по-мощна Нейна деформация и нарастващо качествено 
изкривяване. Именно тези субективни изкривявания, 
практически осъществявани чрез тензорните състояния 
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на Фокусните Динамики на синтезиращите Формо-Тво-
рци на Менталния План-Обертон (АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛ-

ДМИИ-И) и Астралния План-Обертон (ДЛЛААБЛЛА-СВУ-

УЛЛМИИ-И), стават информационна основа и качестве-
но Съдържание на всички типове субективни Реалности 
на Третичната Вселенска Илюзия.

3.1227. Информацията, под формата на всевъзможни 
етерни съчетания на Аспектите на Чистите Космиче-
ски Качества, се явяа неотменима част на Фокусните 
Динамики на всички Колективни Космически Разуми 
на Третичната Илюзия, най-главната тяхна характе-
ристика, в това число и най-плътните Нейни нива – 
Формо-Плазма и Формо-Материя. С повишаването на 
имперсептността на фокусно-етерните взаимовръзки 
на Фокусните Динамики на Формо-Творците на раз-
личните качествени Нива, силовото значение на ООО-

ТТ-УУ-Фактора („инерционния Коефициент“) се уве-
личава и „задържащото“ влияние на инерционността 
(ДРУУЛГМ-ММУУ-У) на Фокусната Динамика на качест-
веното Самоизражение на комплексното Съдържание 
на двата дадени „Потока“ чрез колективното Твор-
чество на Космическите Разуми непрекъснато се по-
вишава, придобивайки все повече „дуални“ различия 
и в Нивата на Формо-Материята превръщайки се в 
това, което от нас не съвсем точно се определя като 
„единство и борба на противоположностите“.

3.1228. При това признаците на Единството на всички 
Форми на Самосъзнания се запазват благодарение на-
личието на Формо-структурите на Стабилизационния 
План-Обертон, докато целият тясноспецифичен Опит 
от субтеррансивните префокусировки на всяка Форма 
на Самосъзнание се обезпечава от  наличието и от ка-
чествената основа на Формо-структурите на Трансму-
тационния План-Обертон, където свойствата на МЕН-

ТО-Плазмата и АСТРО-Плазмата са представени като без-
крайно проницаващи се един друг Потоци единна Енер-
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гия, синтезирана от всички фокусно-етерни съчетания, 
свойствени на дадения мегадиапазон на ексгиберация.

3.1229. В най-амплиативните Нива на Формо-структурите 
на Трансмутационния План-Обертон, съхраняващи про-
фективното (тоест истинното, неизкривено) значение 
на първичните кодировки на общия План на Творение-
то, висшите качествени синтетични „Потоци“ (ААА-ФТО-

ОФТОММ-СС-СТ и ААА-ФТААФТАФФ-СС-СТ) в равна степен 
се диференцират на МЕНТО-Плазма и АСТРО-Плазма, чи-
ито Формо-структури принадлежат на ментално-сфф-
луруисстото и астрално-ссмииссцентното Нива на 
ексгиберация на Вторичната Илюзия (от ±14,0 до ±12,0 
измерност). За сметка на много незначителното влияние 
на инерционния Фактор, фокусните Конфигурации на 
ККР на тези Нива все още запазват висока степен на 
информационна достоверност. Схематично тази тран-
сгрессия може да се изобрази по следния начин (по ана-
логичен принцип се образуват и всички последващи мен-
тално-астрални Нива на Третичната Енерго-Плазма):

ВВОЙОЙЙ-ВВУУ-СС-СТ + АА-ФТОО-СС-СТ = 89-90-ти Мен-
тален и 89-90-ти Астрален Подпланове;

ВВОЙОЙЙ-ВВУУ-СС-СТ + ААА-ФТОММ-СС-СТ = 91-92-ри 
Ментален и 91-92-ри Астрален Подпланове;

ЛЛАЙАЙЙ-ЛЛАА-СС-СТ + АА-ФТАА-СС-СТ = 93-94-ти Мен-
тален и 93-94-ти Астрален Подпланове;

ЛЛАЙАЙЙ-ЛЛАА-СС-СТ + ААА-ФТАФФ-СС-СТ = 95-96-ти 
Ментален и 95-96-ти Астрален Подпланове… и т.н. 
по същия принцип.

3.1230. Но с понижаването на амплиативността на съче-
танията синтезирани в пределите от ±12,0 до ±9,0 из-
мерност, това „сдържащо“ влияние води до повишава-
не на тензорността на фокусно-етерните взаимовръзки 
и изкривяващо се отразява на Фокусните Динамики на 
Формо-Творците на всички Форми на Самосъзнания 
и на ККР. Затова във Фокусните Динамики на Фор-
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мо-структурите на ментално-астралните Диапазони, 
образуващи се посредством трансгрессия на Фокусни-
те Динамики на синтетичните ТТТ-УУЛЛКУУРРУ-СС-СТ-, 
ТТТ-ААЛЛКААРРА-СС-СТ- и ТТТ-ИИРРГИИФФИ-СС-СТ-Ни-
ва на Трансмутационния План-Обертон, се извършва 
мощно повишаване на степента на „дезинформация“, 
която – започвайки с менталното ввуурлихтното и 
астралното грооллугорффното Нива, става неотмени-
ма част от всички типове субективни Реалности.

План-Обертонове на Полетата-Съзнания
(ИИЙ-УУССМ)

Етерен План-Обертон (УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И) – няма па-
раметри на измерност

Трансформиращ План-Обертон (ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ) – от 
+36,0 – през 0,0 – до -36,0 измерност

Фокусиращ План-Обертон (АООУССММ-ГЛЛИИ-И) – от 
+24,0 – през 0,0 – до -24,0 измерност

Дисбалансиращ План-Обертон (СЙЮУУЙ-УУ) – от +22,0 
– през 0,0 – до -22,0 измерност

Дезинтеграционен или Будхи-Космически План-Обер-
тон (ИНГССМИИ-НАА) – от +20,0 – през 0,0 – до 
-20,0 измерност

Будхичен План-Обертон (ГЛООГСМИИ-НАА) – от +18,0 – 
през 0,0 – до -18,0 измерност. Дифференцира се на 
два План-Обертона: Стабилизационен и Трансму-
тационен, всеки от които, посредством индивиду-
ално взаимодействие, се преобразува в „самостоя-
телните“ План-Обертонове на Плазмо-Формата: 
Ментален, Астрален и Каузален, а също в прозо-
ативните (елементарни, протозои) Обертонове – 
Формо-Плазма и Формо-Материя.



726
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

Космически Качествени Нива
План-Обертонове на Полетата-Съзнания

Първи диапазон на Стабилизационния План-Обертон
ССООССООЛМА-ТТТ-ААА-ССС

от +14-та – през 0,0 – до -14-та измерност,
организира в Плазмо-Формата ПЕТ качествени Нива:

ВВОЙОЙЙ-ВВУУ-СС-СТ + ААА-ФТООФТОММ-СС-СТ (от +14,0 
– през 0,0 – до -14,0 измерност)

ЛЛАЙАЙЙ-ЛЛАА-СС-СТ + ААА-ФТААФТАФФ-СС-СТ (от 
+13,0 – през 0,0 – до -13,0 измерност)

СС-СТ-УУФФЛЛУРР-ТТТ + ТТТ-УУЛЛКУУРРУ-СС-СТ (от 
±12,0 до 0,0 измерност)

СС-СТ-ААФФЛЛАРР-ТТТ + ТТТ-ААЛЛКААРРА-СС-СТ (от 
±11,0 до 0,0 измерност)

СС-СТ-ИИЛЛГГИФФ-ТТТ + ТТТ-ИИРРГИИФФИ-СС-СТ (от 
±10,0 до 0,0 измерност)

Първи диапазон на Трансмутационния План-Обертон
НИИССЛИИ-И-ААА-ССС-ТТТ

от ±14,0 – до 0,0 измерност, организира в
Плазмо-Формата ПЕТТЕ следващи качествени Нива:

ААА-ФТООФТОММ-СС-СТ
от ±14,0 до ±13,0 измерност, диференцира
се на следните ментално-астрални „Лъчи“:

АА-ФТОО-СС-СТ:

89-ти ментален подплан – ИИЛЛЕЕССТ – ииллеесстен 
– от 0,0 до +14,0 измерност

89-ти астрален подплан – ЙЮЙЮРИСФОНТ – йюй-
юрисфонтен – от 0,0 до +14,0 измерност
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90-ти ментален подплан – РХЛУУЛЛУССТ – рхлуул-
лусстен – от -14,0 до 0,0 измерност

90-ти астрален подплан – ААЛЛОССОНТ – ааллоссон-
тен – от -14,0 до 0,0 измерност

ААА-ФТОММ-СС-СТ:

91-ви ментален подплан – ООУССТ – ооусстен – от 0,0 
до +13,5 измерност

91-ви астрален подплан – ДЮЙССЕНТ – дюуйссентен – 
от 0,0 до +13,5 измерност

92-ри ментален подплан – СТВИСТВВИИССТ – ст-
вистввиисстен – от -13,5 до 0,0 измерност

92-ри астрален подплан – БДИИРВЕНТ – бдиирвентен 
– от -13,5 до 0,0 измерност

ААА-ФТААФТАФФ-СС-СТ
от ±13,0 до ±12,0 измерност, диференцира
се на следните ментално-астрални „Лъчи“:

АА-ФТАА-СС-СТ:

93-ти ментален подплан – ААОССТ – ааосстен – от 0,0 
до +13,0 измерност

93-ти астрален подплан – ФИУУФФРЕНТ – фцууффрен-
тен – от 0,0 до +13,0 измерност

94-ти ментален подплан – БЛДООХРИССТ – блдоохрисс-
тен – от -13,0 до 0,0 измерност

94-ти астрален подплан – ВООРДЕНТ – воордентен – 
от -13,0 до 0,0 измерност

ААА-ФТАФФ-СС-СТ:

95-ти ментален подплан – УУИССТ – ууисстен – от 0,0 
до +12,5 измерност
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95-ти астрален подплан – ЛЛААССГЕНТ – ллаассген-
тен – от 0,0 до +12,5 измерност

96-ти ментален подплан – ДФЛАРРАЛЛИССТ – дфларрал-
лисстен – от -12,5 до 0,0 измерност

96-ти астрален подплан – ПЛУУССФЕНТ – плууссфен-
тен – от -12,5 до 0,0 измерност

ТТТ-УУЛЛКУУРРУ-СС-СТ
от ±12,0 до 0,0 измерност, диференцира
се на следните ментално-астрални Нива:

ТТ-УЛКУР-СС-СТ:

97-ми ментален подплан – УЙЮЙЮХТ – уйюйюхтен – 
от 0,0 до +12,0 измерност

97-ми астрален подплан – ЭСФЕЛЛУРИФФ – эсфеллу-
риффен – от 0,0 до +12,0 измерност

98-ми ментален подплан – ДДАААХТ – ддааахтен – от 
-12,0 до 0,0 измерност

98-ми астрален подплан – БУУЛЛЕТИФФ – бууллети-
ффен – от -12,0 до 0,0 измерност

ТТТ-УЛУРУ-СС-СТ:

99-ти ментален подплан – ИЛЛИИХТ – иллиихтен – от 
0,0 до +11,5 измерност

99-ти астрален подплан – ДИИСЦИДИФФ – диисциди-
ффен – от 0,0 до +11,5 измерност

100-ен ментален подплан – ББОООБХТ – ббоообхтен – 
от -11,5 до 0,0 измерност

100-ен астрален подплан – СФИИФФИСЦИФФ – сфии-
ффисциффен – от -11,5 до 0,0 измерност
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ТТТ-ААЛЛКААРРА-СС-СТ
от ±11,0 до 0,0 измерност, диференцира
се на следните ментално-астрални Нива:

ТТ-АЛКАР-СС-СТ:

101-ви ментален подплан – УММУЛУХТ – уммулухтен 
– от 0,0 до +11,0 измерност

101-ви астрален подплан – ПААРЛИТИФФ – паарлити-
ффен – от 0,0 до +11,0 измерност

102-ри ментален подплан – ФФИИИФХТ – ффииифхтен 
– от -11,0 до 0,0 измерност

102-ри астрален подплан – ЛЛИЛЛИМИЛИФФ – ллил-
лимилиффен – от -11,0 до 0,0 измерност

ТТТ-АЛАРА-СС-СТ:

103-ти ментален подплан – АВВУУРХТ – аввууррхтен 
– от 0,0 до +10,5 измерност

103-ти астрален подплан – КАТАРМУКОФФ – катар-
мукоффен – от 0,0 до +10,5 измерност

104-ти ментален подплан – ММЕЕРРМИХТ – ммеерр-
михтен – от -10,5 до 0,0 измерност

104-ти астрален подплан – ВВАЙЛУДОВОФФ – ввайлу-
довоффен – от -10,5 до 0,0 измерност

ТТТ-ИИРРГИИФФИ-СС-СТ
от ±10,0 до 0,0 измерност, диференцира
се на следните ментално-астрални Нива:

ТТ-ИРГИФ-СС-СТ:

105-ти ментален подплан – ИССААРРХТ – иссааррхтен 
– от 0,0 до +10,0 измерност

105-ти астрален подплан – ПИРРИМИЛОФФ – пиррими-
лоффен – от 0,0 до +10,0 измерност
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106-ти ментален подплан – ММААССИХТ – ммаасси-
хтен – от -10,0 до 0,0 измерност

106-ти астрален подплан – МИССМИМИСОФФ – миссми-
миссоффен – от -10,0 до 0,0 измерност

ТТТ-ИРИФИ-СС-СТ:

107-ми ментален подплан – ОЛЛООППХТ – оллоо-
ппхтен – от 0,0 до +9,5 измерност

107-ми астрален подплан – БСАМАДИДОФФ – бсама-
дидоффен – от 0,0 до +9,5 измерност

108-ми ментален подплан – ППООЛЛИХТ – ппоол-
лихтен – от -9,5 до 0,0 измерност

108-й астрален подплан – ФУУЛЛУВОФФ – фуул-
лувоффен – от -9,5 до 0,0 измерност

Първи диапазон на Менталния План-Обертон
ВВУУРЛИХТ

от +12,0 – през 0,0 – до -12,0 измерност,
според своето „уплътнение“ образува

в Плазмо-Формата следните ментални „Потоци“:

97-ми ментален подплан – УЙЮЙЮХТ – уйюйюхтен – 
от 0,0 до +12,0 измерност

98-ми ментален подплан – ДДАААХТ – ддааахтен – от 
-12,0 до 0,0 измерност

99-ти ментален подплан – ИЛЛИИХТ – иллиихтен – от 
0,0 до +11,5 измерност

100-ен ментален подплан – ББОООБХТ – ббоообхтен – 
от -11,5 до 0,0 измерност

101-ви ментален подплан – УММУЛУХТ – уммулухтен 
– от 0,0 до +11,0 измерност

102-ри ментален подплан – ФФИИИФХТ – ффииифхтен 
– от -11,0 до 0,0 измерност
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103-ти ментален подплан – АВВУУРХТ – аввууррхтен 
– от 0,0 до +10,5 измерност

104-ти ментален подплан – ММЕЕРРМИХТ – ммеерр-
михтен – от -10,5 до 0,0 измерност

105-ти ментален подплан – ИССААРРХТ – иссааррхтен 
– от 0,0 до +10,0 измерност

106-ти ментален подплан – ММААССИХТ – ммаасси-
хтен – от -10,0 до 0,0 измерност

107-ми ментален подплан – ОЛЛООППХТ – оллоо-
ппхтен – от 0,0 до +9,5 измерност

108-ми ментален подплан – ППООЛЛИХТ – ппоол-
лихтен – от -9,5 до 0,0 измерност

Първи диапазон на Астралния План-Обертон
ГРООЛЛУГОРФФ

от +12,0 – през 0,0 – до -12,0 измерност,
според своето „уплътнение“ образува

в Плазмо-Формата следните астрални „Потоци“:

97-ми астрален подплан – ЭСФЕЛЛУРИФФ – эсфеллу-
риффен – от 0,0 до +12,0 измерност

98-ми астрален подплан – БУУЛЛЕТИФФ – бууллети-
ффен – от -12,0 до 0,0 измерност

99-ти астрален подплан – ДИИСЦИДИФФ – диисциди-
ффен – от 0,0 до +11,5 измерност

100-ен астрален подплан – СФИИФФИСЦИФФ – сфии-
ффисциффен – от -11,5 до 0,0 измерност

101-ви астрален подплан – ПААРЛИТИФФ – паарлити-
ффен – от 0,0 до +11,0 измерност

102-ри астрален подплан – ЛЛИЛЛИМИЛИФФ – ллил-
лимилиффен – от -11,0 до 0,0 измерност
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103-ти астрален подплан – КАТАРМУКОФФ – катар-
мукоффен – от 0,0 до +10,5 измерност

104-ти астрален подплан – ВВАЙЛУДОВОФФ – ввайлу-
довоффен – от -10,5 до 0,0 измерност

105-ти астрален подплан – ПИРРИМИЛОФФ – пиррими-
лоффен – от 0,0 до +10,0 измерност

106-ти астрален подплан – МИССМИМИСОФФ – миссми-
миссоффен – от -10,0 до 0,0 измерност

107-ми астрален подплан – БСАМАДИДОФФ – бсама-
дидоффен – от 0,0 до +9,5 измерност

108-ми астрален подплан – ФУУЛЛУВОФФ – фуул-
лувоффен – от -9,5 до 0,0 измерност

Първи диапазон на Физическия План-Обертон
ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И

ПЛАЗМО-Форма (от ±12,0 – през 0,0 – до ±9,0
измерност), по степента на „уплътнение“

образува ШЕСТ Нива:

1-й Космическо Физическо Ниво: 97-ми Астрален под-
план – ЭСФЕЛЛУРИФФ – эсфеллуриффен (от +12,0 до 
0,0 измерност) и 98-ми Астрален подплан – БУУЛЛЕ-

ТИФФ – бууллетиффен (от -12,0 до 0,0 измерност) + 
97-ми Ментален подплан – УЙЮЙЮХТ – уйюйюхтен 
(от +12,0 до 0,0 измерност) и 98-ми Ментален подплан 
– ДДАААХТ – ддааахтен (от -12,0 до 0,0 измерност) = 
амплификационен ЛЮУЛЛФФ-ИИ-И (от +12,0 до +11,5 
измерност) и квалитационен ЮЮРРСС-СМИ-И (от -12,0 
до -11,5 измерност) нива на Физическия План-Обертон 
с образуване на 97-ми Каузалин подплан – ИИЙФИЙМ 
(от +12,0 до 0,0 измерност) и 98-ми Каузалин подплан 
– ЙНУЙГРУУЙМ (от -12,0 до 0,0 измерност).

2-ро Космическо Физическо Ниво: 99-ти Астрален под-
план – ДИИСЦИДИФФ – диисцидиффен (от +11,5 до 0,0 

https://ayfaar.org/


733
към съдържанието

Етерно-фокусна структура
на Диапазоните на Плазмените СилиРаздел XII

измерност) и 100-ен Астрален подплан – СФИИФФИС-

ЦИФФ – сфииффисциффен (от -11,5 до 0,0 измерност) 
+ 99-ти Ментален подплан – ИЛЛИИХТ – иллиихтен 
(от +11,5 до 0,0 измерност) и 100-ен Ментален подплан 
– ББОООБХТ – ббоообхтен (от -11,5 до 0,0 измерност) 
= амплификационен ЙЮУЙЙСС-ИИ-И (от +11,5 до +11,0 
измерност) и квалитационен ЮЮККРР-СМИ-И (от -11,5 
до -11,0 измерност) нива на Физическия План-Обертон 
с образуване на 99-тия Каузален подплан – ИММНА-

ИЛЛМ (от +11,5 до 0,0 измерност) и 100-ния Каузален 
подплан – ККХААУЛТМ (от -11,5 до 0,0 измерност).

3-то Космическо Физическо Ниво: 101-ви Астрален под-
план – ПААРЛИТИФФ – паарлитиффен (от +11,0 до 0,0 
измерност) и 102-ри Астрален подплан – ЛЛИЛЛИМИ-

ЛИФФ – ллиллимилиффен (от -11,0 до 0,0 измерност) + 
101-ви Ментален подплан – УММУЛУХТ – уммулухтен 
(от +11,0 до 0,0 измерност) и 102-ри Ментален подплан 
– ФФИИИФХТ – ффииифхтен (от -11,0 до 0,0 измерност) 
= амплификационен БИИЙЙГГ-ИИ-И (от +11,0 до +10,5 
измерност) и квалитационен ИИССММ-СМИ-И (от -11,0 до 
-10,5 измерност) нива на Физическия План-Обертон с 
образуване на 101-вия Каузален подплан – УЛЛХВУУЛ-

ХМ (от +11,0 до 0,0 измерност) и 102-рия Каузален под-
план – СКААУУСМ (от -11,0 до 0,0 измерност).

4-то Космическо Физическо Ниво: 103-ти Астрален 
подплан – КАТАРМУКОФФ – катармукоффен (от 
+10,5 до 0,0 измерност) и 104-ти Астрален подплан 
– ВВАЙЛУДОВОФФ – ввайлудовоффен (от -10,5 до 0,0 
измерност) + 103-ти Ментален подплан – АВВУУРХТ 
– аввууррхтен (от +10,5 до 0,0 измерност) и 104-ти 
Ментален подплан – ММЕЕРРМИХТ – ммееррмихтен 
(от -10,5 до 0,0 измерност) = амплификационен 
МИИММГГ-ИИ-И (от +10,5 до +10,0 измерност) и квали-
тационен ИИЙЙСС-СМИ-И (от -10,5 до -10,0 измерност) 
нива на Физическия План-Обертон с образуването на 
103-тия Каузален подплан – УССДОИССТМ (от +10,5 до 
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0,0 измерност) и 104-тия Каузален подплан – ДУТТУР-

ЛИГМ (от -10,5 до 0,0 измерност).

5-то Космическо Физическо Ниво: 105-ти Астрален под-
план – ПИРРИМИЛОФФ – пирримилоффен (от +10,0 до 
0,0 измерност) и 106-ти Астрален подплан – МИССМИМИ-

СОФФ – миссмимиссоффен (от -10,0 до 0,0 измерност) + 
105-ти Ментален подплан – ИССААРРХТ – иссааррхтен 
(от +10,0 до 0,0 измерност) и 106-ти Ментален подплан 
– ММААССИХТ – ммаассихтен (от -10,0 до 0,0 измерност) 
= амплификационен ПЭЭППТТ-ИИ-И (от +10,0 до +9,5 из-
мерност) и квалитационен ААММДД-СМИ-И (от -10,0 до 
-9,5 измерност) нива на Физическия План-Обертон с об-
разуване на 105-тия Каузален подплан – АХБАККРАЛМ 
(от +10,0 до 0,0 измерност) и 106-тия Каузален подплан 
– ЛТОЕФФАСМ (от -10,0 до 0,0 измерност).

6-то Космическо Физическо Ниво: 107-ми Астрален 
подплан – БСАМАДИДОФФ – бсамадидоффен (от +9,5 
до 0,0 измерност) и 108-ми Астрален подплан – ФУ-

УЛЛУВОФФ – фууллувоффен (от -9,5 до 0,0 измерност) 
+ 107-ми Ментален подплан – ОЛЛООППХТ – оллоо-
ппхтен (от +9,5 до 0,0 измерност) и 108-ми Ментален 
подплан – ППООЛЛИХТ – ппооллихтен (от -9,5 до 0,0 
измерност) = амплификационен РЭЭРРДД-ИИ-И (от +9,5 
до +9,0 измерност) и квалитационен ААННГГ-СМИ-И (от 
-9,5 до -9,0 измерност) нива на Физическия План-Обер-
тон с образуване на 107-мия Каузален подплан – АЛ-

ЛРАРГЛАММ (от +9,5 до 0,0 измерност) и 108-мия Кау-
зален подплан – РРААОРРХМ (от -9,5 до 0,0 измерност).

Първи диапазон на Каузалния План-Обертон
ООСЛЛЛООЛЛС
КАРМО-Форма

(от ±12,0 – през 0,0 – до ±9,0 измерност);

ОБРАЗУВА СЕ по следния принцип: ВВУУРЛИХТ – вву-
урлихтен – Ментален План-Обертон (от ±12,0 – през 
0,0 – до ±9,0 измерност) + ГРООЛЛУГОРФФ – грооллу-

https://ayfaar.org/


735
към съдържанието

Етерно-фокусна структура
на Диапазоните на Плазмените СилиРаздел XII

горффен – Астрален План-Обертон (от ±12,0 – през 
0,0 – до ±9,0 измерност) + ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И – 
Физически План-Обертон (от ±12,0 до ±9,0 измерност):

97-ми ментален подплан – УЙЮЙЮХТ – уйюйюхтен 
(от 0,0 до +12,0 измерност) + 97-ми астрален подплан 
– ЭСФЕЛЛУРИФФ – эсфеллуриффен (от 0,0 до +12,0 
измерност) + физически подплан ЛЮУЛЛФФ-ИИ-И (от 
+11,5 до +12,0 измерност) = 97-й Каузален подплан – 
ИИЙФИЙМ (от 0,0 до +12,0 измерност)

98-ми ментален подплан – ДДАААХТ – ддааахтен (от 
-12,0 до 0,0 измерност) + 98-ми астрален подплан – БУ-

УЛЛЕТИФФ – бууллетиффен (от -12,0 до 0,0 измерност) 
+ физически подплан ЮЮРРСС-СМИ-И (от -11,5 до -12,0 
измерност) = 98-ми Каузален подплан – ЙНУЙГРУУЙМ 
(от -12,0 до 0,0 измерност)

99-ти ментален подплан – ИЛЛИИХТ – иллиихтен (от 
0,0 до +11,5 измерност) + 99-ти астрален подплан – 
ДИИСЦИДИФФ – диисцидиффен (от 0,0 до +11,5 измер-
ност) + физически подплан ЙЮУЙЙСС-ИИ-И (от +11,0 до 
+11,5 измерност) = 99-ти Каузален подплан – ИММНА-

ИЛЛМ (от 0,0 до +11,5 измерност)

100-тен ментален подплан – ББОООБХТ – ббоообхтен 
(от -11,5 до 0,0 измерност) + 100-тен астрален подплан 
– СФИИФФИСЦИФФ – сфииффисциффен (от -11,5 до 0,0 
измерност) + физически подплан ЮЮККРР-СМИ-И (от 
-11,0 до -11,5 измерност) = 100-тен Каузален подплан 
– ККХААУЛТМ (от -11,5 до 0,0 измерност)

101-ви ментален подплан – УММУЛУХТ – уммулухтен 
(от 0,0 до +11,0 измерност) + 101-ви астрален подплан 
– ПААРЛИТИФФ – паарлитиффен (от 0,0 до +11,0 из-
мерност) + физически подплан БИИЙЙГГ-ИИ-И (от +10,5 
до +11,0 измерност) = 101-ви Каузален подплан – УЛ-

ЛХВУУЛХМ (от 0,0 до +11,0 измерност)

102-ри ментален подплан – ФФИИИФХТ – ффииифхтен 
(от -11,0 до 0,0 измерност) + 102-ри астрален подплан 
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– ЛЛИЛЛИМИЛИФФ – ллиллимилиффен (от -11,0 до 0,0 
измерност) + физически подплан ИИССММ-СМИ-И (от 
-10,5 до -11,0 измерност) = 102-ри Каузален подплан – 
СКААУУСМ (от -11,0 до 0,0 измерност)

103-ти ментален подплан – АВВУУРХТ – аввууррхтен 
(от 0,0 до +10,5 измерност) + 103-ти астрален подплан 
– КАТАРМУКОФФ – катармукоффен (от 0,0 до +10,5 
измерност) + физически подплан МИИММГГ-ИИ-И (от 
+10,0 до +10,5 измерност) = 103-ти Каузален подплан 
– УССДОИССТМ (от 0,0 до +10,5 измерност)

104-ти ментален подплан – ММЕЕРРМИХТ – ммеерр-
михтен (от -10,5 до 0,0 измерност) + 104-ти астра-
лен подплан – ВВАЙЛУДОВОФФ – ввайлудовоффен (от 
-10,5 до 0,0 измерност) + физически подплан ИИЙЙ-

СС-СМИ-И (от -10,0 до -10,5 измерност) = 104-ти Кауза-
лен подплан – ДУТТУРЛИГМ (от -10,5 до 0,0 измерност)

105-ти ментален подплан – ИССААРРХТ – иссааррхтен 
(от 0,0 до +10,0 измерност) + 105-ти астрален подплан 
– ПИРРИМИЛОФФ – пирримилоффен (от 0,0 до +10,0 
измерност) + физически подплан ПЭЭППТТ-ИИ-И (от 
+9,5 до +10,0 измерност) = 105-ти Каузален подплан – 
АХБАККРАЛМ (от 0,0 до +10,0 измерност)

106-ти ментален подплан – ММААССИХТ – ммаасси-
хтен (от -10,0 до 0,0 измерност) + 106-ти астрален под-
план – МИССМИМИСОФФ – миссмимиссоффен (от -10,0 
до 0,0 измерност) + физически подплан ААММДД-СМИ-И 
(от -9,5 до -10,0 измерност) = 106-ти Каузален подплан 
– ЛТОЕФФАСМ (от -10,0 до 0,0 измерност)

107-ми ментален подплан – ОЛЛООППХТ – оллоо-
ппхтен (от 0,0 до +9,5 измерност) + 107-ми астрален 
подплан – БСАМАДИДОФФ – бсамадидоффен (от 0,0 до 
+9,5 измерност) + физически подплан РЭЭРРДД-ИИ-И 
(от +9,0 до +9,5 измерност) = 107-ми Каузален под-
план – АЛЛРАРГЛАММ (от 0,0 до +9,5 измерност)

108-ми ментален подплан – ППООЛЛИХТ – ппоол-
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лихтен (от -9,5 до 0,0 измерност) + 108-ми астрален 
подплан – ФУУЛЛУВОФФ – фууллувоффен (от -9,5 до 
0,0 измерност) + физически подплан ААННГГ-СМИ-И (от 
-9,0 до -9,5 измерност) = 108-ми Каузален подплан – 
РРААОРРХМ (от -9,5 до 0,0 измерност)

Планетарни Качествени Нива
План-Обертонове на Полетата-Съзнания

Втори диапазон на Стабилизационния План-Обертон
ССООССООЛМА-ССС-ААА-ССС-ТТТ

от +9,0 – през 0,0 – до -9,0 измерност, организира
в Плазмо-Формата ТРИ качествени Нива:

СС-СТ-ААЛЛГГАФФ-ТТТ + ТТТ-ААРРГААФФА-СС-СТ (от ±9,0 
до 0,0 измерност)

СС-СТ-ООММДДОХХ-ТТТ + ТТТ-ООССХООДДО-СС-СТ (от ±8,0 
до 0,0 измерност)

СС-СТ-ААММДДАХХ-ТТТ + ТТТ-ААССХААДДА-СС-СТ (от 
±7,0 до 0,0 измерност)

Втори диапазон на Трансмутационния План-Обертон
НИИССЛИИ-И-ТТТ-ААА-ССС

от +9,0 – през 0,0 – до -9,0 измерност, организира
в Плазмо-Формата ТРИ качествени Нива:

ТТТ-ААРРГААФФА-СС-СТ
от ±9,0 до 0,0 измерност, дифференцира
се на следните ментално-астрални Нива:

ТТ-АРГАФ-СС-СТ:

109-ти ментален подплан – УУССУРССТ – ууссурсстен 
– от 0,0 до +9,0 измерност

109-ти астрален подплан – МЦУУКЛОКЛОРТ – мцуук-
локлортен – от 0,0 до +9,0 измерност
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110-ти ментален подплан – СВААФФДОССТ – свааффдосс-
тен – от -9,0 до 0,0 измерност

110-ти астрален подплан – БЛААБАФОРТ – блаабафор-
тен – от -9,0 до 0,0 измерност

ТТТ-АРАФА-СС-СТ:

111-ви ментален подплан – УУББРОССТ – ууббросстен 
– от 0,0 до +8,5 измерност

111-ти астрален подплан – ФДООФОЛОРТ – фдоофолор-
тен – от 0,0 до +8,5 измерност

112-ти ментален подплан – КВООХХКОССТ – квоохх-
косстен – от -8,5 до 0,0 измерност

112-ти астрален подплан – БЕССЕРЕССОРТ – бессерес-
сортен – от -8,5 до 0,0 измерност

ТТТ-ООССХООДДО-СС-СТ
от ±8,0 до 0,0 измерност, диференцира

се на следните ментално-астрални Нива:

ТТ-ОСХОД-СС-СТ:

113-ти ментален подплан – ИИЛЛОССТ – ииллосстен – 
от 0,0 до +8,0 измерност

113-ти астрален подплан – ВВУУРРОТОРТ – ввуурро-
тортен – от 0,0 до +8,0 измерност

114-ти ментален подплан – СЦЕЕРРФОССТ – сцеерр-
фосстен – от -8,0 до 0,0 измерност

114-ти астрален подплан – ФЦААЛЛАФОРТ – фцаалла-
фортен – от -8,0 до 0,0 измерност

ТТТ-ОСОДО-СС-СТ:

115-ти ментален подплан – ООФФАССТ – ооффасстен 
– от 0,0 до +7,5 измерност
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115-ти астрален подплан – БРОТОЛЛОРЕРТ – бротолло-
рертен – от 0,0 до +7,5 измерност

116-ти ментален подплан – ДВУУДДРАССТ – двууд-
драсстен – от -7,5 до 0,0 измерност

116-ти астрален подплан – ДААЛЛБОБЕРТ – дааллбо-
бертен – от -7,5 до 0,0 измерност

ТТТ-ААССХААДДА-СС-СТ
от ±7,0 до 0,0 измерност, диференцира

се на следните ментално-астрални Нива:

ТТ-ААСАД-СС-СТ:

117-ти ментален подплан – ООРРАССТ – ооррасстен – 
от 0,0 до +7,0 измерност

117-ти астрален подплан – ФРООРРОВЕРТ – фроорро-
вертен – от 0,0 до +7,0 измерност

118-ти ментален подплан – ХЛЕЕЛЛГАССТ – хлеелл-
гасстен – от -7,0 до 0,0 измерност

118-ти астрален подплан – СЦИИРРОСЦЕРТ – 
сциирросцертен – от -7,0 до 0,0 измерност

ТТТ-СХАДА-СС-СТ:

119-ти ментален подплан – ИИДДАССТ – ииддасстен – 
от 0,0 до +6,5 измерност

119-ти астрален подплан – БООРФУССЕРТ – боорфус-
сертен – от 0,0 до +6,5 измерност

120-ти ментален подплан – ХРООРРКАССТ – хроорр-
касстен – от -6,5 до 0,0 измерност

120-ти астрален подплан – СМУУЛЛОРЕНТ – смуулло-
рентен – от -6,5 до 0,0 измерност
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Втори диапазон на Менталния План-Обертон
НРААЛЛГАССТ

от +9,0 – през 0,0 – до -9,0 измерност,
според своето „уплътняване“ образува във

ФОРМО-Плазмата следните еманационни „Потоци“:

109-ти ментален подплан – УУССУРССТ – ууссурсстен 
– от 0,0 до +9,0 измерност

110-ти ментален подплан – СВААФФДОССТ – свааффдосс-
тен – от -9,0 до 0,0 измерност

111-ти ментален подплан – УУББРОССТ – ууббросстен 
– от 0,0 до +8,5 измерност

112-ти ментален подплан – КВООХХКОССТ – квоохх-
косстен – от -8,5 до 0,0 измерност

113-ти ментален подплан – ИИЛЛОССТ – ииллосстен – 
от 0,0 до +8,0 измерност

114-ти ментален подплан – СЦЕЕРРФОССТ – сцеерр-
фосстен – от -8,0 до 0,0 измерност

115-ти ментален подплан – ООФФАССТ – ооффасстен 
– от 0,0 до +7,5 измерност

116-ти ментален подплан – ДВУУДДРАССТ – двууд-
драсстен – от -7,5 до 0,0 измерност

117-ти ментален подплан – ООРРАССТ – ооррасстен – 
от 0,0 до +7,0 измерност

118-ти ментален подплан – ХЛЕЕЛЛГАССТ – хлеелл-
гасстен – от -7,0 до 0,0 измерност

119-ти ментален подплан – ИИДДАССТ – ииддасстен – 
от 0,0 до +6,5 измерност

120-ти ментален подплан – ХРООРРКАССТ – хроорр-
касстен – от -6,5 до 0,0 измерност
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Втори диапазон на Астралния План-Обертон
ФЕРБИЙЛЛИЛЛЕРТ

от +9-та – през 0,0 – до -9-та измерност, според
своето „уплътняване“ образува въвв ФОРМО-
Плазмата следните психонационни „Потоци“:

109-т астрален подплан – МЦУУКЛОКЛОРТ – мцуукло-
клортен – от 0,0 до +9,0 измерност

110-ти астрален подплан – БЛААБАФОРТ – блаабафор-
тен – от -9,0 до 0,0 измерност

111-ти астрален подплан – ФДООФОЛОРТ – фдоофолор-
тен – от 0,0 до +8,5 измерност

112-ти астрален подплан – БЕССЕРЕССОРТ – бессерес-
сортен – от -8,5 до 0,0 измерност

113-ти астрален подплан – ВВУУРРОТОРТ – ввуурро-
тортен – от 0,0 до +8,0 измерност

114-ти астрален подплан – ФЦААЛЛАФОРТ – фцаалла-
фортен – от -8,0 до 0,0 измерност

115-ти астрален подплан – БРОТОЛЛОРЕРТ – бротолло-
рертен – от 0,0 до +7,5 измерност

116-ти астрален подплан – ДААЛЛБОБЕРТ – дааллбо-
бертен – от -7,5 до 0,0 измерност

117-ти астрален подплан – ФРООРРОВЕРТ – фроорро-
вертен – от 0,0 до +7,0 измерност

118-ти астрален подплан – СЦИИРРОСЦЕРТ – 
сциирросцертен – от -7,0 до 0,0 измерност

119-ти астрален подплан – БООРФУССЕРТ – боорфус-
сертен – от 0,0 до +6,5 измерност

120-ти астрален подплан – СМУУЛЛОРЕНТ – смуулло-
рентен – от -6,5 до 0,0 измерност
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Втори диапазон на Физическия План-Обертон
ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ

ФОРМО-Плазма (от ±9,0 – през 0,0 – до ±6,0
измерност), според „уплътняването“

образува ШЕСТ Нива

(в синтеза на универсалната формообразувща плазме-
на съставляваща на този Диапазон участват следни-
те Нива на Материята на Формата: ДРУ-УФ-ФДОУТТ и 
УККВУМУССТ, които в своята синтетична съвкупност 
образуват КАЛЛКГ-УФ-УССТ – универсалния за всички 
Физически План-Обертонове каллкгуфусстен слой):

1-во планетарно Физическо Ниво: УСС-ЛАС-БЛЛООСС (от 
±9,0 до ±8,5 измерност); образувано от резониращото 
взаимопроникване на каллкгуфусстния слой, блааба-
фортния и мцууклоклортния Астрални Подпланове 
в свааффдосстния и ууссурсстния Ментални Под-
планове, в резултат на което се синтезират следните 
нива на Физическия План-Обертон: амплификационен 
ЛООТТНН-ИИ-И (от +9,0 до +8,5 измерност) и квалита-
ционен ЭЭРРФФ-СМИ-И (от -9,0 до -8,5 измерност) с об-
разуване на 109-ия Каузален подплан – УУЙССДОЙЛСС 
(от +9,0 до 0,0 измерност) и 110-ти Каузален подплан 
– ЙВУЙКЛУЙССЛ (от -9,0 до 0,0 измерност).

2-ро планетарно Физическо Ниво: ФРИЛЛ-ФТУ-МАК-

МААСС (от ±8,5 до ±8,0 измерност); образувано от ре-
зониращото взаимопроникване на каллкгуфусстния 
слой, бессерессортния и фдоофолортния Астрални 
Подпланове в квооххкосстния и ууббросстния Мен-
тални Подпланыове, в резултат от което се синтезират 
следните нива на Физическия План-Обертон: амплифи-
кационното СООССНН-ИИ-И (от +8,5 до +8,0 измерност) и 
квалитационното ЭЭФФСС-СМИ-И (от -8,5 до -8,0 измер-
ност) с образуване на 111-тия Каузален подплан – ЕЙ-

ЙЕЕЙГСС (от +8,5 до 0,0 измерност) и 112-тия Каузален 
подплан – КНУУББВУССЛ (от -8,5 до 0,0 измерност).
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3-то планетарно Физическо Ниво: ОФГГ-ОМС-МУЛЛСС (от 
±8,0 до ±7,5 измерност); образувано от резониращото 
взаимопроникване на каллкгуфусстния слой, фцаал-
лафортния и ввуурротортния Астрални Подпланове 
в сцееррфосстния и ииллосстния Ментални Подпла-
нове, в резултат от което се синтезират следните нива 
на Физическия План-Обертон: амплификационното ПА-

АЛЛММ-ИИ-И (от +8,0 до +7,5 измерност) и квалитацион-
ното УУЛЛФФ-СМИ-И (от -8,0 до -7,5 измерност) с обра-
зуване на 113-тия Каузален подплан – ИФФРАММИРСС 
(от +8,0 до 0,0 измерност) и 114-тия Каузален подплан 
– БЕОДДБЕЛЛБССЛ (от -8,0 до 0,0 измерност).

4-то планетарно Физическо Ниво: ТВИХ-ТУУ-РЛАСС (от 
±7,5 до ±7,0 измерност); образувано от резониращото 
взаимопроникване на каллкгуфусстния слой, даалл-
бобертния и бротоллорертния Астрални Подпланове 
в двууддрасстния и ооффасстния Ментални Подпла-
нове, в резултат от което се синтезират следните нива 
на Физическия План-Обертон: амплификационното 
РААРРВВ-ИИ-И (от +7,5 до +7,0 измерност) и квалита-
ционното УУДДЛЛ-СМИ-И (от -7,5 до -7,0 измерност) с 
образуване на 115-тия Каузален подплан – ОККЛОО-

ККСС (от +7,5 до 0,0 измерност) и 116-тия Каузален 
подплан – ФБОЛЛГОУГГССЛ (от -7,5 до 0,0 измерност).

5-то планетарно Физическо Ниво: КСТРА-РОО-ЛЛФИСС 
(от ±7,0 до ±6,5 измерност); образувано от резонира-
щото взаимопроникване на каллкгуфусстния слой, 
сциирросцертния и фроорровертния Астрални Под-
планове в хлееллгасстния и ооррасстния Ментални 
Подпланове, в резултат от което се синтезират следните 
нива на Физическия План-Обертон: амплификационно-
то ВУУРРВВ-ИИ-И (от +7,0 до +6,5 измерност) и квалита-
ционното ООРРММ-СМИ-И (от -7,0 до -6,5 измерност) с об-
разуване на 117-тия Каузален подплан – АУССДВУЛЛСС 
(от +7,0 до 0,0 измерност) и 118-тия Каузален подплан 
– ГГЛУУУКССЛ (от -7,0 до 0,0 измерност).
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6-то планетарно Физическо Ниво: АВВ-ДУУ-КЛУРРСС 
(от ±6,5 до ±6,0 измерност); образувано от резонира-
щото взаимопроникване на каллкгуфусстния слой, 
смууллорентния и боорфуссертния Астрални Под-
планове в хроорркасстния и ииддасстния Ментални 
Подпланове, в резултат от което се синтезират след-
ните нива на Физическия План-Обертон: амплифика-
ционното ФУУЛЛФФ-ИИ-И (от +6,5 до +6,0 измерност) и 
квалитационното ООММСС-СМИ-И (от -6,5 до -6,0 измер-
ност) с образуването на 119-тия Каузален подплан – 
АККЛААФФСС (от +6,5 до 0,0 измерност) и 120-тия Кау-
зален подплан – ППИИИЛССЛ (от -6,5 до 0,0 измерност).

Втори диапазон на Каузалния План-Обертон
АФКАЛДУУФР

КАРМО-Форма (от ±9,0 – през 0,0 – до ±6,0
измерност):

УСС-ЛАС-БЛЛООСС (от +9,0 до +8,5 измерност) + ЛООТТ-

НН-ИИ-И (от +9,0 до +8,5 измерност) = 109-ти Каузален 
Обертон – УУЙССДОЙЛСС (от +9,0 до 0,0 измерност).

УСС-ЛАС-БЛЛООСС (от -9,0 до -8,5 измерност) + ЭЭРРФФ-СМИ-И 
(от -9,0 до -8,5 измерност) = 110-ти Каузален Обертон – 
ЙВУЙКЛУЙССЛ (от -9,0 до 0,0 измерност).

ФРИЛЛ-ФТУ-МАКМААСС (от +8,5 до +8,0 измерност) + 
СООССНН-ИИ-И (от +8,5 до +8,0 измерност) = 111-
ти Каузален Обертон – ЕЙЙЕЕЙГСС (от +8,5 до 0,0 
измерност).

ФРИЛЛ-ФТУ-МАКМААСС (от -8,5 до -8,0 измерност) + 
ЭЭФФСС-СМИ-И (от -8,5 до -8,0 измерност) = 112-ти 
Каузален Обертон – КНУУББВУССЛ (от -8,5 до 0,0 
измерност).

ОФГГ-ОМС-МУЛЛСС (от +8,0 до +7,5 измерност) + ПА-

АЛЛММ-ИИ-И (от +8,0 до +7,5 измерност) = 113-ти 
Каузален Обертон – ИФФРАММИРСС (от +8,0 до 0,0 
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измерност).

ОФГГ-ОМС-МУЛЛСС (от -8,0 до -7,5 измерност) + УУЛ-

ЛФФ-СМИ-И (от -8,0 до -7,5 измерност) = 114-ти Ка-
узален Обертон – БЕОДДБЕЛЛБССЛ (от -8,0 до 0,0 
измерност).

ТВИХ-ТУУ-РЛАСС (от +7,5 до +7,0 измерност) + РААРР-

ВВ-ИИ-И (от +7,5 до +7,0 измерност) = 115-ти Ка-
узален Обертон – ОККЛООККСС (от +7,5 до 0,0 из-
мерност).

ТВИХ-ТУУ-РЛАСС (от -7,5 до -7,0 измерност) + УУД-

ДЛЛ-СМИ-И (от -7,5 до -7,0 измерност) = 116-ти Ка-
узален Обертон – ФБОЛЛГОУГГССЛ (от -7,5 до 0,0 
измерност).

КСТРА-РОО-ЛЛФИСС (от +7,0 до +6,5 измерност) + ВУ-

УРРВВ-ИИ-И (от +7,0 до +6,5 измерност) = 117-ти 
Каузален Обертон – АУССДВУЛЛСС (от +7,0 до 0,0 
измерност).

КСТРА-РОО-ЛЛФИСС (от -7,0 до -6,5 измерност) + ООРР-

ММ-СМИ-И (от -7,0 до -6,5 измерност) = 118-ти Кауза-
лен Обертон – ГГЛУУУКССЛ (от -7,0 до 0,0 измерност).

АВВ-ДУУ-КЛУРРСС (от +6,5 до +6,0 измерност) + ФУ-

УЛЛФФ-ИИ-И (от +6,5 до +6,0 измерност) = 119-ти 
Каузален Обертон – АККЛААФФСС (от +6,5 до 0,0 
измерност).

АВВ-ДУУ-КЛУРРСС (от -6,5 до -6,0 измерност) + ООММ-

СС-СМИ-И (от -6,5 до -6,0 измерност) = 120-ти Кауза-
лен Обертон – ППИИИЛССЛ (от -6,5 до 0,0 измерност).

Синтетичните диапазони на ФОРМО-ПЛАЗМАТА
и ФОРМО-МАТЕРИЯТА ОБРАЗУВАЩИ ПРОЗОАТИВНИТЕ

НИВА НА ПЛАН-ОБЕРТОНОВЕТЕ

Стабилизационен Обертон
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ССООССООЛМА-ССС-ТТТ
от +6-та – през 0,0 – до -6-та измерност,

организира във Формо-Плазмата и Формо-Материята
по ТРИ качествени Нива:

СС-СТ-УУГГРРУРР-ТТТ + ТТТ-РУУРРГУУРРУУ-СС-СТ (от ±6,0 
до 0,0 измерност)

СС-СТ-ООГГРРОРР-ТТТ + ТТТ-РООРРГООРРОО-СС-СТ (от ±5,0 
до 0,0 измерност)

СС-СТ-ИИННММИЛЛ-ТТТ + ТТТ-МИИЛЛНИИЛЛИИ-СС-СТ (от 
±4,0 до 0,0 измерност)

СС-СТ-ООННММОЛЛ-ТТТ + ТТТ-МООЛЛНООЛЛОО-СС-СТ (от 
±3,0 до 0,0 измерност)

СС-СТ-ЕЕТТФФЕХХ-ТТТ + ТТТ-ХЕЕФФДЕЕТТЕЕ-СС-СТ (от 
±2,0 до 0,0 измерност)

СС-СТ-ООТТФФОХХ-ТТТ + ТТТ-ХООФФДООТТОО-СС-СТ (от 
±1,0 до 0,0 измерност)

Трансмутационен Обертон

НИИССЛИИ-И-ААА-ТТТ
от +6-та – през 0,0 – до -6-та измерност,

организира във Формо-Плазмата и Формо-Материята
по ТРИ качествени Нива:

ТТТ-РУУРРГУУРРУУ-СС-СТ
от ±6,0 до 0,0 измерност, диференцира

се на следните ментално-астрални Нива:

ТТ-УУРРУУ-СС-СТ:

121-ви ментален подобертон – УУЛЛУРФ – ууллурфен 
– от 0,0 до +6,0 измерност

121-ви астрален подобертон – ВАЙДОБИЛЛИТ – вай-
добиллитивен – от 0,0 до +6,0 измерност
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122-ри ментален подобертон – ПТУУППФУРФ – пфу-
уппфурфен – от -6,0 до 0,0 измерност

122-ри астрален подобертон – ГЛАФРОПОКССУТ – глаф-
ропокссутивен – от -6,0 до 0,0 измерност

ТТТ-РУРРУГ-СС-СТ:

123-ри ментален подобертон – ИИСЦИРФ – иисцирфен 
– от 0,0 до +5,5 измерност

123-ти астрален подобертон – СПОЛОЙЮВВАТ – сполой-
юввативен – от 0,0 до +5,5 измерност

124-ти ментален подобертон – ФРААРРФОРФ – фраарр-
форфен – от -5,5 до 0,0 измерност

124-ти астрален подобертон – ГЛИМОКОММЕКТ – гли-
мокоммективен – от -5,5 до 0,0 измерност

ТТТ-РООРРГООРРОО-СС-СТ
от ±5,0 до 0,0 измерност, диференцира

се на следните ментално-астрални Нива:
ТТ-ООРРОО-СС-СТ:

125-ти ментален подобертон – ЕЕРРЕРФ – ееррерфен – 
от 0,0 до +5,0 измерност

125-ти астрален подобертон – БАСФОДЕРНИТ – басфо-
дернитивен – от 0,0 до +5,0 измерност

126-ти ментален подобертон – ДРИАДДОРФ – дриад-
дорфен – от -5,0 до 0,0 измерност

126-ти астрален подобертон – ИФФЛОТУРАТ – иффло-
туративен – от -5,0 до 0,0 измерност

ТТТ-РОРРОГ-СС-СТ:

127-ми ментален подобертон – ООЛЛИРФ – ооллирфен 
– от 0,0 до +4,5 измерност

127-ми астрален подобертон – ГЕРОКОМВАТ – героком-
вативен – от 0,0 до +4,5 измерност



748
www.ayfaar.org

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

128-ми ментален подобертон – ДЛООЛЛКОРФ – длоолл-
корфен – от -4,5 до 0,0 измерност

128-ми астрален подобертон – СВАЛДОПОЛЯТ – свалдо-
полятивен – от -4,5 до 0,0 измерност

ТТТ-МИИЛЛНИИЛЛИИ-СС-СТ
от ±4,0 до 0,0 измерност, диференцира

се на следните ментално-астрални Нива:

ТТ-ИИЛЛИИ-СС-СТ:

129-т ментален подобертон – ААММОРФ – аамморфен 
– от 0,0 до +4,0 измерност

129-ти астрален подобертон – РЕГОСПОРРУТ – регос-
поррутивен – от 0,0 до +4,0 измерност

130-ти ментален подобертон – ЛМААЛЛМОРТ – лмаал-
лморфен – от -4,0 до 0,0 измерност

130-ти астрален подобертон – ФТОМОГЕЛЛАТ – фтомо-
геллативен – от -4,0 до 0,0 измерност

ТТТ-МИЛЛИН-СС-СТ:

131-ви ментален подобертон – ИИССОРФ – ииссорфен – 
от 0,0 до +3,5 измерност

131-ви астрален подобертон – СКРАДОМУЛЯТ – скрадо-
мулятивен – от 0,0 до +3,5 измерност

132-ри ментален подобертон – КТРУУТТРОРФ – ктру-
уттрорфен – от -3,5 до 0,0 измерност

132-ри астрален подобертон – ЛЛАРИККЕРАТ – лла-
риккеративен – от -3,5 до 0,0 измерност

ТТТ-МООЛЛНООЛЛОО-СС-СТ
от ±3,0 до 0,0 измерност, диференцира

се на следните ментално-астрални Нива:
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ТТ-ООЛЛОО-СС-СТ:

133-ти ментален подобертон – УУФФЛУУСЦ – ууффлу-
усцентен – от 0,0 до +3,0 измерност

133-ти астрален подобертон – ЛЛАВОЛЛОВАЛОФФТ – 
ллаволловалоффтен – от 0,0 до +3,0 измерност

134-ти ментален подобертон – КМААКМААСЦ – кмаак-
маасцентен – от -3,0 до 0,0 измерност

134-ти астрален подобертон – СМИИЛЛИАГАФФТ – 
смииллиагаффтен – от -3,0 до 0,0 измерност

ТТТ-МОЛЛОН-СС-СТ:

135-ти ментален подобертон – ИИРРФИИСЦ – иирр-
фиисцентен – от 0,0 до +2,5 измерност

135-ти астрален подобертон – СТААЛМАРОТРОФФТ – 
стаалмаротроффтен – от 0,0 до +2,5 измерност

136-ти ментален подобертон – РБУУБРУУСЦ – рбуубру-
усцентен – от -2,5 до 0,0 измерност

136-ти астрален подобертон – УСТУУРОДАФФТ – усту-
уродаффтен – от -2,5 до 0,0 измерност

ТТТ-ХЕЕФФДЕЕТТЕЕ-СС-СТ
от ±2,0 до 0,0 измерност, диференцира

се на следните ментално-астрални Нива:

ТТ-ЕЕФФЕЕ-СС-СТ:

137-ми ментален подобертон – ЕЕЛЛГООСЦ – ееллгоо-
сцентен – от 0,0 до +2,0 измерност

137-ми астрален подобертон – ИРРИФЛОМОВОФФТ – 
иррифломовоффтен – от 0,0 до +2,0 измерност

138-ми ментален подобертон – СЦЕЕССЦЕРЕСЦ – сце-
ессцересцентен – от -2,0 до 0,0 измерност
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138-ми астрален подобертон – ПУУЛДДОЛЛОВАФФТ – 
пуулддолловаффтен – от -2,0 до 0,0 измерност

ТТТ-ХЕДЕТТ-СС-СТ:

139-ти ментален подобертон – ИФГИИВВИСЦ – ифгиив-
висцентен – от 0,0 до +1,5 измерност

139-ти астрален подобертон – СМУОЛДОБОРАФФТ – 
смуолдобораффтен – от 0,0 до +1,5 измерност

140-ти ментален подобертон – КРИИГГРИРИСЦ – 
крииггририсцентен – от -1,5 до 0,0 измерност

140-ти астрален подобертон – ПФИЛИФТОМОГОФФТ – 
пфилифтомогоффтен – от -1,5 до 0,0 измерност

ТТТ-ХООФФДООТТОО-СС-СТ
от ±1,0 до 0,0 измерност, диференцира

се на следните ментално-астрални Нива:

ТТ-ООФФОО-СС-СТ:

141-ви ментален подобертон – ОВЛООММОСЦ – овлоом-
мосцентен – от 0,0 до +1,0 измерност

141-ви астрален подобертон – СВАРАЛЛОВОРУФФТ – 
сваралловоруффтен – от 0,0 до +1,0 измерност

142-ри ментален подобертон – ДРООРРДОРОСЦ – дро-
оррдоросцентен – от -1,0 до 0,0 измерност

142-ри астрален подобертон ПИРАФРООГОФФТ – пираф-
роогоффтен – от -1,0 до 0,0 измерност

ТТТ-ХОДОТТ-СС-СТ:

143-ти ментален подобертон – АЛВУУЛЛИСЦ – алвуул-
лисцентен – от 0,0 до +0,5 измерност

143-ти астрален подобертон – ММИСТОЛЛОМОРФФТ – 
ммистолломорффтен – от 0,0 до +0,5 измерност

144-ти ментален подобертон – ФРУУФФРУРУСЦ – фруу-
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ффрурусцентен – от -0,5 до 0,0 измерност

144-ти астрален подобертон – СТООЛЛОРФФТ – стоол-
лороффтен – от -0,5 до 0,0 измерност

Ментален Обертон

УОЛДМИИ-И
от +6-та – през 0,0 – до -6-та измерност, според

своето „уплътнение“ организира
във Формо-Плазмата и Формо-Материята следните

ДВЕ еманационни Нива:

СТРООЛЛГОРФ
от ±6-та – през 0,0 – до ±3-та измерност:

121-ви ментален подобертон – УУЛЛУРФ – ууллурфен 
– от 0,0 до +6,0 измерност

122-ри ментален подобертон – ПТУУППФУРФ – пфу-
уппфурфен – от -6,0 до 0,0 измерност

123-ти ментален подобертон – ИИСЦИРФ – иисцирфен 
– от 0,0 до +5,5 измерност

124-ти ментален подобертон – ФРААРРФОРФ – фраарр-
форфен – от -5,5 до 0,0 измерност

125-ти ментален подобертон – ЕЕРРЕРФ – ееррерфен – 
от 0,0 до +5,0 измерност

126-ти ментален подобертон – ДРИАДДОРФ – дриад-
дорфен – от -5,0 до 0,0 измерност

127-ми ментален подобертон – ООЛЛИРФ – ооллирфен 
– от 0,0 до +4,5 измерност

128-ми ментален подобертон – ДЛООЛЛКОРФ – длоолл-
корфен – от -4,5 до 0,0 измерност

129-ти ментален подобертон – ААММОРФ – аамморфен 
– от 0,0 до +4,0 измерност
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130-ти ментален подобертон – ЛМААЛЛМОРТ – лмаал-
лморфен – от -4,0 до 0,0 измерност

131-ви ментален подобертон – ИИССОРФ – ииссорфен – 
от 0,0 до +3,5 измерност

132-ри ментален подобертон – КТРУУТТРОРФ – ктру-
уттрорфен – от -3,5 до 0,0 измерност

ЭМФФЛИИМИСЦ
от +3,0 – през 0,0 – до -3,0 измерност:

133-ти ментален подобертон – УУФФЛУУСЦ – ууффлу-
усцентен – от 0,0 до +3,0 измерност

134-ти ментален подобертон – КМААКМААСЦ – кмаак-
маасцентен – от -3,0 до 0,0 измерност

135-ти ментален подобертон – ИИРРФИИСЦ – иирр-
фиисцентен – от 0,0 до +2,5 измерност

136-ти ментален подобертон – РБУУБРУУСЦ – рбуубру-
усцентен – от -2,5 до 0,0 измерност

137-ми ментален подобертон – ЕЕЛЛГООСЦ – ееллгоо-
сцентен – от 0,0 до +2,0 измерност

138-ми ментален подобертон – СЦЕЕССЦЕРЕСЦ – сце-
ессцересцентен – от -2,0 до 0,0 измерност

139-ти ментален подобертон – ИФГИИВВИСЦ – ифгиив-
висцентен – от 0,0 до +1,5 измерност

140-ти ментален подобертон – КРИИГГРИРИСЦ – 
крииггририсцентен – от -1,5 до 0,0 измерност

141-ви ментален подобертон – ОВЛООММОСЦ – овлоом-
мосцентен – от 0,0 до +1,0 измерност

142-ри ментален подобертон – ДРООРРДОРОСЦ – дро-
оррдоросцентен – от -1,0 до 0,0 измерност

143-ти ментален подобертон – АЛВУУЛЛИСЦ – алвуул-
лисцентен – от 0,0 до +0,5 измерност
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144-ти ментален подобертон – ФРУУФФРУРУСЦ – фруу-
ффрурусцентен – от -0,5 до 0,0 измерност

Астрален План-Обертон

СВУУЛЛМИИ-И
от +6-та – през 0,0 – до -6-та измерност,
според своето „уплътняване“ организира
във Формо-Плазмата и Формо-Материята

следните ДВЕ психонационни Нива:

ССУККУЛЯРИТ
от ±6-та – през 0,0 – до ±3-та измерност:

121-ви астрален подобертон – ВАЙДОБИЛЛИТ – вай-
добиллитивен – от 0,0 до +6,0 измерност

122-ри астрален подобертон – ГЛАФРОПОКССУТ – глаф-
ропокссутивен – от -6,0 до 0,0 измерност

123-ри астрален подобертон – СПОЛОЙЮВВАТ – спо-
лойюввативен – от 0,0 до +5,5 измерност

124-ти астрален подобертон – ГЛИМОКОММЕКТ – гли-
мокоммективен – от -5,5 до 0,0 измерност

125-ти астрален подобертон – БАСФОДЕРНИТ – басфо-
дернитивен – от 0,0 до +5,0 измерност

126-ти астрален подобертон – ИФФЛОТУРАТ – иффло-
туративен – от -5,0 до 0,0 измерност

127-ми астрален подобертон – ГЕРОКОМВАТ – героком-
вативен – от 0,0 до +4,5 измерност

128-ми астрален подобертон – СВАЛДОПОЛЯТ – свалдо-
полятивен – от -4,5 до 0,0 измерност

129-ти астрален подобертон – РЕГОСПОРРУТ – регос-
поррутивен – от 0,0 до +4,0 измерност
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130-ти астрален подобертон – ФТОМОГЕЛЛАТ – фтомо-
геллативен – от -4,0 до 0,0 измерност

131-ви астрален подобертон – СКРАДОМУЛЯТ – скрадо-
мулятивен – от 0,0 до +3,5 измерност

132-ри астрален подобертон – ЛЛАРИККЕРАТ – лла-
риккеративен – от -3,5 до 0,0 измерност

ПРАФАОГОРРФФТ
от 0,0 до ±3-та измерност:

133-ти астрален подобертон – ЛЛАВОЛЛОВАЛОФФТ – 
ллаволловалоффтен – от 0,0 до +3,0 измерност

134-ти астрален подобертон – СМИИЛЛИАГАФФТ – 
смииллиагаффтен – от -3,0 до 0,0 измерност

135-ти астрален подобертон – СТААЛМАРОТРОФФТ – 
стаалмаротроффтен – от 0,0 до +2,5 измерност

136-ти астрален подобертон – УСТУУРОДАФФТ – усту-
уродаффтен – от -2,5 до 0,0 измерност

137-ми астрален подобертон – ИРРИФЛОМОВОФФТ – 
иррифломовоффтен – от 0,0 до +2,0 измерност

138-ми астрален подобертон – ПУУЛДДОЛЛОВАФФТ – 
пуулддолловаффтен – от -2,0 до 0,0 измерност

139-ти астрален подобертон – СМУОЛДОБОРАФФТ – 
смуолдобораффтен – от 0,0 до +1,5 измерност

140-ти астрален подобертон – ПФИЛИФТОМОГОФФТ – 
пфилифтомогоффтен – от -1,5 до 0,0 измерност

141-ви астрален подобертон СВАРАЛЛОВОРУФФТ – сва-
ралловоруффтен – от 0,0 до +1,0 измерност

142-ри астрален подобертон ПИРАФРООГОФФТ – пираф-
роогоффтен – от -1,0 до 0,0 измерност

143-ти астрален подобертон – ММИСТОЛЛОМОРФФТ – 
ммистолломорффтен – от 0,0 до +0,5 измерност
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144-ти астрален подобертон – СТООЛЛОРФФТ – стоол-
лороффтен – от -0,5 до 0,0 измерност

Физически Обертон

ТРУУРРГУРРДТ-НУУ
ФОРМО-Плазма (от ±6,0 до ±4,0 измерност);
според „уплътняването“ образуват 8 Нива,

които заедно с четирите висши интерстицивни
Нива на Формо-Материята образуват 12 Нива:

8–ми подобертон – укквуммусстен (от +6,0 до +5,5 
измерност): Астрален подобертон ВАЙДОБИЛЛИТ – 
вайдобиллитивен (от +6,0 до 0,0 измерност) + Мен-
тален подобертон УУЛЛУРФ – ууллурфен (от +6,0 до 
0,0 измерност) = Физически подобертон УККВУМУССТ; 
паралелно се образува 121-ви Каузален подобертон 
– ИИЛЛВИЙВ (от +6,0 до 0,0 измерност).

7–ми подобертон – друуффдоуттабен (от -6,0 до -5,5 
измерност): Астрален подобертон ГЛАФРОПОКССУТ – 
глафропокссутивен (от -6,0 до 0,0 измерност) + Мен-
тален подобертон ПТУУППФУРФ – пфууппфурфен (от 
-6,0 до 0,0 измерност) = Физически подобертон ДРУ-

УФ-ФДОУТТ; паралелно се образува 122-ри Каузален 
подобертон – ЙВАЙВУЙЮВВ (от -6,0 до 0,0 измерност).

6–ти подобертон – эффливворффен (от +5,5 до +5,0 
измерност): Астрален подобертон СПОЛОЙЮВВАТ – 
сполойюввативен (от +5,5 до 0,0 измерност) + Мента-
лен подобертон ИИСЦИРФ – иисцирфен (от +5,5 до 0,0 
измерност) = Физически подобертон ЭФФЛИВВОРФФ; 
паралелно се образува 123-ти Каузален подобертон – 
ИФРИКСМАЛД (от +5,5 до 0,0 измерност).

5–ти подобертон – спиигрисстонен (от -5,5 до -5,0 из-
мерност): Астрален подобертон ГЛИМОКОММЕКТ – гли-
мокоммективен (от -5,5 до 0,0 измерност) + Ментален 
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подобертон ФРААРРФОРФ – фрааррфорфен (от -5,5 до 
0,0 измерност) = Физически подобертон СПИ-ИГ-РИССТ; 
паралелно се образува 124-ти Каузален подобертон – 
ЛДИЙИРРСЛОСС (от -5,5 до 0,0 измерност).

4–ти подобертон – эккдоррорантен (от +5,0 до +4,5 
измерност): Астрален подобертон БАСФОДЕРНИТ – 
басфодернитивен (от +5,0 до 0,0 измерност) + Мента-
лен подобертон ЕЕРРЕРФ – ееррерфен (от +5,0 до 0,0 
измерност) = Физически подобертон ЭККДОРРОРАНТ; 
паралелно се образува 125-ти Каузален подобертон – 
АЙАССМАСС (от +5,0 до 0,0 измерност).

3–ти подобертон – бдауггартен (от -5,0 до -4,5 измер-
ност): Астрален подобертон ИФФЛОТУРАТ – иффло-
туративен (от -5,0 до 0,0 измерност) + Ментален по-
добертон ДРИАДДОРФ – дриаддорфен (от -5,0 до 0,0 
измерност) = Физически подобертон БДА-УГ-ГАРТН; 
паралелно се образува 126-ти Каузален подобертон – 
КСПИИРЛУХМ (от -5,0 до 0,0 измерност).

2–ри подобертон – иффссукруллонен (от +4,5 до +4,0 
измерност): Астрален подобертон ГЕРОКОМВАТ – ге-
рокомвативен (от +4,5 до 0,0 измерност) + Ментален 
подобертон ООЛЛИРФ – ооллирфен (от +4,5 до 0,0 из-
мерност) = Физически подобертон ИФФССУКРУЛЛ; па-
ралелно се образува 127-ми Каузален подобертон – 
ОББОРРГОФМ (от +4,5 до 0,0 измерност).

1–ви подобертон – цухлувлоррен (от -4,5 до -4,0 из-
мерност): Астрален подобертон СВАЛДОПОЛЯТ – свал-
дополятивен (от -4,5 до 0,0 измерност) + Ментален 
подобертон ДЛООЛЛКОРФ – длооллкорфен (от -4,5 до 
0,0 измерност) = Физически подобертон ЦУХ-ЛУ-ВЛОРР; 
паралелно се образува 128-ми Каузален подобертон – 
СВОХРИВВИЛД (от -4,5 до 0,0 измерност).
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Каузален Обертон

ХЛУУРЛЛАРХ
КАРМО-Вид (от ±6-та – през 0,0 – до ±3-та измерност):

12–ти подобертон: Астрален подобертон ВАЙДОБИЛЛИТ – 
вайдобиллитивен (от 0,0 до +6,0 измерност) + Ментален 
подобертон УУЛЛУРФ – ууллурфен (от 0,0 до +6,0 измер-
ност) + Физически подобертон УККВУМУССТ – укквуммус-
стен (от +6,0 до +5,5 измерност) = 121-ви Каузален подо-
бертон – ИИЛЛВИЙВ (от +6,0 до 0,0 измерност).

11–ти подобертон: Астрален подобертон ГЛАФРОПО-

КССУТ – глафропокссутивен (от -6,0 до 0,0 измерност) 
+ Ментален подобертон ПТУУППФУРФ – пфууппфур-
фен (от -6,0 до 0,0 измерност) + Физически подобертон 
ДРУ-УФ-ФДОУТТ – друуффдоуттабен (от -6,0 до -5,5 из-
мерност) = 122-ри Каузален подобертон – ЙВАЙВУЙЮ-

ВВ (от -6,0 до 0,0 измерност).

10–ти подобертон: Астрален подобертон СПОЛОЙЮВВАТ – 
сполойюввативен (от 0,0 до +5,5 измерност) + Ментален 
подобертон ИИСЦИРФ – иисцирфен (от 0,0 до +5,5 измер-
ност) + Физически подобертон ЭФФЛИВВОРФФ – эффливвор-
ффен (от +5,5 до +5,0 измерност) = 123-ти Каузален подо-
бертон – ИФРИКСМАЛД (от +5,5 до 0,0 измерност).

9–ти подобертон: Астрален подобертон ГЛИМО-

КОММЕКТ – глимокоммективен (от -5,5 до 0,0 измер-
ност) + Ментален подобертон ФРААРРФОРФ – фраарр-
форфен (от -5,5 до 0,0 измерност) + Физически подо-
бертон СПИ-ИГ-РИССТ – спиигрисстонен (от -5,5 до -5,0 
измерност) = 124-ти Каузален подобертон – ЛДИЙИРР-

СЛОСС (от -5,5 до 0,0 измерност).

8–ми подобертон: Астрален подобертон БАСФОДЕРНИТ 
– басфодернитивен (от 0,0 до +5,0 измерност) + Мента-
лен подобертон ЕЕРРЕРФ – ееррерфен (от 0,0 до +5,0 из-
мерност) + Физически подобертон ЭККДОРРОРАНТ – экк-
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доррорантен (от +5,0 до +4,5 измерност) = 125-ти Кауза-
лен подобертон – АЙАССМАСС (от +5,0 до 0,0 измерност).

7–ми подобертон: Астрален подобертон ИФФЛОТУРАТ – 
иффлотуративен (от -5,0 до 0,0 измерност) + Ментален 
подобертон ДРИАДДОРФ – дриаддорфен (от -5,0 до 0,0 из-
мерност) + Физически подобертон БДА-УГ-ГАРТН – бда-
уггартен (от -5,0 до -4,5 измерност) = 126-ти Каузален 
подобертон – КСПИИРЛУХМ (от -5,0 до 0,0 измерност).

6–ти подобертон: Астрален подобертон ГЕРОКОМВАТ – 
герокомвативен (от 0,0 до +4,5 измерност) + Ментален 
подобертон ООЛЛИРФ – ооллирфен (от 0,0 до +4,5 измер-
ност) + Физически подобертон ИФФССУКРУЛЛ – иффссу-
круллонен (от +4,5 до +4,0 измерност) = 127-ми Кауза-
лен подобертон – ОББОРРГОФМ (от +4,5 до 0,0 измерност).

5–ти подобертон: Астрален подобертон СВАЛДОПОЛЯТ – 
свалдополятивен (от -4,5 до 0,0 измерност) + Ментален 
подобертон ДЛООЛЛКОРФ – длооллкорфен (от -4,5 до 0,0 
измерност) + Физически подобертон ЦУХ-ЛУ-ВЛОРР – цу-
хлувлоррен (от -4,5 до -4,0 измерност) = 128-ми Каузален 
подобертон – СВОХРИВВИЛД (от -4,5 до 0,0 измерност).

4–ти подобертон: Астрален подобертон РЕГОСПОРРУТ – 
регоспоррутивен (от 0,0 до +4,0 измерност) + Ментален 
подобертон ААММОРФ – аамморфен (от 0,0 до +4,0 измер-
ност) + Физически подобертон АХСУВВРОЛЛ – ахсувврол-
лентен (от +4,0 до +3,5 измерност) = 129-ти Каузален 
подобертон – УПДУХВАССЛ (от +4,0 до 0,0 измерност).

3–ти подобертон: Астрален подобертон ФТОМОГЕЛЛАТ – 
фтомогеллативен (от -4,0 до 0,0 измерност) + Ментален 
подобертон ЛМААЛЛМОРТ – лмааллморфен (от -4,0 до 0,0 
измерност) + Физически подобертон ГОН-ДО-РРОФФР – гон-
дорроффростен (от -4,0 до -3,5 измерност) = 130-ти Кауза-
лен подобертон – РВЕЛЛДИФЕФР (от -4,0 до 0,0 измерност).

2–ри подобертон: Астрален подобертон СКРАДОМУЛЯТ – 
скрадомулятивен (от 0,0 до +3,5 измерност) + Ментален 
подобертон ИИССОРФ – ииссорфен (от 0,0 до +3,5 измер-
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ност) + Физически подобертон УССТУККУЛ – усстукку-
лярен (от +3,5 до +3,0 измерност) = 131-ви Каузален 
подобертон – ОСТРОККОЛФ (от +3,5 до 0,0 измерност).

1–ви подобертон: Астрален подобертон ЛЛАРИККЕРАТ – 
ллариккеративен (от -3,5 до 0,0 измерност) + Ментален 
подобертон КТРУУТТРОРФ – ктрууттрорфен (от -3,5 до 0,0 
измерност) + Физически подобертон ГРО-ОЛ-ЛУКР – гро-
оллукробен (от -3,5 до -3,0 измерност) = 132-ри Каузален 
подобертон – ГООРРКАРР (от -3,5 до 0,0 измерност).

Четвърти диапазон на Физическия План-Обертон

ТРУУФФОРРГ-ВУУ – материално Ниво
ФОРМО-Материя (от ±4,0 до 0,0 измерност);

според „уплътняването“ образува 16 синтетични
подобертоновве на Формо-Материята, от които

4 висши се явяват переходни – интерстицивни –
към Формо-Плазмата:

16–ти подобертон – ахсуввроллентен (от +4,0 до +3,5 
измерност): Астрален подобертон РЕГОСПОРРУТ – ре-
госпоррутивен (от +4,0 до 0,0 измерност) + Ментален 
подобертон ААММОРФ – аамморфен (от +4,0 до 0,0 из-
мерност) = Физически подобертон АХСУВВРОЛЛ; пара-
лелно се образува 129-ти Каузален подобертон – УП-

ДУХВАССЛ (от +4,0 до 0,0 измерност).

15–ти подобертон – гондорроффростен (от -4,0 до -3,5 
измерност): Астрален подобертон ФТОМОГЕЛЛАТ – 
фтомогеллативен (от -4,0 до 0,0 измерност) + Мента-
лен подобертон ЛМААЛЛМОРТ – лмааллморфен (от -4,0 
до 0,0 измерност) = Физически подобертон ГОН-ДО-РРО-

ФФР; паралелно се образува 130-ти Каузален подобер-
тон – РВЕЛЛДИФЕФР (от -4,0 до 0,0 измерност).

14–ти подобертон – усстуккулярен (от +3,5 до +3,0 
измерност): Астрален подобертон СКРАДОМУЛЯТ – 
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скрадомулятивен (от +3,5 до 0,0 измерност) + Мен-
тален подобертон ИИССОРФ – ииссорфен (от +3,5 до 
0,0 измерност) = Физически подобертон УССТУККУЛ; 
паралелно се образува 131-ви Каузален подобертон – 
ОСТРОККОЛФ (от +3,5 до 0,0 измерност).

13–ти подобертон – грооллукробен (от -3,5 до -3,0 из-
мерност): Астрален подобертон ЛЛАРИККЕРАТ – лла-
риккеративен (от -3,5 до 0,0 измерност) + Ментален 
подобертон КТРУУТТРОРФ – ктрууттрорфен (от -3,5 до 
0,0 измерност) = Физически подобертон ГРО-ОЛ-ЛУКР; 
паралелно се образува 132-ри Каузален подобертон – 
ГООРРКАРР (от -3,5 до 0,0 измерност).

12–то под-ниво – ирккуллигренен (от +3,0 до +2,5 из-
мерност): Астрален подобертон ЛЛАВОЛЛОВАЛОФФТ – 
ллаволловалоффтен (от +3,0 до 0,0 измерност) + Мен-
тален подобертон УУФФЛУУСЦ – ууффлуусцентен (от 
+3,0 до 0,0 измерност) = Физически подобертон ИР-

ККУЛЛИГР; паралелно се образува 133-ти Каузален по-
добертон – УЙККУЙЮКСТР (от +3,0 до 0,0 измерност).

11–ти под-ниво – проофроклленен (от -3,0 до -2,5 из-
мерност): Астрален подобертон СМИИЛЛИАГАФФТ – 
смииллиагаффтен (от -3,0 до 0,0 измерност) + Мента-
лен подобертон КМААКМААСЦ – кмаакмаасцентен (от 
-3,0 до 0,0 измерност) = Физически подобертон ПРО-ОФ-

РОКЛЛ; паралелно се образува 134-ти Каузален подо-
бертон – ХЛИММИБСТР (от -3,0 до 0,0 измерност).

10–то под-ниво – ифдовворген (от +2,5 до +2,0 измер-
ност): Астрален подобертон СТААЛМАРОТРОФФТ – ста-
алмаротроффтен (от +2,5 до 0,0 измерност) + Мента-
лен подобертон ИИРРФИИСЦ – ииррфиисцентен (от +2,5 
до 0,0 измерност) = Физически подобертон ИФДОВВОРГ; 
паралелно се образува 135-ти Каузален подобертон – 
ИРХМАКСТР (от +2,5 до 0,0 измерност).

9–то под-ниво – бриоввловренен (от -2,5 до -2,0 измер-
ност): Астрален подобертон УСТУУРОДАФФТ – усту-
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уродаффтен (от -2,5 до 0,0 измерност) + Ментален по-
добертон РБУУБРУУСЦ – рбуубруусцентен (от -2,5 до 0,0 
измерност) = Физически подобертон БРИ-ОВ-ВЛОВР; па-
ралелно се образува 136-ти Каузален подплан – ВАББ-

ДАБСТР (от -2,5 до 0,0 измерност).

8–мо под-ниво – уффлуммурген (от +1,5 до +2,0 измер-
ност): Астрален подобертон ИРРИФЛОМОВОФФТ – ирри-
фломовоффтен (от +2,0 до 0,0 измерност) + Ментален 
подобертон ЕЕЛЛГООСЦ – ееллгоосцентен (от +2,0 до 
0,0 измерност) = Физически подобертон УФФЛУММУРГ; 
паралелно се образува 137-ми Каузален подобертон – 
АФФТАКСТР (от +2,0 до 0,0 измерност).

7–мо под-ниво – стуиссцурссен (от -2,0 до -1,5 измер-
ност): Астрален подобертон ПУУЛДДОЛЛОВАФФТ – пу-
улддолловаффтен (от -2,0 до 0,0 измерност) + Ментален 
подобертон СЦЕЕССЦЕРЕСЦ – сцеессцересцентен (от -2,0 
до 0,0 измерност) = Физически подобертон СТУ-ИС-СЦУР-

СС; паралелно се образува 138-ми Каузален подобертон 
– ДУРДИРБСТР (от -2,0 до 0,0 измерност).

6–то под-ниво – апприоррсен (от +1,5 до +1,0 измер-
ност): Астрален подобертон СМУОЛДОБОРАФФТ – сму-
олдобораффтен (от +1,5 до 0,0 измерност) + Ментален 
подобертон ИФГИИВВИСЦ – ифгииввисцентен (от +1,5 
до 0,0 измерност) = Физически подобертон АППРИОРРС; 
паралелно се образува 139-ти Каузален подобертон – 
ОГВОКСТР (от +1,5 до 0,0 измерност).

5–то под-ниво – флуорвертен (от -1,5 до -1,0 измер-
ност): Астрален подобертон ПФИЛИФТОМОГОФФТ – 
пфилифтомогоффтен (от -1,5 до 0,0 измерност) + Мен-
тален подобертон КРИИГГРИРИСЦ – крииггририсцен-
тен (от -1,5 до 0,0 измерност) = Физически подобертон 
ФЛУ-ОР-ВЕРТ; паралелно се образува 140-ти Каузален 
подобертон – НОЕФБСТР (от -1,5 до 0,0 измерност).

4–то под-ниво – оглокквортен (от +1,0 до +0,5 измер-
ност): Астрален подобертон СВАРАЛЛОВОРУФФТ – сва-
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ралловоруффтен (от +1,0 до 0,0 измерност) + Мента-
лен подобертон ОВЛООММОСЦ – овлооммосцентен (от 
+1,0 до 0,0 измерност) = Физически подобертон ОГ-

ЛОККВОРТ; паралелно се образува 141-ви Каузален по-
добертон – УРГЛУКСТР (от +1,0 до 0,0 измерност).

3–то под-ниво – клууммурффрен (от -1,0 до -0,5 измер-
ност): Астрален подобертон ПИРАФРООГОФФТ – пи-
рафроогоффтен (от -1,0 до 0,0 измерност) + Ментален 
подобертон ДРООРРДОРОСЦ – дрооррдоросцентен (от 
-1,0 до 0,0 измерност) = Физически подобертон КЛУ-

УМ-МУРФФР; паралелно се образува 142-ри Каузален 
подобертон – СЛААРБСТР (от -1,0 до 0,0 измерност).

2–ро под-ниво – акктроффорен (от +0,5 до 0,0 из-
мерност): Астрален подобертон ММИСТОЛЛОМОРФФТ 
– ммистолломорффтен (от +0,5 до 0,0 измерност) + 
Ментален подобертон АЛВУУЛЛИСЦ – алвууллисцен-
тен (от +0,5 до 0,0 измерност) = Физически подобертон 
АККТРОФФОР; паралелно се образува 143-ти Каузален 
подобертон – ОЛЛБРОКСТР (от +0,5 до 0,0 измерност).

1–во под-ниво – флоомморффрен (от -0,5 до 0,0 из-
мерност): Астрален подобертон СТООЛЛОРФФТ – сто-
оллороффтен (от -0,5 до 0,0 измерност) + Ментален 
подобертон ФРУУФФРУРУСЦ – фрууффрурусцентен (от 
-0,5 до 0,0 измерност) = Физически подобертон ФЛО-

ОМ-МОРФФР; паралелно се образува 144-ти Каузален 
подобертон – СКЛУУББСТР (от -0,5 до 0,0 измерност).

Четвърти диапазон на Каузалния План-Обертон

ГДОУККЛОФТ
КАРМО-Тип (от ±3-й до 0,0 измерност):

12–то под-ниво: Астрален подобертон ЛЛАВОЛЛОВА-

ЛОФФТ – ллаволловалоффтен (от 0,0 до +3,0 измер-
ност) + Ментален подобертон УУФФЛУУСЦ – ууффлу-
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усцентен (от 0,0 до +3,0 измерност) + Физически подо-
бертон ИРККУЛЛИГР – ирккуллигренен (от +3,0 до +2,5 
измерност) = 133-ти Каузален подобертон – УЙККУЙ-

ЮКСТР (от +3,0 до 0,0 измерност).

11–то под-ниво: Астрален подобертон СМИИЛЛИА-

ГАФФТ – смииллиагаффтен (от -3,0 до 0,0 измерност) + 
Ментален подобертон КМААКМААСЦ – кмаакмаасцен-
тен (от -3,0 до 0,0 измерност) + Физически подобертон 
ПРО-ОФ-РОКЛЛ – проофроклленен (от -3,0 до -2,5 из-
мерност) = 134-ти Каузален подобертон – ХЛИММИБ-

СТР (от -3,0 до 0,0 измерност).

10–то под-ниво: Астрален подобертон СТААЛМАРОТРО-

ФФТ – стаалмаротроффтен (от 0,0 до +2,5 измерност) 
+ Ментален подобертон ИИРРФИИСЦ – ииррфиисцен-
тен (от 0,0 до +2,5 измерност) + Физически подобертон 
ИФДОВВОРГ – ифдовворген (от +2,5 до +2,0 измерност) 
= 135-ти Каузален подобертон – ИРХМАКСТР (от +2,5 
до 0,0 измерност).

9–то под-ниво: Астрален подобертон УСТУУРОДАФФТ 
– устууродаффтен (от -2,5 до 0,0 измерност) + Мен-
тален подобертон РБУУБРУУСЦ – рбуубруусцентен (от 
-2,5 до 0,0 измерност) + Физически подобертон БРИ-ОВ-

ВЛОВР – бриоввловренен (от -2,5 до -2,0 измерност) = 
136-ти Каузален подобертон – ВАББДАБСТР (от -2,5 до 
0,0 измерност)

8–мо под-ниво: Астрален подобертон ИРРИФЛОМО-

ВОФФТ – иррифломовоффтен (от 0,0 до +2,0 измерност) 
+ Ментален подобертон ЕЕЛЛГООСЦ – ееллгоосцентен 
(от 0,0 до +2,0 измерност) + Физически подобертон 
УФФЛУММУРГ – уффлуммурген (от +2,0 до +1,5 измер-
ност) = 137-ми Каузален подобертон – АФФТАКСТР (от 
+2,0 до 0,0 измерност).

7–мо под-ниво: Астрален подобертон ПУУЛДДОЛЛО-

ВАФФТ – пуулддолловаффтен (от -2,0 до 0,0 измер-
ност) + Ментален подобертон СЦЕЕССЦЕРЕСЦ – сце-
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ессцересцентен (от -2,0 до 0,0 измерност) + Физически 
подобертон СТУ-ИС-СЦУРСС – стуиссцурссен (от -2,0 до 
-1,5 измерност) = 138-ми Каузален подобертон – ДУР-

ДИРБСТР (от -2,0 до 0,0 измерност).

6–то под-ниво: Астрален подобертон СМУОЛДОБО-

РАФФТ – смуолдобораффтен (от 0,0 до +1,5 измерност) 
+ Ментален подобертон ИФГИИВВИСЦ – ифгииввисцен-
тен (от 0,0 до +1,5 измерност) + Физически подобертон 
АППРИОРРС – апприоррсен (от +1,5 до +1,0 измерност) 
= 139-ти Каузален подобертон – ОГВОКСТР (от +1,5 до 
0,0 измерност).

5–то под-ниво: Астрален подобертон ПФИЛИФТОМО-

ГОФФТ – пфилифтомогоффтен (от -1,5 до 0,0 измерност) 
+ Ментален подобертон КРИИГГРИРИСЦ – крииггри-
рисцентен (от -1,5 до 0,0 измерност) + Физически по-
добертон ФЛУ-ОР-ВЕРТ – флуорвертен (от -1,5 до -1,0 
измерност) = 140-ти Каузален подобертон – НОЕФБСТР 
(от -1,5 до 0,0 измерност).

4–то под-ниво: Астрален подобертон СВАРАЛЛОВОРУ-

ФФТ – сваралловоруффтен (от 0,0 до +1,0 измерност) + 
Ментален подобертон ОВЛООММОСЦ – овлооммосцен-
тен (от 0,0 до +1,0 измерност) + Физически подобертон 
ОГЛОККВОРТ – оглокквортен (от +1,0 до +0,5 измер-
ност) = 141-ви Каузален подобертон – УРГЛУКСТР (от 
+1,0 до 0,0 измерност).

3–т под-ниво: Астрален подобертон ПИРАФРООГОФФТ 
– пирафроогоффтен (от -1,0 до 0,0 измерност) + Мен-
тален подобертон ДРООРРДОРОСЦ – дрооррдоросцен-
тен (от -1,0 до 0,0 измерност) + Физически подобертон 
КЛУ-УМ-МУРФФР – клууммурффрен (от -1,0 до -0,5 из-
мерност) = 142-ри Каузален подобертон – СЛААРБСТР 
(от -1,0 до 0,0 измерност).

2–ро под-ниво: Астрален подобертон ММИСТОЛЛО-

МОРФФТ – ммистолломорффтен (от 0,0 до +0,5 измер-
ност) + Ментален подобертон АЛВУУЛЛИСЦ – алву-
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уллисцентен (от 0,0 до +0,5 измерност) + Физически 
подобертон АККТРОФФОР – акктроффорен (от +0,5 до 
0,0 измерност) = 143-ти Каузален подобертон – ОЛЛ-

БРОКСТР (от +0,5 до 0,0 измерност).

1–во под-ниво: Астрален подобертон СТООЛЛОРФФТ 
– стооллороффтен (от -0,5 до 0,0 измерност) + Мен-
тален подобертон ФРУУФФРУРУСЦ – фрууффрурусцен-
тен (от -0,5 до 0,0 измерност) + Физически подобертон 
ФЛО-ОМ-МОРФФР – флоомморффрен (от -0,5 до 0,0 из-
мерност) = 144-ти Каузален подобертон – СКЛУУББСТР 
(от -0,5 до 0,0 измерност).
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А

ааииааическо информационно състояние – състояние на ФД на 
Висшите Формо-Творци на ВККР на Мирозданието с най-малката 
за Тях степен на субективизъм; свойствен на дълбинните Нива на 
консумматизация

аберрационен – отклонен, неправилен, лъжлив за дадения тип 
бирвуляртност

аберрация – отклонение от базисното Направление в дадената 
Схема на Синтез; субективно заблуждение; погрешна, едностран-
на интерпретация на явление или процес от позицията на СФУУР-
ММ-Формите само на дадената Форма на Самосъзнание; субектив-
ната деформация на „разопакованата“ Информация

абиотични Форми на Самосъзнание – неорганични, небиологи-
чески, т.нар. „неживи“ – от позицията на хората! – Форми на Са-
мосъзнания: атомарни (метали и неметали), фермионни, бозонни, 
флаксови и т.н.

абиссален – безкраен, бездънен, най-дълбок по своята Същност; 
синоним на сллоогрентност

абруптация – прекратяване на взаимодействието с предишния 
тип поради обективни фактори; резонационно „сливане“ с ради-
кално изменение на качествеността на ФД

абсенсивна – (от лат. absens – отсъстваща) Форма на Са-
мосъзнание, нищо не отразяваща или малко нещо способна 
да отрази със своята ФД от основните функции и признаци 
на своя ККР; характеризира деплиативното състояние на ФД 
на биологичните аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите по отно-
шение на степента на амплификационност на общата ФД на 
ЛЛУУ-ВВУ-Същността

адверсоппозиционно състояние – нямащо обективна възмож-
ност субективно да се прояви съвместно с нещо друго; например: 
катиолептични и аниолептични Светове, частици и античастици, 
различни „личностни“ Интерпретации, сценарии на развитие и 
групи ПВК – във ФД на една „личност“
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адверсоппозиция – невъзможност за съвместно съ-съществуване 
или ексгиберация на Формите на Самосъзнания (Формо-системи 
на Сетовете, ПВК и прочие), или тяхното едновременно отражение 
чрез една субективна ФД

АЙЙАЛЛДМААЙТС – Вселенска 60-Качествена Същност (48 СКК 
+ 12 ЧКК)

АЙОЛЛДСС-ККА – 12 „Интержекти“ на ЧКК, по-амплиативни 
Аналози на 12 „Сектора“ на ЧКК във ФД на 48-измерностните Все-
ленски Същности; служат като главно средоточие на етерните вза-
имовръзки на Имманентните Суперсинтенсии на ЧКК

алломоглофност – антоним на еллитимоглофност; свойство за 
всякакви взаимодействия (както етерни, така и фокусни) да съх-
ранява вътрешната съгласуваност при наличието в тях на разно-
родни или разно-Качествени признаци

алломоглофни – сходни, съгласувани помежду си взаимовръзки 
независимо от наличието на свойствените им признаци на разно-
родност или разно-Качественост

алтитудност – свойство на коварллертните Формо-структури 
към съвместно проявление в дадена група ПВК, конкретен диа-
пазон (нивовост) ексгиберация на ФД, аналог на няколко Нива на 
измерност; понивовост, определена диапазонност

алтссимусност – активност на микространните взаимовръзки 
„вътре“ във всяка от скунккциите или между скунккциите на 
един ССС-фрагмент (реконверстна Конфигурация)

амбигулярно – осъществяване на нещо или взаимно, да дейст-
ваш коварллертно или по взаимно съгласие

амицирация – придобиване на нови свойства, префокусировка в 
нова Форма на Самосъзнание в резултат от завършването на опре-
делен етап от Синтеза

амицирира – нещо да видоизменяш, модифицираш, амплиати-
зираш (качествено да подобряваш) в съответствие с признаците на 
дадената Схема на Синтез

амициссимно ССС-Състояние – Състояние на Информацията, 
присъщо на Нея в Единия Миг от Вечността – между примоге-
нитивността и постмеркавгнационността (консуммативността); ха-
рактерно само за субективната ФД на Формо-Творците на всяко от 
Нивата на ексгиберация на Енерго-Плазмата

амплиативна Фокусна Динамика – ФД с явни тенденции към 
еволюционност (повишаване степента на качественост на призна-
ците свойствени на дадения тип бирвуляртност и/или Схема на 
Синтез)

Кратък речник на ииссиидиологическите термини
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амплиативност – повишена сравнителна степен в субективната 
оценка на разнокачествените състояния на ФД или ф-Конфигу-
рации на Формите на Самосъзнания структуриращи една Схема 
на Синтез ведно или в различни Нива на ексгиберация; харак-
теризира високовибрационност, висококачественост по отношение 
на другите ФД или състояния на ф-Конфигурациите в конкретно 
разглеждания диапазон

амплиссимност – принцип на проявление на безкрайно сложна-
та качествена многоспектралност на скррууллерртната система на 
Мирозданието

амплиссимен – неизмерим, обширен, неограничен от дадените 
условия на ексгиберация, широкоспектрален; критерий за су-
бективното възприемане на сллоогрентността като активното съ-
ществуване на разглеждания от нас обект или ФД отвъд всякакви 
предели на свойствения на нас режим на ексгиберация

амплификационна функция – еволюционна Задача

амплификационни Направления на развитие – еволюционни 
Направления на развитие; не се ограничават с конкретни Схеми 
на Синтез и типове бирвуляртност

амплификационен организационно-направляващ Импулс – егл-
леролифтивен Елемент на Творчество, непрекъснато-едновремен-
но иницииращ ФД на всяка Форма на Самосъзнание и ККР, а също 
ВККР на Мирозданието като цяло

Амплификационен и Квалитационен Вектори и Клонки – твор-
чески Векторы, характеризиращи Направленията на Творческа 
Активност на всички ЧКК чрез фокусно-етерните взаимовръзки 
на Формо-Творците и Инфо-Творците – „Еволюционен“ (егллеро-
лифтивен) и „Инволюционен“ (ирркогликтивен)

Амплификация егллеролифтивна – Еволюция в най-широкия 
нейн смисъл (от лат. amplificatio – разширяване, подобряване; съ-
кратено – э-Амплификация)

аспектабилен – видим, проявен, зримо и явно възприемаем; 
имащ някакви страни на разглеждане, притежаващ аспекти, глед-
ни точки; антоним на „въображаем“, „умозрителен“, „ноумена-
лен“

АСТТМАЙ-РАА-А-Парвули – персонифицирани Екзистенци-
ални Принципи, информационно обезпечаващи конкатенаци-
ята на коварллертните взаимовръзки на всяка проявена чо-
вешка „личност“ с образуване на субтеррансивен емпиричен 
Опит от едновременното Съществуване в множество сценарии 
на развитие
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аттракторни склааргми – „аномални зони“ с ярко изразена „ло-
кализация“ на едновременното резонационно „взаимопроециране“ 
на тясноспецифичните СФУУРММ-Форми свойствени на множе-
ство разнотипни субективни Реалности, групи ПВК и в огромно 
количество проницаващи всяка от тях; специфичните енергоин-
формационни взаимовръзки, образуващи аномално изразената (по 
отношение на ллууввумическата Схема на Синтез) измерност на 
всяка от такива „зони“ моделирани по такъв начин, че ФД на 
Формо-Творците на всяка Форма на Самосъзнание, ф-Конфигу-
рацията на която проявява достатъчно количество признаци на 
коварллертност по отношение на ф-Конфигурацията на дадения 
склааргм, резонационно се „измества“ (субективно се „препроеци-
ра“) в Пространство-Времето в тази „точка“ на своята симултанна 
„локализация“, с ф-Конфигурацията на която тя проявява най-го-
ляма степен на коварллертност

АУЛМНИИЙСС – Амплификационен АЙФААР-Аналог в 48-из-
мерностния гигадиапазон

аффектация – мощна тенденция към бързо постигане на жела-
ното; изключителна устременост към целта, активно задействаща 
Механизма за подчакрамни префокусировки; упорит, императи-
вин стремеж

Б

бирвуляртност – типове развитие, започващи с НУУ-ВВУ-Формо-
Типи: ллууввумически, ллууввумически-гоолгамаааически, гоол-
гамаааически, който, на свой ред, структурира ссмиийсмаааиче-
ския, тлаасмааическия и аиййяическия типове

бирвуляртни склоонгми или склоонгми на бирвуляртни мно-
жества – резонационни зони, потенциално образувани от „про-
екциите“ на безбройните множества разносинтезирани и взаи-
мопресичащи се ф-Конфигурации на Формите на Самосъзнания, 
структуриращи различните Нива и типове измерност; обезпечават 
универсални възможности за радикалното изменение на Фокус-
ната Динамика и префокусировките на Формо-Творците на Само-
съзнания в различните Форми на Самосъзнания в пределите на 
своята Схема на Синтез

Кратък речник на ииссиидиологическите термини
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В

вариативност – многообразие от начини за реализация на ФД; 
разнокачественост на Формите на Самосъзнания в пределите на 
една Схема на Синтез

вексативно – взаимодействие с нещо принудително, да се дър-
жиш обречено, по установени от някого (или от нещо) закони и 
правила

вексативност – състояние на принудителна потиснатост на собст-
вените си интереси или признаци поради отсъствие на благопри-
ятни условия за по-активна и пълноценна ексгиберация; синоним 
на рецессивност

Г

ГАМАЛГОРРАА-А-Модус – фактическият Източник за Същест-
вуванета на абсолютно всички Форми на Самосъзнания, едновре-
менно проявени във всички Формо-системи и ПВК 3-4-измерност-
ния диапазон

гейлитургентност – енергоинформационна взаимозависимост, 
реализационна взаимодопълняемост на ФД; свойство на Формите 
на Самосъзнания структуриращи разнотипните ККР (тоест синте-
зирани по различните Схеми на Синтез и различните доминантни 
съотношения), да проявяват в своята ФД много сходни (идентич-
ни) творчески тенденции по множество реализационни признаци, 
обективно отразяващи високата степен на съвместимост (коварл-
лертност) на Аспектите на различните ЧКК; има отношение само 
към ФД и ф-Конфигурациите (например, не може да се говори 
за гейлитургентност между двама души, но може да се говори за 
тяхната коварллертност – тоест качествена съвместимост, взаимо-
допълняемост)

гейлитургиране – резонационно „сливане“ във ФД на Формо-Тво-
рците на разнокачествените Форми на Самосъзнания на отделните 
участъци от ф-Конфигурацията по някои, свойствени на тях, ка-
чествени параметри

хетерогенеусност – наличие във ФД на разно-Качествени при-
знаци; разно-Качественост на Формо-структурата

хетерогенеусни признаци – взаимодействащи Аспекти и под-Ас-
пекти отнасящи се към различни ЧКК
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гомеоморфизъм – взаимно еднозначно съответствие между две 
топологични пространства, при което двете са взаимно обратни из-
ображения, определяни от това съответствие, непрекъснати; тези 
изображения се наричат гомеоморфни или топологични изображе-
ния, а също гомеоморфизми; пространства, които принадлежат на 
един топологичен тип, се наричат гомеоморфни или топологични 
еквивалентни

гомогенеусни признаци – Аспекти и под-Аспекти на едно ЧКК, 
взаимодействащо чрез ФД на различните Форми на Самосъзнания

гомологични или конгениални – дувуйллерртно подобни, много 
сходни по множество качествени параметри характерни за техни-
те изменящи се ФД; дадените термини са  приложими към много 
тъждествени – дувуйллерртни – „личностни“ Интерпретации на 
една Стерео-Форма, а също към Формо-системите на Световете му-
лтиполяризационно отличаващи се помежду си с едно квантово 
изместване

ГООЛГАМАА-А – Имманентен Г-Ингредиент на ССМИИЙСМАА-А

гуманация – формиране на нещо от множество разнородни при-
знаци; образуване; процес на Синтеза на Формите на Самосъзна-
ния и ККР чрез Акта на меркавгнация; синоним на егллеролиф-
тивната амплификация и консумматизация

гуманира – осъзнато да се създават условия за ексгиберация на 
нещо в своята ФД; целенасочено да реализираш СФУУРММ-Форма-
та до състояние на нейното проявление като Форма на Самосъзна-
ние; да синтезиращ нещо от нещо 

Д

ДДИИУЙЙИ – Вселенска 36-Качествена Същност (24 СКК + 12 
ЧКК) от дадения Тип

декохерентна Енергия – реално достъпната за ФД част от об-
щия Енерго-Потенциал; условно „локално“ проявена чрез Фо-
кусната Динамика на една или друга Форма на Самосъзнание 
в една или друга резонационна зона на Пространство-Времето 
(от субективната Реалност на някоя група ПВК); Енергията, 
която изразходват Формо-Творците на всяка Форма на Само-
съзнание за реализацията на присъщия им Интерес; „локално“ 
изразена в Пространство-Времето реализационна Енергия на 
Фокусите на Резомиралите, Енергията на реализираните фо-
кусни взаимовръзки

Кратък речник на ииссиидиологическите термини
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декондицификация бирвуляртна – изход отвъд пределите на 
реализационните Интереси свойствени на Формо-Творците на да-
дената Схема на Синтез; субективно се интерпретира от нас като 
деградация на „личността“

депендентност – взаимозависимост на реализационните възмож-
ности на Фокусните Динамики на разно-Качествените Формо-Тво-
рци от конкретните условия на ексгиберация на фокусираната от 
тях Форма на Самосъзнание (Схема на Синтез)

деплиативна Фокусна Динамика – сравнителен критерий за съ-
ответствието на ФД на Формо-Творците на разглежданата Форма 
на Самосъзнание по отношение на особеностите на нейната Схема 
на Синтез; свилгс-сферационна ФД на Форма на Самосъзнание с 
преобладаване в нея на някои от протоформните тенденции воде-
щи към нейната деградация (понижаване на качествеността свой-
ствена на дадения тип бирвуляртност)

деплиативност – нисковибрационност, нискокачественост на ФД 
в сравнение с по-благоприятните (за Схемата на Синтез на раз-
глеждания тип бирвуляртност) реализационни възможности

дефинитивен – конкретен, определен, локално разглеждан в су-
бективната ФД

дефинитиране – качествен прогресс, еволюционно Възраждане, 
възстановяване на ФД в по-амплиативно (за дадената Схема на 
Синтез) състояние; изход на ФД от състоянието на бирвуляртната 
декондицификация

деципиенсност – илюзорност, лъжливост, измисленост, въобра-
жаемост, висока степен на субективизъм

диверсивна част на генома – така наричаната „боклучава“, раз-
нопротоформна част, свойствена за всеки геном

диверсификация – резултат от трансгрессията (ирркогликтивно-
то разпространяване на етерни „проекциr“) на СФУУРММ-Формите 
във ФД на Формите на Самосъзнания, които нямат пряко отно-
шение към свойственното им съдържание, вследствие на което 
се изменя самата функционалност на Формата на Самосъзнание; 
качествено структурно преустройство на ФД с цел повишаването 
на реализационното разнообразие и функционалната разностран-
ност; разпространение на Смисъла на СФУУРММ-Формата на нови, 
по-рано не свойствени за нея видове дейност и сфера на реализа-
ционното творчество на Формите на Самосъзнания

дивулгирани Форми – Формите на Самосъзнания на един тип бир-
вуляртност (Схема на Синтез), мултиполяризационно-едновременно 
ексгиберирани във всевъзможните условия на Пространство-Времето
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димидиокларусни Форми на Самосъзнания – „плазменно-лъчеви“ 
аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите, преходни от флаксовите Форми 
на Самосъзнания на 4-5-измерностния диапазон във вуолдсовите Фор-
ми на Самосъзнания на 5-6-измерностния диапазон на ексгиберация

димидиомиттенсни Форми на Самосъзнания – „биоплазменни-
те“ аналози на НУУ-ВВУ-Формо-Типите – НУУЛЛ-ВВУ (също както 
и НУУ-ЛЛ-ВВУ), преходни от биологичните Форми на Самосъзна-
ния на 3-4-измерностния диапазон във флаксовите Форми на Са-
мосъзнания на 4-5-измерностния диапазон на ексгиберация

дисполярности електромагнитни (ОЛЛАКТ-системr) – това е „въ-
трешен“ (за всички Форми на Самосъзнания на 2,5-4,0-измерностния 
диапазон) Механизъм за реализация в дадения диапазон на прояв-
ление на Принципите на Диффузгентност, Сллоогрентност, Дувуйл-
лерртност и Мултиполяризация на Фокусните Динамики на всички 
Форми на Самосъзнания чрез конвергенционното взаимодействие на 
СФУУРММ-Формите (на база свойствата на „гравитационните дискрет-
ности“ УУ-Форми на Информация); основан на едновременното свой-
ство на дуализиране (егллеролифтивното междубирвуляртно противо-
действие, междусхемно противопоставяне) на разнокачествените ФД 
и техните тенденции към синергично взаимодействие (неутрализация 
на съществуващата между тях тензорност) за постоянното поддържа-
не на ФД в състояние на амплификационна емерджентност

дисторсивност – изкривеност, информационна деформация под 
формата на образуване във ФД на Формо-Творците на ДДИИУЙ-
ЙИ-Същността на вторичните ССЛООО-ССС-Потоци („Светлинни 
влакна на Енерго-Плазмата“), което води до изкривявания на пър-
вичните кодировки на Информацията в системите за субективно 
Възприемане и в качествените Реакции на ССЛОО-СС-СНАА-Тво-
рците на Вторичната Енерго-Плазма

диффеоморфизъм – взаимно еднозначно и непрекъснато дифферен-
цирано изображение на дифференцираното многообразие М (например, 
области в евклидовото пространство) в дифференцираното многообразие 
N, обратното на което също се явява непрекъснато дифференцирано; 
всеки диффеоморфизъм се явява гомеоморфизъм, но не обратното

диффеоморфност – множественост, качествено разнообразие, 
дискретност, наличие във ФД на признаци на нетъждественост

дйюррууллсни режими – абсолютно всички типове проявления 
на Енерго-Информацията във всевъзможните условия на Прос-
транство-Времето (тоест НАДвълнови, вълнови или нутационни и 
ДОвълнови); този термин е въведен, за да подчертае НЕвълновата 
(от позицията на физиката) Природа на множеството типове екс-
гиберация зад пределите на 3-4-измерностния диапазон

Кратък речник на ииссиидиологическите термини



774

ОРИС Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА

Е

ЕСИП – Единен Суперуниверсален Импулс-Потенциал, Принцип 
на когнитивната Инициация на Информацията и качествената 
база на Нейното конфективно ССС-Състояние

И

Идиопатичн Ингредиент – първичен, изначален, първопричи-
нен Фактор на ексгиберация на всеки тип ККР и всяка Форма 
на Самосъзнание, обезпечаващ принципната качествена основа на 
всички фокусно-етерни взаимовръзки

Идиопатични Мултимодуси на ЧКК – разно-Качествените етер-
ни съчетания на ЙЙЮЛЛУЙГ-Формите и ССНУУЙЛЛ-Формите (до 
36,0-38,0 измерност)

ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ и ОУЛЛГНОО-СС-СТ – Трансцендентните Ингре-
диенти на Мирозданието (Етерните Комплекс-Планове и План-Ни-
ва – от ±24-та до 0-та измерност)

ИИЙЙЮУЛЛССМИ – Вселенската 48-Качествена Същност (36 
СКК + 12 ЧКК)

ЙИ-ЛЛИ-ИЙЛЛ – Вселенската 24-Качествена Същност от ДДИИ-
УЙЙИ-Типа (12 ЧКК + 12 ЧКК)

ЙЙЮЛЛУЙГ-Форми – амплификационните аналози на 
ЛЛААСС-Формите, реализиращи се чрез ФД на Формо-Творци-
те на Първичната Енерго-Плазма (Междугалактическите Ком-
плекс-Планове – до 36,0-38,0 измерност)

имагинарен – привиден, обективно несъществуващ, но някак 
(умозрително) участващ във ФД на разглеждания процес

имманентен – изначално присъщ на вътрешната Природа на са-
мата Форма на Самосъзнание или ККР и винаги обусловен от ней-
ното наличие и особености, независимо от изменящите се външни 
въздействия (пребиваващ в нещо, свойствен на нещо, постоянен, 
непрекъснато съхраняващ се при всякакви взаимодействия)

Имманентните ГООЛГАМАА-А-Сигнуми на ГАМАЛГОРРАА-А: 
Звезди – СЦИЛЛУ-ОФФ-МАА, Планети – ТАЙСС-ДДОРС-МАА, жи-
вотни – ЛЛАИССММА-А, растения – ССААЛМ-МАА, минерали – 
ООЛЛМ-МАА, фермиони – АРФФ-ОРСТ-МАА, бозони – ФФАОЛЛ-
ФС-МАА, дооллси – ССОЛЛАС-МАА, флакси – ТАССИЛЛУ-УРС-МАА
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Имманентни Суперсинтенсии на ЧКК – разно-Качествените 
етерни съчетания на СККАЙ-АФФТ-Формите (36,0-48,0 измерност)

иммедиативно – да взаимодейства пряко, да бъде  непосредстве-
но с нещо свързан

имморталност – принципната невъзможност за всяка Форма на 
Самосъзнание да не съществува осъзнато, да не бъде жива, да 
умре, да преживява себе си умрялd; фактически – сллоогрентен 
Принцип на Безсмъртието на всяка Форма на Самосъзнание

иммунитантна Отговорност – един от качествените признаци на 
ллууввумической двуинвадерентна Схема на Синтез (наред с ВЧИ, 
ВИА и хуманитарната Свобода); подразбира безусловното състояние 
на насъщната потребност на „личноста“ да отговаря не само за свои-
те постъпки, действия и техните последствия, но също и да носи пер-
сонална Отговорност за изборите на другите хора; готовност към вся-
какви актове на самопожертвувание заради най-скорошното пости-
гане на общото за всички хора благо заради беззаветно Служене на 
най-висшата хуманитарна Идея и най-амплиативното въплъщение 
на Нейните СФУУРММ-Форми в условията на окръжаващата дейст-
вителност; тип персонална Отговорност, която е свободна от всякак-
ви признаци на насилие над ФД на „личностното“ Самосъзнание

имперсептни Полета-Съзнания, признаци или Аспекти на Ка-
чествата – Полета-Сcзнания, при наличието на противодейства-
щата Творческа Активност на които в дадената точка на Прос-
транство-Времето всяка динамика на някакви други Полета-Съз-
нания не може в пълна мяра (или може, но много слабо) да прояви 
характерни за нея признаци; за да може между имперсептните 
„Полета“ да се състои взаимодействието необходимо за тяхното 
хармонично преобразуване в някакви трети качествени състояния 
с повишена (за тях) степен на коварллертност; този термин е при-
ложим не само за една, но и за различни Схеми на Синтез, а също 
за различни типове бирвуляртност

инанисалност – (от лат. „inanis“ – илюзия) илюзорност, умозри-
телност; абстрактност, неопределеност, нелокалност

инвадерентност – преобладаваща активност във ФД на призна-
ците на определено ЧКК; способност за потискане на активността 
на други признаци във ФД на дадената Форма на Самосъзнание; 
синоним на термина „доминантност“

инверсусалност – противопоставеност, дуалност, противоречи-
вост, тензорност, неспособност към хармонично взаимодействие

инвизусен – невидимо присъстваща; зрително никак не възпри-
емана система на Възприемане; намиращ се отвъд пределите на 
оптическия диапазон на проявление

Кратък речник на ииссиидиологическите термини
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инкрементация – възстановяване във ФД на активността на 
по-рано изгубените или силно отслабени признаци; връщане на 
ФД във Формата на Самосъзнание на предишната Схема на Синтез

инсепаративни – неразтворими, неразделими части на едно цяло, 
но субективно разглеждани по-отделно по силата на ограничените 
възможности на системата на Възприемане на Наблюдателя

инстраурация – възраждане на нещо в неговата изначална Същ-
ност, обновление, връщане в по-истинското състояние свойствено 
на ФД на Формите на Самосъзнания на по-амплиативните Нива на 
дадения тип бирвуляртност

интеракционно – активно въздействайки един на друг, взаимо-
действайки 

интеракция – взаимодействие между ФД, Формо- и Инфо-Тво-
рци, между нещо или някого

интернусно състояние – вътрешно, изначално писъщо на даде-
ната Форма на Самосъзнание или ККР

интернусност (на нещо) – абсолютна индивидуалност, свойстве-
ност на ФД на Формата на Самосъзнание, характерна за нея до на-
чалото на процесса на трансформация в друго качествено състояние

интерстицивни – промеждутъчно, временно използвани

ипсиусни Интерпретации на ДДИИУЙЙИ-Същността – условните 
Вселенски Аналози на АИЙ-ЙЯ-Същността (в условията на 3-6-из-
мерностния диапазон отразяват свойствата на „личностните“ Ин-
терпретации на цялото многообразие на НУУ-ВВУ-Формо-Типите)

ирркогликтивен Импулс – функционалната част на ЕСИП – 
Единния суперуниверсален Импулс-Потенциал; подбужда Ин-
фо-Творците на всеки от Аспектите на Качествата към Творческа 
Активност и поддържане (във всякакви типове взаимовръзки) на 
изначално свойствената им информационна чистота (тоест примо-
генитивност)

ЙЮССГМИИЛСС-ЙЮСС – Вселенската 12-Качествена Същност от 
ДДИИУЙЙИ-Типа (11 Доминанти + 1 ЧКК)

К

каптивусален – заключен в някакви субективни предели, огра-
ничен, затворен на себе си

Квалитация ирркогликтивна – (от лат. qualitas – качество) Ин-
волюция, съкратено – и-Квалитация
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квинтессенция – основа, Същност на Форма на Самосъзнание 
(или ККР), най-пълно и дълбоко отразяваща всички признаци на 
свойствения за нея тип бирвуляртност

коварллертни – условно съвместими по своите признаци на ФД 
на Формо-Творците ф-Конфигурации на Формите на Самосъзна-
ния или взаимовръзките между Полетата-Съзнания и Аспектите 
на ЧКК

кохерентност – взаимосвързаност, съгласуваност, съотнесеност; 
например: всички Форми на Самосъзнания и ККР едновременно 
съществуващи в Мирозданието, се намират в дълбока взаимовръз-
ка помежду си, извън зависимостта от техните структурни свой-
ства и качествени особености; във физиката – свойството на елек-
тромагнитното излъчване (съгласувано протичане във времето на 
няколко колебателни или вълнови процеси проявяващи се при 
тяхното добавяне); две хармонични (синусоидални) колебания на 
една честота са винаги кохерентни

кохерентен – ставащ съгласувано; съпътстващ, взаимосвязан с 
нещо друго

когнитивен – (от cōgnitio – знание, познание) субтеррансивните 
процеси или психически състояния, свързани с непрекъснатото 
познание от „личността“ на самата себе си и окръжаващия свят, 
с психоанализата и мисленето, с придобиването в Самосъзнание-
то на нещо ново; синоним на амплификационност, Същността на 
която е Самопознанието

конвенинтивно – хармонично, уравновесено

конвенинтизация – уравновесяване на съществуващите фокус-
но-етерни взаимовръзки; хармонизация на междускунккционал-
ните взаимовръзки между разно-Качествените ССС-признаци

конвергентност ноовремева – мощна смяна на Конфигурациите 
на електромагнитните Полета-Съзнания, силно преструктурираща 
ФД и индивидуалното Поле на Времето; подчакрамна префокуси-
ровка на „личността“

конвергенция – преобладаване във ФД на Формата на Самосъз-
нание на устойчивите тенденции по формирането на все по-ам-
плиативните СФУУРММ-Форми свойствени на дадения тип бирву-
ляртност; синоним – егллеролифтивна амплификация; например: 
всички Формо- и Инфо-Творци, както и разнородните ССС-фраг-
менти, хармонично конвергирайки си помежду си (последова-
телно сближавайки се, обединявайки се), винаги образуват нови 
свойства и по-обширни възможности, които не са им присъщи по 
отделно (създават ефект на емерджентност)
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конвергенция бирвуляртна – процес на еволюиране на ФД на 
Формо-Творците от деплиативните Нива на ексгиберация (за даде-
ния тип бирвуляртност) във все по-амплиативни

кондиционалност – условност, умозрителност, относителност, 
субективност

конкатенационна трансгрессия – последователното свилгс-сфе-
рационно разпространение на етерните „проекции“ на СФУУР-
ММ-Формите, свойствени за ФД на едни ККР или Форми на Само-
съзнания, във ФД на другите ККР или ФС с цел по-дълбок Син-
тез на определени Нива на Самосъзнанието; осъществява се чрез 
Принципите на Мултиполяризация и Диффузгентност

конкатенация – качествена егллеролифтивна връзка; последовате-
лен свилгс-сферационен Синтез във ФД на най-коварллертните вза-
имовръзки в една все по-универсална бирвуляртна последователност

Консорвекционни Концентратори (ППААХХ-ТТ-ССС) Сектора – 
енергоинформационни съчетания, представляващи Опито-Натруп-
ватели, се състоят изключително от взаимовръзки на висшите ка-
чествени Нива на Първичната Енерго-Плазма; структурират всеки 
от 12-те СССВ-УУИЙ-СССВ

конструктационната разновидност на ЕСИП – Импулс-Потен-
циали, Които чрез цялото безкрайно множество консумативно 
ССС-Състояние на всяко от Мирозданията „фиксират“ (сканират) 
всяка от взаимовръзките на „генплана“ (до отделните алтссимус-
но-микространни!), демонстриран от целия набор на симплифи-
кационни ИП, и голохронно реализират тази обща „картина“ на 
Хармония чрез свойствените на Всеки от конструктационните 
Импулс-Потенциали свойства и възможности; представлява Амп-
лификационен тип Импулс-Потенциали (функционалните аналози 
на егллеролифтивния ИП); „ирркогликтивния“ вариант на този 
термин – симплификационна разновидност на ЕСИП

консуммативност – постмеркавгнационното състояние на диссо-
национната част от Информацията, изпреварващо връщането на 
перфективната ФД на Формо-Творците на ССС-Същността в при-
могенитивното ССС-Състояние

консумматизация – заключителен етап на Акта на меркавгнация 
на Информацията чрез Процеса на егллеролифтивна Амплифика-
ция на ФД на Формо-Творците на абсолютно всички ККР на Мироз-
данието от амициссимното ССС-Състояние в примогенитивно

контегерентност – състояние на принуда, обреченост, отсъствие 
на други възможности; принудително пребиваване на Формата на 
Самосъзнание в някакви процеси под мощния натиск на обстоя-
телствата
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конфективно ССС-Състояние – абсолютната завършеност на вся-
какви вътреинформационни ССС-Състояния (като гуманационни, 
така и проприусални)

конфлюенсия – такова специфично състояние на Самосъзнание-
то, при което субективните граници между индивида и неговото 
окръжение се изтриват и изчезва чувството за разделеност с Всич-
ко; психоментално сливане с нещо в моменти на екстаз (в Медита-
ции); психическо самоотъждествяване с окръжаващия свят

концепт егллеролифтивен – еволюционен Смисъл, свойствен на 
всички Форми на Самосъзнание на дадената Схема на Синтез (или 
ККР на разглеждания тип бирвуляртност)

корпорален – физически, материален, субективно възприеман

крувурсорртност – сравнителна характеристика на Фокусните 
Динамики с пределно слаба за дадените условия на ексгиберация 
степен на съвместимост на структуриращите ги СФУУРММ-Фор-
ми; отсъствие в междускунккционалните (или фокусно-етерните) 
взаимовръзки на някакви признаци на сходство и тъждественост

КСТАЙЙ-СС-ТАА – 36 Идиопатични Мултимодуси на Чистите 
Качества, по-амплиативен (36-измерностен) аналог на 24-те Съв-
местени Качества; тези Мултимодуси структурират 36-те Качест-
вени ф-Конфигурации на ДДИИУЙЙИ-Същността; всеки от тях е 
сформиран от много сложните вариации на резонационните съ-
четания на всяка от 12-те Двойки Съвместени Чисти Качества с 
всяко от 12-те Чисти Космически Качества

Л

либеративно – самостоятелно, отделно, извън органична връзка 
с нещо друго

ЛИИРТУУЛЛАА-А-Модус – ИГ-Ингредиент на 2-3-измерностна 
дооллсова конверсумна ДЛУГЛЛЕММ-Същност

лийллусцивиране, лийллусцивизация – резонационно „слива-
не“ на ф-Конфигурации по цялото множество присъщи им качест-
вени признаци

лийллусцивност – много висока степен на информационна 
тъждественост (фактически идентичност – пълно съвпадение на 
ф-Конфигурации), характерна за разнокачествените проявления 
На Фокусните Динамики, които се осъществяват от множество 
различни Форми на Самосъзнания извън зависимостта от тяхната 
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субективна привързаност към едни или други Времеви Потоци и 
групи ПВК; резултат от състоянието лийллусцивност се явява акта 
на резонационното „сливане“ на ФД на взаимодействащите Фор-
ми на Самосъзнания, когато Механизма на Възприемане на една 
Форма се „превключва“ във ФД на друга Форма; да не се бърка със 
солватация и конфлюенсия

ЛЛААСС-Форми – амплификационните етерни аналози на СФУ-
УРММ-Формите реализиращи се чрез ФД на Формо-Творците на 
Вторичната Э-П (Космически План-Нива – до 24,0-26,0 измерност)

ЛЛУУ-ВВУ-ЛЛУУ-РРУ – Колективният Разум на Човечеството 
включва в Себе си не само ККР на цялото множество разновидно-
сти на ЛЛУУ-ВВУ-Същностите, но също и ФД на Формо-Творците 
на множеството други коварллертно-диффузгентни протоформни 
ККР и Техните Форми на Самосъзнания

локаутиран – закрит, затворен, принудително ограничен от 
нещо; локализиран в дадена точка на Пространство-Времето пора-
ди обективни обстоятелства

Лурвекторционна Сфера (УУЙТ-ССС-УУ) на Сектора – свойстве-
на на всеки конкретен Транспеллеративен Трансмутатор; Нейни-
те Формо-Творци осъществяват десклонвертизация на всяко Ниво 
на Първичната Енерго-Плазма (понивово декодиране, сортировка и 
клекс-клониране на Идеалните Матрици с внимателно съпоставяне 
на ССС-ТАИЙ-ССС-Потоците постъпващи от другите „Сектори“, с Ета-
лонното Чисто Качество на дадения „Сектор“) с последваща Трансму-
тация на нея с основните ЧКК на „Сектора“ и Трансформация на об-
разувалата се квинтесенция на Енерго-Информацията в специалните 
многоканални Консорвекционни Концентратори (ППААХХ-ТТ-ССС)

люминосни Форми на Самосъзнания – „лъчевите“ аналози на 
НУУ-ВВУ-Формо-Типите в 5-6-измерностния диапазон на ексгибе-
рация на ЛЛУУ-ВВУ-Същността

М

матуритарност – (от лат. maturitas – зрелость) мъдрост, зрелост

матуритарност егллеролифтивна – еволюционна зрелост

меркавгнация – „мигновено“ компенсационно изместване вътре 
във ССС-фрагмента, в резултат от което във всяка от р-Конфигу-
рациите като че ли се освобождава (и веднага се възстановява!) 
определен диссонационен Потенциал на не напълно свойствените 
на нея (тоест в различна степен крувурсорртни) междускунккцио-
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нални и микространни качествени взаимовръзки, голохронно-си-
мултанно организиращи се в цялото множество фокусно-етерни 
„проекции“, които потенциално структурират Универсално Само-
съзнание на образувалата се при това ССС-Същност

микростри – партикули, структуриращи всяка скунккция на 
ССС-фрагмента (реконверстната Конфигурация); разделят се на 
две взаимодопълващи се една друга категории разнородни взаимо-
връзки – резономорфни и диссономорфни; към първите се отнасят 
микрострите не подложили се на меркавгнация (алломоглофни 
или тенденциозно съгласувани – коварллертни, гейлитургентни 
и лийллусцивни), а към вторите – амплификационно инициирани 
от егллеролифтивния Импулс-Потенциал (еллитимоглофни или 
тенденциозно несъгласувани – имперсептни и крувурсорртни)

микстумни Форми на Самосъзнания – в по-голяма степен био-
логични, но имащи също и някои абиотични признаци; например: 
хора, животни, растения – всички те притежават определени ти-
пове Самосъзнания, които в процеса на непрекъснатата ексгибера-
ция се микстумират (на базата на единния геном)

мискерация – свилгс-сферационно „смесване“ на признаците на 
едни ЧКК с признаците на други ЧКК с цел образуване на най-ко-
варллертни фокусно-етерни съчетания

ММИЙ-УЙЛЛС-Форми – амплификационни аналози на СК-
КАЙ-АФФТ-Формите реализиращи се чрез ФД на Формо-Творците 
на 60-Качествената Вселенска Същност (до 60,0-62,0 измерност)

Мобиллюрасцитен Дубликатор на Сектора (ЮЮ-ИИЙ-ССС-ЮЮ) 
– изпълнява трансгрессивно-конвергенционни функции по едно-
временното дублиране на устойчиво-коварллертни съчетания на 
разно-Качествените признаци в различните условия на ексгибера-
ция; обезпечава кохерентните свойства на Енерго-Информацията

модикативен – средновибрационно Ниво на ексгиберация на 
Формите на Самосъзнания и ККР; среднокачествено ниво на реа-
лизация за ФД на Формо-Творците на всеки от конкретно разглеж-
даните диапазони

модификационно супплеризиране – голохронно вътрешно „из-
равняване“ на взаимовръзките на амициссимното ССС-Състояние 
за прехода в конфективно ЕСИП-Състояние; също това може да 
бъде процес, при който СФУУРММ-Форми (ЛЛААСС-Форми и дру-
ги) – с цел достигане на абсолютна универсалност, се заместват 
във ФД на по-амплификационните от своите аналози

модус – (от лат. modus – мера, способ, вид) субтеррансивен тип, 
характерна форма на ексгиберация на ФД на Формо-Творците на 
различните Форми на Самосъзнания
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Н

нутация – вълнов тип вибрации, който в условията на 3-4-из-
мерностния диапазон на ексгиберация се характеризира с наличие 
във ФД на бозонните Формо-Творци на определени колебателни 
свойства

О

обсервативни Формо-Творци – амплиативни за дадения 
(2,5-4,0-измерностен) диапазон на Творците-Куратори, коорди-
ниращи ФД на Формо-Творците на НУУ-ВВУ-Формите на Само-
съзнания в условията на всеки от поддиапазоните на измерност; 
напълно са синтезирали тези деплиативни съчетания на призна-
ци, които са свойствени на Формо-Творците на курираните от тях 
НУУ-ВВУ-Формо-Типи

П

партикули – поотделно разглеждани „части“ Информация; сл-
лоогрентните „участъци“ на фокусно-етерните Конфигурации на 
Формите на Самосъзнания и ККР

партикулярни – субективно стремящи се към субтеррансивно 
обособяване; отличаващи се помежду си по множество разнока-
чествени съчетания на признаци

партициалност – състояние на непосредствена или потенциална 
причастност към нещо (Форма, събитие, състояние, процес изоб-
що); осъзнато участие в нещо

парциалност – функционална обособеност; състояние на су-
бективна разделеност с нещо

Двойки Съвместени Чисти Качества – разно-Качествените етер-
ни съчетания на ЛЛААСС-Формите (12,0-24,0 измерност)

паттерн – образец, вариант, модел, част от някакво вещество, 
продукт, даващ представа за него; синоними: пример, стандарт, 
норма, еталон, типичен представител, шаблон, чертеж, конструк-
ция, гещалт, фрейм
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пекулира – инициира някакви исконно присъщи способности, ак-
тивизира определени свойства, реализира предоставени възможности

перманентност – непрекъснатост, нещо постоянно продължава-
що; синоними: постоянен, неутихващ, непрекратяващ се, нескон-
чаем, неотклонен, систематичен, методически, методичен, хрони-
чен, непрестанен, безспирен

перманентни фотони – обичайни, адекватни, съвпадащи с поня-
тията на физиката

пермутарност – способност на Формо-Творците към осъщест-
вяване помежду си на резонационен взаимообмен на Енергия и 
Информация (със СФУУРММ-Форми, с фокусно-етерни съчетания)

пермутира – осъзнато и неосъзнато обменяне чрез ФД на опреде-
лени СФУУРММ-Форми

персоналистически Свят – индивидуален, собствен Свят на „ли-
чността“, сформиран на основата на свойствените само за нея су-
бективни Представи за самата себе си и окръжаващия я Свят

пертурбация – егллеролифтивно качествено преобразуване на 
Фокусната Динамика: видоизменение, модификация, отклонение, 
промяна, трансформация, вариация, вариант, версия, модифици-
ране, трансформиране, колебание, преустройство, превръщане; 
осъществява се едновременно по всички Направления на мулти-
поляризацията на ФД (терминът се прилага изключително в иис-
сиидиологическо значение)

пертурбация бирвуляртно-амплификационна – еволюционни 
качествени изменения във ФД на Формата на Самосъзнание в пре-
делите на един тип бирвуляртност

Перфоллониматор на Сектора (ИЛЛССС-СССУУ-ССС) – изпълнява 
сллоогрентно-адаптиращи функции, тоест перфоллонимира (тран-
сгрессивно-конвергенционно преобразува, адаптационно переко-
дира и тясноспецифично конвертира) универсални сллоогрентни 
фокусно-етерни взаимовръзки на всякакво Ниво в конкретните 
СФУУРММ-Форми, които в съответстващите условия на ексгибе-
рация могат да бъдат достъпни за системите на Възприемане на 
всяка Форма на Самосъзнание и всеки тип ККР; обезпечава деко-
херентните свойства на Енерго-Информацията

пиктусност – картината на общата информационна спектралност 
достъпна за Формо-Творците на дадената система на Възприемане

плюримусивен – най-висш по качествеността на своята ФД, ви-
сшата степен на универсалност на ФД за условията на разглежда-
ния диапазон на ексгиберация на Формите на Самосъзнание на 
дадената Схема на Синтез

Кратък речник на ииссиидиологическите термини
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полиморфизъм – симултанната многовариантност на Формите 
на Самосъзнание на една Стерео-Форма; голохронната многофор-
мност на ФД

Потенциална Информационна Симултанност – свойството на 
всяка от информационните взаимовръзки за едномоментно мул-
типаралелна активност с възможност да взаимодейства по типа 
„винаги-с-всичко“ и „навсякъде-във-всичко“

ПРААЛЛУ-ЛАА – Имманентен ГООЛГАМАА-А-Сорс на ККР на 
Човечеството (в частност, на хората) и човекоподобните, структу-
риращи със своите СФУУРММ-Форми ФД на различните Планетар-
ни и Звездни Същности

примариусивно – действа в дадено фокусно-етерно съчетание до-
минантно, потискащо по отношение към цялото множество други 
признаци

примариусивност – състояние на повишена активност във ФД на 
признаците на някое от ЧКК, доминантност; синоним на термина 
„инвадерентност“

примогенитация – (от лат. рrimogenitus – първороден) абсолют-
но никак (а значи, и никъде) не проявено, потенциално възмож-
но и абсолютно хармонизирано по всички междускунккционални 
взаимовръзки Състояние на Мирозданието

примогенитивно Състояние на Информацията – абсолютно 
уравновесено, домеркавгнационно, първопричинно ССС-Състояние

провенация – универсална способност на сллоогрентната ФД 
на Формо-Творците към голохронно-симултанно проявление във 
всички Нива на измерност на Мирозданието

провенира се – голохронно-едновременно се проявява абсолютно 
навсякъде в цялото многообразие във Формите на Самосъзнания 
и типове ККР

прозоативни – най-простите за разглеждания диапазон или 
Ниво на ексгиберация на Формо-системата; най-елементарните 
взаимовръзки в конкретно разглежданата Формо-система

промискуусни Форми на Самосъзнания – смесени, в по-голяма 
степен абиотични, но имащи също и някои биологически призна-
ци; например, Планети

пронунтивност – акцентиране на ФД на Формо-Творците на ня-
какъв тип бирвуляртност на СФУУРММ-Формите на определено 
протоформно Направление на развитие

проприусални – различни типове амициссимни информационни взаи-
модействия, лежащи в основата на образуванието на ФД на Формо-Тво-
рците на оригиналните и уникални несинтетични типове Мироздания
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протоинверсионна синхромодулация – когато СФУУРММ- или 
ЛЛААСС-Формите, едновременно модулирани от Формите на Са-
мосъзнания в различните с-Реалности, проецират във ФД на „ли-
чността“ сведения несвойствени за структурираната от нея с-Ре-
алност

профективно – истинно, неизкривено, лишено от субективни 
спекулации

Р

реградация амплификационна – егллеролифтивно развитие, ка-
чествено усъвършенстване на ФД; конкатенационно култивиране 
във ФД на Формата на Самосъзнание на все по-голямо количество 
амплификационните признаци свойствени на дадената Схема на 
Синтез

реконверстност – пределна (висша) степен на субтеррализация 
на признака на някакъв информационен фрагмент, позволяваща 
да се съхранява неизменната свойствена за него Същност във вся-
какви комплектационни вариации на взаимодействии с тясноспе-
цифичните признаци на другите информационни фрагменти и във 
всякакви диверсификационни преобразувания на формираните от 
тях съчетания; свойство, което позволява на всеки ССС-фрагмент, 
пребивавайки в състояние на неразделното „сливане“ (общност) с 
цялата останала част от Информацията, винаги и неизменно да 
проявява само свойствените му индивидуални признаци

рекондитивен – отделен, самостоятелен; самодостатъчен по ня-
какви свойства или признаци; независещ от нещо

ренитивно – да действаш дълбокомислено, с всестранен анализ, 
амплиативно; да се отнасяш към нещо с цялата отговорност и 
скрупульозност

ретардация – забавяне на темповете на развитие на Формата на 
Самосъзнание при излишна активност в нейната ФД на СФУУР-
ММ-Формите на протоформните Направления; синоним на дегра-
дация

РИИССТДРРААЛЛМАА-А – Единен Имманентен ГООЛГА-
МАА-А-Модус, обезпечаващ със СФУУРММ-Форми всички Фокус-
ни Динамики на Формо-Творците на ВККР на Мирозданието в 
0-12-измерностния диапазон на ексгиберация

Кратък речник на ииссиидиологическите термини
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С

свръхаддитивен ефект – от думата аддитивен (от лат. addere – 
добавям) – сумарен резултат от съгласувано колективно действие; 
явява се един от най-важните показатели за ефективността на ви-
сокоразвития колектив; представлява способността на колектива 
като единно цяло да се сдобива в работата с резултати значително 
по-високи, отколкото това може да направи същата по численост 
група разпръснати хора, работещи независимо един от друг и не 
обединени от системата на описаните отношения

свилгсонни Формо-Творци-интерпретатори – от тях зависи сте-
пента на субективизма на СФУУРММ-Формите, проявяващи се във 
ФД на Форма на Самосъзнание при интерпретацията от синтезира-
щите Формо-Творци на цялата Информация, последователно „раз-
опакована“ от тях от ВЕН или ПЕС

свилгсонни Формо-Творци-регулатори – структурират цялото 
диверсивно и/или „междугенно“ пространство на ДНК; незаети 
пряко в процеса на кодирането на белтъците, а образуват собстве-
ни типове РНК, които не носят в себе си сведенията, необходими за 
самия процес на синтеза на белтъците на клетките, обезпечавайки 
само координацията и регулацията на синтезиращите функции 
за всеки от генните Формо-Творци (усилване или отслабване на 
свойствените му качества)

сегрегатиран – обособен, частен, индивидуален

сегрексно – обособенно, автономно, персонално

секлюсцелли – „плазмените“ аналози на стволовите клетки

сигнум – признак, функция

симплификационна разновидност на ЕСИП – разнообразието на 
Импулс-Потенциалите, Които създават от цялото множество примоге-
нитивни взаимовръзки като че ли „генплан“ или своеобразен „демон-
страционен макет“ на предстоящата ЕСИП-Конфектизация (с най-под-
робни „работни чертежи“ за структурата на всеки тип Мироздание), 
в който трябва голохронно да се модифицира цялата слабоактивна 
част от скунккционалните взаимовръзки, характерна за общото при-
могенитивно ССС-Състояние; обезпечават Квалитационните функции 
аналогични на ирркогликтивния ИП („егллеролифтивен“ вариант на 
дадения термин – конструктационната разновидност на ЕСИП)

симултанно – едновременно, синхронно, паралелно да се осъ-
ществява веднага във всички Формо-системи на Светове, Направ-
ления на развитие и Форми на Самосъзнание
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сингуляционно-резонансни точки – погранични или преходни 
качествени зони на разнокачествените електромагнитни Поле-
та-Съзнания

сингуляция ирркогликтивна – (от лат. singula – детайл) инво-
люционен процес

синергия – съвместно взаимодействие, синергичен ефект (от гр. 
synergуs – заедно действащ) – нарастване на ефективността на 
ФД в резултат от съединяване, интеграция, сливане на отделни 
СФУУРММ-Форми в единна система за сметка на така наричания 
системен ефект, емерджентност

СЙЮИЛГСНАИЙЙ – Амплификационен АЙФААР-Аналог в 60-из-
мерностния хипердиапазон

СККАЙ-АФФТ-Форми – амплификационните аналози на ССНУ-
УЙЛЛ-Формите, реализиращи се чрез ФД на Формо-Творците на 
48-Качествената Вселенска Същност (до 48,0-50,0 измерност)

СККЛУААФФ-ВВУ-ЛЛРРУ – Колективният Космически Разум на 
ТОО-УУ-Същностите, в състава на Който влизат ККР на всички 
ЛЛУУ-ВВУ-проекции

скунккции – съставните, едва-едва различаващи се помежду си, 
партикули на р-Конфигурациите на ССС-фрагмента, които, благо-
дарение на наличието в тях на специални микрострови, обезпеча-
ват за всяка реконверстна Конфигурация състоянието на нейната 
абсолютна устойчивост и принципна неизменност

СЛООР-ССС-ЛЛААС – вж. УПДИ

солватация – (от лат. solvo – разтварям) фокусното взаимо-
действие между две или множество Форми на Самосъзнания (на 
една Схема на Синтез) посредством качествено „разтваряне“ (осъз-
нато сливане) на техните ФД при гейлитургентната конкатенация 
и диверсификация на коварллертните признаци един в друг

състояние на диссонационна Пасивност – представлява опреде-
лен тензор по отношение на уравновесените „вътрешни“ състоя-
ния, свойствени на дадените р-Конфигурации до осъществяването 
на Акта на меркавгнация

състояние на резонационна Активност – образуване на някакви 
коварллертни съчетания между скунккциите, представляващи в 
различните р-Конфигурации много сходна Информация

спатиумалная конфлюенсия – психоментално сливане, все-
цялостна самоотъждественост с нещо в състояние на дълбока 
Медитация, междувременно предоставяща на Формо-Творците 
възможност да остават при това в ролята на субективни На-
блюдатели

Кратък речник на ииссиидиологическите термини
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спатиумално – дистанционно, латентно, тоест формално не пре-
бивавайки в самия процес, Форма или в състояние, но активно и 
целенасочено влияейки на тях отстрани

спорадически Свят – „чужд“ персоналистически Свят, проявя-
ващ се във ФД на „личността“ от време на време

СС-АЙИЙЛГ-СС-СС-АЙЙ-ССС – Висш Космически Разум на Ми-
розданието от дадения тип (абсолютно амплификационен аналог 
на АЙФААР)

СС-ТОО-ИИЙС-ССС – Общ Идиопатичен Ингредиент, обезпечаващ 
етерните „проекции“ на ФД на Формо-Творците на Мирозданието 
от дадения тип

ССИЙУЛЛСМАА-А-Модус – ИГ-Ингредиент на 4-5-измерната 
флаксова конверсумна ССМАЙК-АЙКК-Същност

ССНУУЙЛЛ-Форми – Междувселенски амплификационни анало-
зи на ЙЙЮЛЛУЙГ-Формите, структуриращи ФД на Формо-Творци-
те на всички фокусни Интерпретации на ДДИИУЙЙИ-Същността 
(Диапазоните на Плазменните Сили – до 36,0-38,0 измерност)

СССВ-УУИЙ-СССВ (Средоточие на Сектора) – изпълнява във всич-
ки енерго-информационни взаимовръзки фокусиращо-диверсифи-
кационни функции; явява се универсално производно на УПДИ, 
обезпечава свойствата и особеностите на всички „локално фокуси-
рани“ среди на ексгиберация Форми на Самосъзнания и ККР

субрептивен – измамен, илюзорен, субективно съществуващ 
само в системата на Възприемане, изглеждащ реален; деципиен-
сен от позицията на субективното Възприемане на конкретната 
„личност“

субтеррансивен – индивидуален, „вътрешен“, дълбинен (състав, 
свойство, структура, взаимовръзки)

сумптуумизация ирркогликтивна – (от лат. Sumptuum – връща-
не) връщане в изходно качествено състояние, инволюциониране

сурдусивни СФУУРММ-Форми, ФД, отношения – притежава-
щи явни признаци на имперсептност по множество съчетания на 
структуриращите ги признаци

СФУУРММ-Форми – мисле-чувствените „Архетипи“ на Самосъз-
нанията на Формо-Типите, моделирани и активизирани от Фоку-
сите на Дуалното Отражение и УМПИ СЛУИ-СЛУУ-Творците чрез 
ФД на Формо-Творците на седемте „низши“ ИИССИИДИ-Центрове 
(План-Обертонове на Полетата-Съзнания – до 12,0-14,0 измерност)
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Т

Типове 36-Качествени Вселенски Същности и съответстващите им 
АЙФААР-Аналози: ССЫЫ-ИЛФФСТ (ДОЙЛЛИФФС), ППААЛ-ТТ-УУЙ-
ЙФ (КЛАРРССФФУРС), ЛЕММС-ГАРЛЛД (СФОЛЛААГСС), РУЛЛС-А-
ННИЛВ (РЛУЙФУУВВС), ЙГУР-О-РМИИЙН (БАНГЛААЙММС), СФФ-
АА-ЙНТАЛЛ (ФТАЙТРУУММС), ЙАССАНФЛАТТУ (АЙФВУУЛЛММС)

ТЛААССМА-А – Идиопатичен Т-Ингредиент на ВККР АЙФААР

трансгрессия – (от лат. transgressio – преход отвъд някаква 
граница, разпространение) понятие, обозначаващо ситуацията на 
достигане от субекта на външна позиция по отношение на нещо в 
процеса на пресичането на границите и излизането отвъд предели-
те от другата страна на явление, състояния или обекти, които – на 
свой ред, също се явяват външни, чужди на субекта и не спомагат 
за свободното проявление на неговата истинска същност

транскоммуникационна квантдисперсност – пространстве-
но-времева префокусировка на Съзнанието

транслюценсни Форми на Самосъзнания – „плазмени“ триин-
вадерентни ФС на ллууввумическите Формо-Творци на 4-5-измер-
ностния диапазон

трансмиттация – преход на Информацията от амициссимното Със-
тояние в примогенитивно, съпровождащ се с абсолютна хармонизация 
и качествено уравновесяване на ФД на всички Формо-системи на даде-
ния тип Мироздание с ФД на Формо-системите на всички останали ти-
пове; завършва се с Акта на ЕСИП-Конфектизацията на Информацията

транспарентивни Форми на Самосъзнания – всевъзможните 
„протоформно-плазмени“ ФС, проявяващи „плазмени“ свойства в 
3-4-измерностния диапазон на ексгиберация за сметка на присъ-
единяването към дадената двуинвадерентна Схема на Синтез на 
трета, по-коварллертна (за Схемата на Синтез на тези ФС!), откол-
кото ВСЕ-Единството, Доминанта

Транспеллеративен Трансмутатор на Сектора (АИЙ-ССС-М-ССС) 
– чрез иксоните, свилгсоните, аввакклоните и флааггтуоните из-
пълнява между всички синтезиращи Формо-Творци регулацион-
но-координиращи функциите на аттракторната организация на 
тях с Фокусната Динамика; обезпечава цялата УФС-Динамика

трансцендентален – (от transcendo – престъпвам, прекрачвам) свър-
зано с признаването на независими от опита априорни форми на позна-
ние; свръхопитен, априорен – отнасящ се към формите на познание, ор-
ганизиращ опитните данни; излизащ отвъд пределите, превъзхождащ

Кратък речник на ииссиидиологическите термини
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трансцендентен – пребиваващ отвъд пределите на всеки Опит, 
намиращ се от другата страна на реалностите, познанието на кои-
то е възможно емпирично и рационално; недостъпен за познание, 
непостижим за разума; отвъдпределен, принадлежащ към обек-
тивните духовни основи на битието, свръхсубективен

Трансцендентни Диссимилуси на ЧКК – разно-Качественните 
етерни сочетания на ММИЙ-УЙЛЛС-Формите (48,0-60,0 измерност)

трансцендиращи – дувуйллерртно взаимопреминаващи, „пре-
проециращи се“ един в друг със своите фокусни Конфигурации

У

Универсални Творци-Интерпретатори (УИ-Творци) – обезпечават 
всички функционални етерни взаимовръзки с УП-Творците и реали-
зацията на общата „картина“ на абсолютната Хармоничност в цялото 
безкрайно многообразие на разнотипните гуманационни Мироздания 
(лйюйюллони – УИ-Творците в нашия тип Мироздание, флааггтуони 
– УИ-Творците на Първичната Э-П, аввакклони – Вторичната Э-П, 
свилгсони – Третичната Э-П и иксони – Четверичната Э-П)

Универсални Творци-Мотиватори (УМ-Творци) – обезпечават 
всички функционални етерни взаимовръзки с УП-Творците и ре-
ализацията на общата „картина“ на абсолютната Хармоничност 
в цялото безкрайно многообразие на разнотипните проприусални 
типове Мироздания

Универсални Творци-Пиктусатори (УП-Творци) – генератори на 
етерните Конфигурации на Инфо-Творците; обезпечават реализация-
та на общата „картина“ на абсолютната Хармоничност в цялото без-
крайно многообразие на разнотипните Мироздания (гуманационни и 
проприусални); в Техните етерни Конфигурации е закодирана абсо-
лютно цялата пиктусност на междускунккционалните информацион-
ни амицирации (междускунккционални изменения), осъществени в 
примогенитивното ССС-Състояние; носители на абсолютния резултат 
от ирркогликтивния ИП (лйюйюссигми – в нашия тип Мироздание, 
ууйууми – в Първичната Э-П, лиийллими – във Вторичната Э-П, 
ффмиллими – в Третичната Э-П и оодммоони – в Четверичната Э-П)

Универсални Творци-Супермодификатори (УС-Творци) – из-
пълняват координационна функция в цялото разнообразие на 
ЕСИП-Инициациите, реализиращи се чрез Процеса на разпределя-
нето на еталонните (конфекционни) етерни взаимовръзки в общо-
то амициссимно ССС-Състояние
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уникоммунисално – да взаимодейства голохронно-симултанно, 
едномоментно-сингулярно

уникоммунисационен принцип – способност на Инфо-Творците 
за едномоментно-сингулярна мултипаралелна активност по уни-
версалния типу „винаги-във-всичко“ и „навсякъде-във-всичко“

УПДИ или Универсално Плазмено-Дифференциационно 
Излъчване (ССЛООР-ССС-ЛЛААСС) – абсолютна фокусно-етер-
на ексгиберационна Среда, обезпечаваща съвместните резо-
национни проявления на Инфо- и Формо-Творците в цялото 
безкрайно многообразие на пространствено-времевите режими 
на Мирозданието; образувала се в резултат от симултанното 
взаимодействие между ирркогликтивния и егллеролифтивния 
Импулс-Потенциали като естествена реакция на примогени-
тивното ССС-Състояние на меркавгнация инициирана в Него 
от ирркогликтивния ИП

УПДУЙКК – Вселенската 3-Качествена Същност от ДДИИУЙ-
ЙИ-Типа (2 Доминанти + 1ЧКК)

УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И – Идиопатичен Ингредиент на Мирозда-
нието в аиййяичния тип бирвуляртност (до ±36-та измерност)

Ф

фактициални Форми на Самосъзнания – целенасочено синте-
зирани на основата на ДНК на микстумните Форми посредством 
последователното заместване или замяна на съществуващите в 
тях аминокиселини с по-амплиативни и универсални; в ллуувву-
мическия тип бирвуляртност – това са НУУ-ЛЛ-ВВУ-Формо-Типи 
с 60-80 нови аминокиселини в допълнение към 20 днес съществу-
ващите в нашите микстумни Форми

ФАТТМА-НАА-А-Артикули – Континуумните Екзистенциални 
Принципи, информационно обезпечаващи Фокусните Динамики 
на Формо-Творците на всички партикулярни „личностни“ Интер-
претации (Формо-Типи) на една човешка Стерео-Форма

фигментативни – единни, абсолютно цялостни и принципно не-
делими по своята сллоогрентна Същност

фигментация – състояние на Единство на ФД на Формо-Творци-
те на всевъзможните гуманационни типове на Мирозданието, като 
напълно завършен (абсолютен) резултат, допустим за понивовия 
Синтез на всякакви синтетични процеси

Кратък речник на ииссиидиологическите термини
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фигментира – неосъзнато и субективно да формираш нещо в 
своето Самосъзнание от въображаеми образи; да фантазираш

финитимусни Нива, резопазони, диапазони – погранични, про-
междутъчни, диффузгентно преминаващи нещо друго

формаментация – симултанната организация на Всеобщата Сл-
лоогрентност на Мирозданието

фразулертни фотони – това е цяла разновидност на високоско-
ростните фотони, които представляват преходен клас вълнови еле-
ментарни частици (имащи различни параметри, които зависят от 
Схемите на Синтез) трансформиращи се в най-простите суперуни-
версални флаксови Полета-Съзнания

ФРАММАУСС – Вселенска 6-Качествена Същност от ДДИИУЙ-
ЙИ-Типа (5 Доминанти +1ЧКК)

Э

еквитална Форма на Самосъзнание – уравновесена по основ-
ните фокусно-етерни взаимовръзки на съчетания на признаците, 
свойствени за дадената Схема на Синтез или тип бирвуляртност

екзистенция – (от лат. existentia – съществуване) съществуване, 
битие; същност, смисъл

ексгиберация – динамиката на проявлението на фокусната Кон-
фигурация в специфичните измерностни условия на Простран-
ство-Времето

ексереризация – разголване на истинската Същност, снемане на 
покровите от лъжи, разобличаване на илюзиите

екскурирам – изоставям, освобождавам нещо

експиативни ф-Конфигурации – очистените варианти на Фор-
мо-системите на Световете, синтезирани от обсервативните Тво-
рци-Куратори и свободни от всякакви деплиативни (за дадения 
диапазон) СФУУРММ-Форми

екстраламбрилляции – безсмислици, парадокси, тоест „това, 
което – уж! – не може да бъде по принцип“

екстрасуппозитация – пълна и радикална замяна на ФД на една 
Форма на Самосъзнание с ФД на друга Прото-Форма

ексцедерическо Състояние на Енерго-Плазмата – преходно, 
промеждутъчно, неустойчиво по свойствените му признаци

елективен – избирателен
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еллитимоглофия – разнонасоченост на творческата дейност

еллитимоглофност – свойството на всякакви взаимодействия 
(както информационни, так и фокусни) да проявяват вътрешна 
несъгласуваност поради наличието в тях на разнородни или раз-
но-Качествени признаци; инициира се от дисонационните състоя-
ния предизвикани от имперсептността или крувурсорртността 
между взаимодействащите страни

еллитимоглофни реалности – разнонасочени в методите за реа-
лизация на едни и същи качества; отличават се един от друг със 
стотици хиляди или даже стотици милиони ротационни ноовреме-
ви Измествания

емерджентност – качества, свойства на системата, които не са 
присъщи на нейните елементи поотделно, а възникват благодаре-
ние на обединяването на тези елементи в единна, цялостна сис-
тема; за сметка на вътрешното свойство емерджентност на Фо-
кусната Динамика на Формо-Творците образува синергичен или 
свръхаддитивен ефект (когато ефекта от съгласуваното взаимо-
действие на частите на системата превишава ефекта на елементите 
поотделно)

ернилгманентни фотони – низкоскоростни или дълговълнови 
фотони, граничещи по цялата вълнова мултиполяризация с доол-
лсовите субэлементарни Полета-Съзнания

Кратък речник на ииссиидиологическите термини
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ВККР – Висш Колегиален Космически Разум

ВКР – Висш Космически Разум

ВЧИ и ВИА – Високочувствен Интелект
и Високоинтелектуален Алтруизъм

ВЕН – временна етерна напълваща

ГИК – група индивидуални Континууми

ГЧК – групи човешки Континууми

ДП – състояние на диссонационна Пассивност

ДПС – Диапазон на Плазмените Сили

ЕСИП – Единен Суперуниверсален Импулс-Потенциал

ЗКК – звуков космически код

ИГ-Ингредиент – Имманентен Г-Ингредиент

ИИП – ирркогликтивен Импулс-Потенциал

ИП – Импулс-Потенциал

и-Квалитация – ирркогликтивна Квалитация

ИО – иммунитантна Отговорност

ИФЭС – индивидуален фокусен ефект
на Самосъзнанието

ИТ-Ингредиент – Идиопатичен Т-Ингредиент

ИЭ-Инициация – ирркогликтивно-егллеролифтивна
Инициация

ККР – Колективен Космически Разум

ККС – Колективно Космическо Съзнание
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К-П – Комплекс-План

НВК – ноовремеви Континуум

О-Д-система; ОДС – ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-система

П-В-Континуум; ПВК – пространственно-времеви
Континуум

ПМ – персоналистически Свят

П-О – План-Обертон

ППЭС – планетарна променлива етерна съставляваща

ПТС – Примогенитивна Трансцендентална
Съставляваща

П-У – План-Ниво

ПЕС – променлива етерна съставляваща

РА – състояние на резонационна Активност

р-Конфигурация – реконверстна Конфигурация

СКК – Съвместено Космическо Качество

с-ПВК – субективен ПВК

с-Реалност – субективна Реалност

ТКС, ТК-Състояние – Творческо Космическо Състояние

ТК – Творческа Космическа

ТС-Ингредиент – Трансцендентен С-Ингредиент

УИ-Творци – Универсални Творци-Интерпретатори

УКИП – Универсален Космически Импулс-Потенциал

УМ – универсална измерност

УМПИ – Универсален Мултиполяризационен
Импулс, флаксов аналог ФДО

УМ-Творци – Универсални Творци-Мотиватори

Съкращения и терминология, приети в ИИССИИДИОЛОГИЯТА
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УПДИ, УПД-Излъчване – Универсално Плазменно-
Дифференциационно Излъчване

УПС – Универсално Поле Съзнание

УП-Творци – Универсални Творци-Пиктусатори

УС-Творци – Универсални Творци-Супермодификатори

УФС – Универсален Фокус на Самосъзнание

УФЭС – Универсален Фокусен Ефект на Самосъзнание

ФД – Фокусна Динамика

ФДВО – формо-дифференцираща времева обвивка

ФДО – Фокус на Дуалното Отражение

ФИМИ – Фокус на Интегралния Мотивационен Импулс

ф-Конфигурация – фокусна Конфигурация

Ф-Л-комплекс; ФЛК – ФЛУУ-ЛУУ-комплекс

ФСВ – Фокус на Съсредоточеното Внимание

ФС – Форма на Самосъзнание

ФТА – Фокус на Творческа Активност

ЧКК – Чисто Космическо Качество

ЭИК – энергоинформационен Конверсум

ЭИП – егллеролифтивен Импулс-Потенциал

э-Амплификация – егллеролифтивна Амплификация

Э-П – Енерго-Плазма

ЭПО – Етерна Променлива Образуваща



797

Контакти

ayfaar.org е официалният сайт на Ииссиидиологията. 
Тук вие можете да намерите най-подробната информа-
ция на всички достъпни езици за книгите от пореди-
ците «Основи на Ииссиидиологията» и «Безсмъртието 
е Достъпно Всекиму», а също и безплатно да сваляте 
всички книги.

ayfaarpesni.org е сайта с Айфааровските Песенни Ме-
дитации. Авторът нарича това «чувствената част на 
ИССИИДИОЛОГИЯТА», защото във всяка песен са за-
ложени не само дълбоката същност на Ииссиидио-
логического Знание, но и Човешките Представи за 
безусловната сърдечна любов, милосърдие, доброта, 
алтруизъм, душевна чувствителност, хуманност и дру-
ги. За по-ефективно изучаване на ииссиидиологията и 
за по-хармонично духовно развитие Орис съветва чи-
тателя да съчетае изучаването на Ииссиидиологията 
с постоянно практикуване на Айфааровските Песенни 
Медитации.

http://ayfaar.org
http://ayfaarpesni.org

