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Встъпително слово
за ИИССИИДИОЛОГИЯТА

Нашият век на мощното развитие на технологиите, на бързото
усъвършенстване и трансформацията на политическите и държавните устои, на повишаването на качеството на живот и образование, се съпровожда с голямо уплътняване на информационните
потоци, с което всеки от нас се сблъсква. Такова интелектуално
насищане на съзнанието на човечеството не може да не води до
трансформации в представите на хората – както за техния собствен живот, така и за задачите на съществуването в окръжаващия
свят, а също и за ролята на всеки човек в него. През последните
десетилетия се появиха огромно количество научни и псевдонаучни теории, езотерични учения и просто знания, претендиращи за
истинност и в по-голяма или по-малка степен формиращи понятия
за устройството на света. В този поток от информация за човека е важно да определи достоверността, ценността, значимостта
на едни или други знания, чиито общ проблем е отсъствието на
допирна точка и различието във възгледите за едни или други
явления. Едновременно с това нашия свят е все още претоварен
с голям брой остарели стандарти и шаблони, които продължават
да подхранват ума на човека независимо от волята му и да го
лишават от възможността за творческо изследване на далеч неопознатите тайни на мирозданието. В нашия свят новите знания
не се приемат лесно, тъй като от край време и винаги на пътя на
хората към нов мироглед неизменно е заставала религията с нейния страх да не загуби покорността и вярата на паството. Парадоксално е, но в наши дни и класическата наука започна да пречи
на развитието на възгледите на човека за всеобщото устройство на
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живота. Нейният голям проблем и досега си остава това, че новите
знания, особено в областта на принципните възгледи за законите
на природата, дълго не могат да станат общопризнати.
Наред с мощния интелектуален скок в съзнанието на хората
отдавна вече е назряла криза в разбирането на смисъла на собственото съществуване поради ясното разделение на областите на
човешката жизнена дейност на ментална и емоционална. Заедно с
това днешния път на развитие на научните знания все още слабо
подпомага обобщаващото и задълбочено възприятие и усвояване
на всичко, което ни съставлява и заобикаля. Ние усещаме и света и човека в него като нещо единно и цяло, но и до сега в научните изследвания продължават да се формират такива направления, които създават абсолютно откъслечни представи за онази
реалност, в която ние осъзнаваме себе си. По правило учените в
различните области не отчитат, че целия окръжаващ ни свят се
формира в собственото ни съзнание, за което в последно време се
появиха много доказателства в областта на такива науки като психологията и физиологията, в частност в областта на изучаването
на мозъка. Би било логично, във връзка с това, всяко изследване
да започва с интроспективен анализ. За съжаление, досега в науката няма такива разработки, които да помогнат на човека да
постигне хармония както вътре в себе си, така и с външния свят.
Независимо от това, че понятието за хармония се отнася в голяма
степен към областта на нравствените изследвания, навярно никой
от научните дейци няма да спори, че един изследовател може да
твори по най-задълбочен начин единствено, ако е налице пълноценно и вдъхновено самосъществуване. Повечето учени продължават да се занимават с научни изследвания по-старому, без да
отчитат участието в този процес на собственото си възприятие.
Вследствие на това, според мен, вече отдавна назрява необходимостта от установяване на далеч по-здрави връзки между самата
вътрешна природа на човека на науката (и не само на него) и експериментално познаваемата от него реалност.
И физическото човешко тяло, и целия материален свят, са продукт и следствие от техните по-съвършени, по-реални състояния,
образувани от съзнанието и енергията. Самата природа на човека
представлява съзнание и енергия, пораждащи окръжаващата го
действителност. За съжаление, традиционният емпиричен научен
метод на изследване на човека и реалността много силно свива и
ограничава радиуса на постиганото знание само до тези явления,
чието наличие може конкретно да се наблюдава и да бъде проверявано или с наличните досега прибори, или чрез непосредствените
усещания на физическото тяло. Всичко останало, което се намира
www.ayfaar.org
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зад пределите на този тесен радиус, се отнася към паранормалните явления, митовете или фолклора.
В последните няколко години в информационното поле на човечеството се появи ново Знание – ИИССИИДИОЛОГИЯТА, чиито автор към дадения момент е представил на читателската аудитория
няколко книги с това название. Искам веднага да отбележа, че
описвайки най-подробно структурата и законите на мирозданието, образуващи според него цялостното съзнание на човека, авторът не изисква да се отнасяме към излаганата от него информация като към абсолютно достоверна. Той предлага да се отнасяме
към неговите изводи не като към истина от последна инстанция,
а само като към информация от съвършено ново, по-качествено
ниво на възприятие. Общоизвесто е, че едновременно с възникването на науката и нейните методи на познание веднага е започнал процес на превръщане на някои научни направления в
псевдонаучни. Като пример може да послужат астрологията или
алхимията, които, възникнали на свой ред от окултизма, дали
началото на астрономията и химията. В края на деветдесетте години на миналия век, при Президиума на Руската академия на
науките (РАН), била създадена – и работи и до днес, специална
Комисия за борба с лъженауката, чиято цел е публична критика
на лъженауката и паранормалните вярвания. Според мен е сложно да се оспори смисъла на нейното създаване.
Както вече казах, в последно време се появиха много нови направления в научното познание – например некласическата квантова генетика, теорията за торсионните полета и много други. Повечето от тези направления все още не могат да минат сериозната
проверка на емпиричните методи на изследване, но продължават
да съществуват и да се развиват от тези, които вярват в тяхната
достоверност и ефективност. Бих нарекъл ИИССИИДИОЛОГИЯТА
по-скоро много привлекателна, от научна гледна точка, хипотеза
за законите на съществуването на живота във вселената изобщо и
на човека – в частност, която се дава на всички нас за осъзнаване
и проверка на принципите, залегнали в това Знание и отразените
в него явления. Мисля, че учените трябва да обърнат внимание на
първо място на широко разкритите и достатъчно подробно описани фундаментални основи на връзките и взаимодействията вътре
в самия наш мироглед. Този материал е интересен от гледна точка
на теорията на суперструните и М-теорията, общата теория на относителността и теорията на Всичко.
Както вече споменах, авторът на ИИССИИДИОЛОГИЯТА предоставя на вниманието на обществеността книги с най-богато информационно съдържание, отнасящо се до пътищата за възможно ре7
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шаване на всички изброени по-горе въпроси, които той осветлява
още по-детайлно в настоящия десети том „Безсмъртието е достъпно всекиму“ от своя нов цикъл „Коментари към основите“, към
четенето на който пристъпвате. Може да се отбележи и достатъчно
тясното сходство на това Знание с отдавна обсъжданата от определен кръг специалисти концепция на Хю Еверет – нова научна
парадигма, основана върху една от интерпретациите на квантовата механика и публикувана през 1957 г. Тогава тази концепция
не намира поддръжка сред повечето изследователи в тази област,
но тя и до днес не е опровергана от никого и остава актуална и
в наше време. Един от изводите на тази теория е съществуването
на много паралелни светове и, като следствие от това, безсмъртие
на съзнанието на човека. Изводите на тази теория се основават
на доказателства разбираеми за много тесен кръг учени – затова,
навярно, тези идеи се оказват на практика недостъпни за останалото мнозинство. В ИИССИИДИОЛОГИЯТА механизмите на едно
такова възприятие се описват по-пълноценно макар и без доказателства и разкриват пред нас цялата картина на динамиката
на така наречените „Полета-Съзнания“ като единен механизъм на
взаимодействие на вселената и човека. Съответно и изводите на
това Знание отиват много по-далеч от сложните и засега трудно
доказуеми квантовомеханични концепции за съществуването на
много светове. Съгласете се, че е доста сложно да се избягват въпросите за духовността и религиозността, когато разговорът касае
отношението на човека към устройството на света. Доколкото ми
е известно, досега науката се старае да се дистанцира и противопоставя своя метод на познание на религиозния метод. Но в
предлаганото Знание, повдигащо глобалните въпроси за битието
на човека и заобикалящата го действителност, методът на духовното – може да се каже интуитивно, познание, е приоритетен. По
същество този метод предполага изследване на съвършено нови за
човешката практика на съществуване хоризонти на мирозданието
чрез развиване в себе си на по-качествени сърдечночувствени и
интелектуални нива на възприятие.
Видно е, поради това, че в книгите по ИИССИИДИОЛОГИЯ отсъстват доказателства за достоверността на предоставената информация, че авторът, доверявайки се на тази информация, желае да
привлече за плодотворно сътрудничество онези научни деятели,
чиито разум и творчески стремежи в търсене на истината не се
ограничават с привичните параметри и условия на заобикалящия
свят и които са вече готови да проникнат смело в по-дълбоките
нива на интуитивното познание. Традиционната наука съвсем не
е свикнала да действа на сляпо. Но се изисква доверие от нейна
www.ayfaar.org
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страна към всяко ново знание, дори и само заради по-детайлното и
по-дълбоко разбиране на интелектуален материал от всякакъв род
и след неговото дълбоко анализиране тя или трябва да го отхвърли като нещо, което няма никаква ценност, или да вземе нещо от
него, за да го приложи в по-нататъшни практически разработки.
Знанието, предлагано от Орис за детайлно всеобщо разглеждане, не се основава на сложни математически изчисления, но възприемането на която и да било от книгите по ИИССИИДИОЛОГИЯ
далеч не е просто. Макар че ако се положат достатъчно сериозни
усилия за нейното изучаване, тя става достъпна и за най-обикновените хора, които не притежават дълбоки научни познания, но
имат навици да мислят логически. Когато лично аз, като заинтригуван научен изследовател, запознавайки се с тази абсолютно
необикновена за мен информация, се питах защо трябва да вярвам
на всичко това, не можах да намеря отговор на въпроса си в присъщата за мен област на логиката и анализа. Но нещо друго – едва
уловимо, но много по-убедително, отколкото логиката на ума, неизменно ме навеждаше на мисълта, че в това Знание несъмнено
„има нещо“, при това нещо много ценно и отдавна търсено от мен.
Ние с вас живеем във време, в което сляпата вяра престава да
играе водеща роля във взаимоотношения на човека със света. От
друга страна, сега има огромно количество духовна литература за
смисъла на живота, по-голямата част от която трезвомислещият
човек веднага започва да подлага на критика. Подобно на класическата наука такова знание често се основава на някакви известни само на авторите, но съвсем недоказуеми изводи.
Преди време се оказах именно в такъв капан от противоречия.
Силното желание да вникна дълбоко в разглежданите от науката
явления в заобикалящия ни свят и в смисъла на всичко, случващо се в живота, в края на краищата ме доведе до литературните
източници с духовно направление. Но при целия ми интерес към
тях, те не можаха да ми внушат особено доверие заради наличието, в натурата ми на учен, на навиците за трезво мислене и практически подход към всякакви въпроси на познанието. Освен това
забелязах, че в подобни източници често е налице някаква обособеност от научното мнение или научната критика, което за мен,
като изследовател, е еднозначно неприемливо. Фактически всяко
езотерично или религиозно знание – няма да изброявам тук и без
друго достатъчно известни направления, предлага, като правило,
редица догми и неизменни постулати, а също и набор от определени техники, указания, заповеди и прочее, което ни отдалечава
от търсенето на истината. Предлага се просто да се вярва в тези
постулати, а техниките само да се практикуват – без каквито и да
9
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било обяснения на механизма на тяхното действие и без конкретно позоваване на факти, които ги потвърждават.
Осъзнавайки недостатъчното съвършенство на различните духовни течения и – подобно на много други изследователи-самотници принудително намирайки се в състояние на изолираност от
външния свят, кръжейки само в една среда – научната, която
също така все още далеч не е съвършена, аз, така да се каже, сам
попаднах в капана на противоречията и неприемането на самата
тази среда. Някак по инерция възприемах като единствено верни
академичните знания, които бях придобил по времето на образованието си, но постепенно те започнаха да ми се струват празни и
безсмислени. Бях принуден да се съглася с това, че класическата
наука е все още далеч от постановката не само на философските,
но даже и на практическите въпроси за смисъла на жизненото
творчество и съществуването на човека. За съжаление, съвременните научни изследвания в по-голямата си част са пропити от
честолюбие и страх от загуба на собствената значимост, понякога дори и от борба за „академично“, служебно и кариеристично
оцеляване. За да имат възможността за пълноценна творческа
реализация в такава среда ми се струва, че на много учени са
им необходими голяма смелост и вътрешна свобода на мисленето,
желание на всяка цена да стигнат до истината, независимо от утвърдилите се научни постулати и закони, независимо от някакви
внушителни авторитети, забрани и табута, които безапелационно
ограничават сферата на възможните научни изследвания. В тази
ситуация аз изпаднах в криза на личността и в сложен период на
търсене на нов мироглед... даже не просто на мироглед, а изобщо
на цялостно разбиране за същността на случващото се с мен самия
на сцената на живота.
В този период в съзнанието ми започнаха да изплуват въпроси
за смисъла на съществуването, които ме бяха вълнували още от
детството ми, за които все още нямах, а и не можех да имам достатъчно ясни отговори. Сега умът ми беше сигурен, че тези отговори
задължително съществуват някъде и непременно ще бъдат открити – неслучайно аз вървях през науката по толкова сложен духовен път потопявайки се в много езотерични възгледи и направления с една единствена цел: да намеря по-дълбока и несъмнено
убедителна истина за моето съществуване тук, на Земята. Паралелно с това в мен бяха налице по-старому огромен брой шаблони
на възприятието, лъжовни представи, „чуждестранни“ измислени
интерпретации за заобикалящата ни реалност и най-важното –
огромно количество различни негативни опитности и психоемоционални реакции. Тези несъвършенства застилаха като пелена и
www.ayfaar.org
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трезвостта на ума и усета на изследователя, абсолютно смачквайки под себе си и моя ненаситен научен интерес, и творческата ми
интуиция, както и желанието ми да се ориентирам докрай в насъщните въпроси на своето битие. Съгласете се, че никой не може
да забрани на човека да прави грешки в живота си и никой не
може да го спаси от тях. Мисля, че пътят към познанието за всеки
от нас крие в себе си много „подводни камъни, невидими ями и
хитроумни пропасти“, в които човек може лесно да пропадне и от
които, както и да се мъчи впоследствие, да не може да се измъкне.
Читателят може да си помисли, че говоря за сложностите в отношенията с другите хора или за материалните трудности. Но
това са само второстепенни, понякога даже и измислени, проблеми. Много по-осезателни и – колкото и да е странно, по-реални,
са проблемите, свързани с негативните вътрешни състояния на
обърканост, униние, отчаяние и безизходност, които достатъчно
натрапчиво и обременяващо непосредствено влияят на живота ни
в ежедневието. По принцип, в бъдеще, всичко това можеше лесно
да ме доведе до такива постъпки и житейски обстоятелства, последствията от които биха били плачевни и можеха да застрашат
целия ми живот. По този път, както се убедих на практика, може
да ни спаси единствено неуморния стремеж за изясняване на причините за собствената неудовлетвореност, огромната вяра в собствените сили и мощният творчески потенциал. Неслучайно казват:
„Който търси – намира..“
Сложността на моята ситуация, както разбрах по-късно, беше
още и в това, че в съзнанието ми възникна необходимост да обединя изискващите по-нататъшно извисяване душевност и чувственост с буквално ненаситното желание умът да започне да работи на пълни обороти, с неутолимата жажда за постигане на още
по-дълбоки нива на мисленето. Липсата на сто процента задоволителни отговори на дълбоко емоционалните въпроси не ми позволяваше да стигна до цялостно осъзнаване и яснота както в личните
вътрешни търсения, така и в научните изследвания. Колко пъти
в съмосъзнанието ми се появяваше въпроса: в какво е смисъла
на цялата ми научна дейност? Банални отговори от типа: тя е в
интерес на науката, дава възможност за по-нататъшен прогрес и
развитие, в дисертациите и т. н., звучаха твърде неубедително.
Именно тогава се запознах с концепцията на ИИССИИДИОЛОГИЯТА, която първоначално отблъсна интереса ми с небивалата,
както ми се стори тогава, тромавост на изложението на не съвсем
разбираемия материал. Затова веднага забутах книгите по-навътре на рафта и продължих да търся необходимите ми знания в
други източници на информация. Едва след известно време, умо11
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рил се за пореден път от липсата на резултат в търсенията ми, аз
отново се върнах към тези прашни вече книги, за да се опитам
да вникна по-задълбочено в същността на ИИССИИДИОЛОГИЯТА.
Първото положително за мен откритие беше, че това Знание не
създава никакви богове, в него не може да се намери отговор на
въпроса на кого да се кланяш. Това ме зарадва и ме вдъхнови за
по-нататъшно изучаване, в течение на което аз разбирах, че това
всъщност е необикновена информация, изложена в не по-малко
необикновена форма, предназначена изключително за разкриване
на вътрешния потенциал, първоначално на нивото на ДНК, което
– както се твърди в ИИССИИДИОЛОГИЯТА, съществува във всеки
човек, а не за поробване на съзнанието с поредните кроежи на
измислени догми.
Така, след поредното още по-подробно потопяване в това Знание стигнах до извода, че в началото съм имал нелепо отношение към него като към нова оригинална религия или като към
едно от направленията в езотериката. За мен ИИССИИДИОЛОГИЯТА се превърна в много фин инструмент за познание на самия
себе си, бих казал – в дръзко предизвикателство не само към
всевъзможните съществуващи философски концепции и религиозни доктрини, но също и към закостенелите в консерватизма
си отживели научни догми. Първото впечатление от детайлния
прочит, при който информацията на Орис ми се стори много
сложна и объркана, тъй като изобилстваше със съвсем нови
термини и неизвестни понятия, е било лъжливо. Понастоящем
не мисля така, защото осъзнах колко безкрайно сложно е да си
представим и възприемем онова, което все още абсолютно липсва в емпиричния опит на нашето земно съществуване и колко
трудно е да се изрази с обикновени думи мисълта за това, че човекът всъщност представлява нещо много по-голямо, отколкото
на самия него му се струва. С какви известни понятия може
да се предаде осъзнаването на това, че и човекът, и Земята,
в действителност изобщо не са център на вселената?! Мисля,
че би било наивно да се смята, че е възможно разнообразните
проявления на безкрайния вселенски живот да бъдат описани
с помощта на каквито и да било логически формули и изящно
построени философски разсъждения, основани на строги умозаключения и доказателствена база – точно това не открих в ИИССИИДИОЛОГИЯТА. Лично за мен беше още по-важен и фактът,
че аз не срещнах в това Знание обикновените, разпространени в
езотеричната практика догматични постулати и някакви, като
цяло необясними, методи на работа върху себе си.
Естествено тези сложности във възприемането на тази високоинwww.ayfaar.org
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телектуална интуитивна информация ме доведоха до вътрешната
борба или за признаването на нейната ценност или за обявяването
на това Знание за безполезно. При по-търпеливото и задълбочено негово усвояване, което понякога повече наподобяваше опити
за предвзето опониране на автора, на мен ми се наложи да се
сблъскам със собственото си несъвършенство и банално незнание,
тъй като в началото много от аспектите на тази концепция или
оставаха непонятни, или бяха съвсем невярно – понякога и двусмислено, интерпретирани от мен. Постепенно обаче забелязах,
че последователното усвояване на информацията на Орис започва неволно да измества предишните ми представи за себе си, за
заобикалящия свят и ми помага да променя своето, както се изясни, дълбоко невежо отношение към него. Затова, след като се
наситих достатъчно със субективната си критика на това Знание,
в края на краищата стигнах до състояние на пълно объркване, а
и липсата на строги указания и очевидни методики за самоусъвършенстване, както се оказа, съвсем не е недостатък, може би
е даже обратното... Впрочем, същото се отнася и до спецификата
на формулировките и до последователността на изложението на
текста в книгите по ИИССИИДИОЛОГИЯ: тя е такава, че целият
информационен материал се поднася от автора на пръв поглед в
суров, като че ли необработен вид. Но както обяснява и самият
Орис, в този начин на предаване – чрез видимо отсъствие на явни
логически елементи в подреждането на информацията и в нейното периодично повторение, изначално е заложен дълбок смисъл,
чиято същност е в следното: само в резултат на многобройни прецизни опити да се ориентира в сложния лабиринт от „натрупаните една върху друга“ мисли, в съзнанието на търсещия читател
интуитивно се активизира ментално-чувствена дейност от много
по-високо ниво на възприятие, отколкото типичната за него в нормални, комфортни условия.
Езикът, който авторът използва за предаването на свойствената
само за даденото Знание информация, постоянно се попълва както
от новообразувани от него самия, така и от привнесени от някакви
интуитивни, достъпни само на него, нива на собственото му самосъзнание, думи. Истинското значение на тези нови термини започва да става разбираемо значително по-късно, с все по-голямото
усвояване и навлизането в дълбоките нива на контекста на цялото
Знание. Чрез подобни непознати думи и сложно построени фрази
Орис като че ли „насила“ принуждава човека, поел риска да пристъпи към изучаването на ИИССИИДИОЛОГИЯТА, или да се откаже
веднага от това „безсмислено“ намерение, или сам да започне да
анализира, да подрежда логически и да обединява новата инфор13
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мация със своите предишни представи и усещания, потвърждавайки някои от старите неща с още по-задълбочена аргументация,
или окончателно освобождавайки се от нещо. Ако съдържанието
на всяка книга беше пресъздадено и оформено подобно, да речем,
на учебник по квантова механика, всичко щеше да се стори на
читателя логически достъпно и разбираемо. Той моментално би
наложил върху това висше Знание своите стари понятия и целият
процес на възприемане би спрял дотук. В такъв случай във всеки
читател неизбежно би възникнало лъжливото, безполезно, а за
някои и просто вредно впечатление за собствената им значимост –
за това, че цялата Вселена, образно казано, се побира в дланта им.
По-щателното (дори и критично, поради недоумяване, в началото) изучаване на томовете „ИИССИИДИОЛОГИЯ“, освен получаване
на предлаганата от автора уникална информация, представлява
и ефективен път към удивително бърза качествена промяна на
самия себе си, в което се убедих от личен опит. Самият процес
на пълноценно придобиване и преработване на този материал
предполага пълна трансформация на собствената натура и всичко,
което я съставлява. С по-съзнателната нравствена позиция идва и
по-дълбокото разбиране на информацията, което, както се казва,
напълно ляга на сърце и именно това поражда в душата абсолютно доверие към Знанието като цяло. Емпиричните доказателства
от своя страна са най-увлекателната задача за науката в близкото
бъдеще. Както отбелязах по-горе, всяко изследване – според мен,
е правилно да се започне с интроспективен анализ, за което още
Сократ ни е говорил, когато е формулирал простата, но винаги
актуална истина: „Познай себе си и ще познаеш света“.
Би било грешка от моя страна да не спомена още едни много
важен, според мен, аспект на ИИССИИДИОЛОГИЯТА. Бях отчасти
неправ, когато говорех за липсата на каквито и да било техники.
Много от езотеричните направления за духовно развитие предлагат различен род медитативни практики. В това Знание можем
да наречем „практика“ пеенето: авторът на ИИССИИДИОЛОГИЯТА
е написал досега повече от 550 (и не мисли да прекратява това!)
забележителни стихотворни текстове по най-популярните мелодии на ХХ век и предлага или да бъдат слушани или колкото се
може по-искрено, както се казва, с чувство, да бъдат изпълнявани
тези песни, които – според неговите твърдения и според отзивите
на стотици хора, които вече отдавна ги пеят, спомагат за пробуждането в човека не само на съвестта, дълбокото осъзнаване и
по-мъдрото възприемане на живота, но и за пробуждането на явни
екстрасензорни качества. До този момент многократно съм започвал да практикувам какви ли не техники, предлагани от различни
www.ayfaar.org
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езотерични направления, но за съжаление не почувствах особен
психологически ефект от тях. А „песенните творения на Орис“
са нещо съвсем друго. Лично мен ме подтикват към по-голяма
осъзнатост и отговорност не само пред самия себе си, но и – даже
на първо място! – пред другите хора. Признавам си, че не можах
да изпитам подобни състояния нито по време на медитации, нито
по време на молитви, нито с помощта на нещо друго. Авторът на
ИИССИИДИОЛОГИЯТА ни предлага да се устремим към качествено нови нива на собственото си възприятие с помощта на последователно редуване на процесите на усвояване на предложената
високоинтелектуална информация и фактически „паралелното“
пеене-прослушване на тези произведения.
Една от задачите на това Знание, както разбрах, е опитът да се
убеди търсещия човек в това, че той всъщност не е „дребна тресчица
в океана на земните страсти“, а е самостоятелна могъща творческа
единица на съзнанието, абсолютно единна и неотделима от колективния разум на заобикалящия космос. Самият аз, например, основавайки се на тази информация, постепенно взех напълно осъзнатото
решение да положа всички възможни усилия, за да се избавя от
присъщите ми към момента егоистични качества, всевъзможни страхове и деструктивни реакции спрямо ставащото наоколо. ИИССИИДИОЛОГИЯТА ми показа крайната необходимост от устремяване към
алтруистичните нива на моето самосъзнание, към любовта, доброто
и вътрешната хармония, което на свой ред – убеден съм, ще ми даде
възможността за пълноценно и дълбоко творческо самоизразяване.
Този път на трансформация на съзнанието, както се убедих, изисква
цялостно избавяне от примитивното зацикляне в личните проблеми
и постигането вътре в себе си на всеопрощение и пълно разкаяние
за постъпките в миналото. Това е много сериозна работа над себе си,
която може би не е по силите на всеки, но е достъпна за абсолютно
всички. В книгите на Орис се говори за това, че целта на този път
на познание е безусловната любов, към която всеки човек се стреми през целия си живот дори и да не иска или да не знае за това.
Както твърди авторът, неговата информация дава шанс да се постигне такава любов, като помага да се реши един „малък“, но важен
проблем дебнещ хората избрали истинския духовен път – проблема
на егоизма, изразяващ се в тщеславие, честолюбие и в страх да не
се загуби онова, което те така и не притежават. Както е известно,
завишените потребности в стремеж към всевъзможни разнообразни
блага са превърнали обществото ни в общество от потребители, всеки
член на което постоянно иска все повече, а онова, което притежава в
настоящия момент, най-често изобщо не цени.
Пътят към самопостигане и самоусъвършенстване, предлаган в
15
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ИИССИИДИОЛОГИЯТА, е в разрез с егоистичното възприятие, защото това Знание, според автора, може да бъде ефективно използвано само тогава, когато хората започнат да използват творческия
си потенциал не за себе си лично, не за постигането на някакви
екстраординарни способности и собствена изгода, а само за благото на цялото човечество. Орис твърди, че проявата на по-качествено жизнено творчество е възможно само, когато човек престане да
възприема себе си и знанието си отделно и обособено от останалия
свят и аз съм напълно съгласен с него! Всяко пълноценно и дълбоко вдъхновено творчество води до единение с другите хора: когато
безкористно споделяме всичко, което имаме с другите, ние несъмнено придобиваме нови импулси за собственото си по-нататъшно
развитие. Ако впоследствие видим плодовете на постигнатото и
отдадено от нас в творческите проявления на другите хора, които
вървят редом с нас в житейския път, получаваме много по-голяма
възможност да надникнем зад хоризонта на вече познатото и да
видим там нещо ново, което непременно е още по-интересно.
За съжаление, много от гореописаните аспекти на тази система
от знания понастоящем съществуват само като работни материали и отговори на въпроси на Орис в суров вид. В издадените до
днес книги по ИИССИИДИОЛОГИЯ голяма част от информацията
се отнася до описването на структурата на мирозданието, поради
което може смело да бъде използвана от учените, занимаващи се
с прогресивна наука, в съвременните теоретични модели на строежа на вселената. Разбира се, за обикновения човек това са доста
сложни нива на възприятие, макар че много от материалите са
близки до практическото им използване в живота. Мисля, че при
усвояването на това Знание винаги ще има определена трудност
като негово неотменимо свойство, защото то, ако мога да се изразя така, е много живо, постоянно изменящо се и нарастващо
заедно със самосъзнанието на самия автор и заобикалящите го
последователи. Цикълът „Безсмъртието е достъпно всекиму“ е
по-малко сложен за възприемане – в него освен въпросите, за
които вече споменах, се разглеждат по-подробно нравствените
аспекти на съществуването на човека. По думите на Орис съдържанието на вече издадените книги е само първочална, изходна
база за по-нататъшното по-пълно осветляване от негова страна
в най-близко бъдеще на основите и принципите на това Знание.
Освен това авторът ни уверява, че неговата информация ще има
широки преспективи за усвояване и използване в много области
на научните изследвания, тя ще представи нов поглед върху
света на елементарните частици, физиологията, психологията и
по-дълбокия вътрешен (енергоинформационен) строеж на чове-
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ка, молекулата на ДНК, измерностните характеристики на пространството, структурата на времето и много други области на
познанието. Мисля, че за учените ще представлява интерес възможността концептуално да преразгледат възгледите си, в частност, в посочените направления на науката.
Аз съм убеден, че ИИССИИДИОЛОГИЯТА се е появила много своевременно, тъй като не само в съзнанието на цялото човечество,
но също и в света на науката сега са назрели достатъчно сериозни проблеми както в областта на фундаменталните изследвания,
пример за които може да бъде търсенето на Хигс бозоните, така
и в областта на личностните самоосъзнавания на човека в нашето
все повече глобализиращо се съобщество. Ортодоксалните религии и модните религиозни течения вече не могат да отговорят
напълно удовлетворително на въпросите за устройството на живота и структурите на мирозданието, които възникват в умовете
не само на представителите на науката, но и на всички мислещи
хора. Това Знание интегрира в себе си мощен потенциал, основан на дълбокото и неразривно единство на духовните истини,
нравствените заповеди и високото интелектуално начало. В него
могат да се открият мъдростта на индуизма, християнската вселюбов, хуманността на множеството други религии, за разлика
от които, обаче, то радикално преориентира човека от позицията
на вечното жално измолване и жертвено очакване на нещо от някакъв далечен и непонятен „Бог“, към позицията на осъзнатост
и най-дълбока лична отговорност за своя живот – буквално за
всеки свой направен (и даже не направен!) избор. И разбира се,
в това Знание отсъстват създадените във вековете и станали понастоящем абсолютно безполезни всевъзможни култови обряди,
ритуали и прочие атрибути, свойствени за всяка формална, тоест
фактически показна, религиозна дейност.
Мисля още, че при задълбочено изучаване на ИИССИИДИОЛОГИЯТА много от вас ще се съгласят, че още никой и никога на Земята
не е описвал посредством толкова прецизни ментални разсъждения и изводи нивата на възприятие и проявленията на Онова, което спокойно може да се нарече Вселенско Космическо Съзнание.
Същевременно Знанието привлича с това, че повдига и осветява
насъщни въпроси от бита на човешкия живот: неговия фундаментален смисъл, текущото съдържание и перспективите за развитие.
Ако имате жив интерес и искрен стремеж към постигане на тайните на Всичко, то отсъствието на внимание към тази най-нова
концепция за устройството на света може да бъде за вас голяма – а
възможно и непоправима! – загуба.
Сигурен съм в едно: както багажът от знания за безпристраст17
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ния учен-изследовател, така и нивото на душевно възприятие на
човека несъмнено и задължително ще се обогатят от съприкосновението с дадената информация. А какво ще произтече от това в
бъдеще – зависи само от Вас!
Пожелавам Ви Успех!
А. Хохряков,
кандидат на физико-математическите науки,
гр. Москва
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Скъпи читатели!
Книгата, която имате щастието да държите в ръцете си, е абсолютно уникална, защото никъде и никога в историята на развитието на човечеството вековната и животрептяща тема за личното
безсмъртие на всеки човек не е била излагана така детайлно и
аргументирано. Това може да се разбере само, ако бъде прочетено изцяло и осмислено абсолютно всичко, което авторът предлага
по-своему логично и убедително.
Самата идея за създаването на книги за Безсмъртието като коментари към „Основите на ИИССИИДИОЛОГИЯТА“, е възникнала
в процеса на дълги беседи и обсъждания с Орис край огъня на
перспективите на алтруистичния начин на живот в светлината на
Знанието за космологическата природа на човешкото съществуване – въз основа на ИИССИИДИОЛОГИЯТА. Тази тема предизвикала
голямо вдъхновение и породила куп въпроси в слушателите, което
довело до поредица отговори на Орис за перспективите, може да
се каже, за вечен живот и за онова бъдеще, до което е способен да
доведе хората пътят на алтруизма.
Литературният труд, получил в резултат на колективното обсъждане та названието „Безсмъртието е достъпно всекиму“, не е
създаден по обикновения начин, не е започнат от нулата. Първоначално били набрани текстовете на повече от сто и четиридесет
аудио- и видео-отговора на Орис, подходящи по смисъл. След това
тези текстове били адаптирани стилистически, подредени и разпределени: някои от тях били разделени на части и поставени в
различни раздели на книгите, някои били частично съкратени, а
други – преработени съществено и допълнени от самия автор, тъй
19
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като се оказало, че в живата беседа много от нюансите и тънкостите на Знанието, предавано от Орис от неговите значително по-качествени, отколкото в днешното човечество нива на самосъзнание,
са били изложени не в пълния си обем.
Именно това определило спецификата на структурата на даденото издание, представено като томове, състоящи се от раздели,
които съдържат в себе си въпросите, зададени през последните
години на автора по тематиката разглеждана в настоящата книга, неговите отговори, оформени в еднакъв стил, а също така и
абсолютно новата информация, която била получена от Орис допълнително в процеса на работата му над настоящия конкретен
цикъл. Затова информационното повествование в книгата само
приблизително съответства на първоначалното съдържание на
беседите, макар че ние сме се постарали да го изложим в голяма
степен подредено независимо от допълнения нов материал и различията в датите на използваните отговори.
Ще отбележим, че по време на подготовката на този цикъл за
печат, на Орис бяха зададени много уточняващи въпроси, тъй
като дълбочината на възприятието и разбирането в неговите слушатели постоянно нарастваше, пък и представите на самия автор
за възможностите за предаване и интерпретация на такава висококачествена и поради това, разбира се, трудна за усвояване информация, също се усъвършенстваха. Така например, в първата
книга с коментари само повърхностно, теоретично, бяха разгледани базовите въпроси за произхода на измерностите, за динамиката на „Универсалния Фокус на Самосъзнание на личността“, за
УУ-ВВУ-Формите, ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите и прочие аспекти
от самосъзнанието на човека, осветени по-подробно по-късно. Получи се така, че от самото начало изданието буквално провокира
и стимулира читателя към по-нататъшно усвояване на целия материал: засегнатите първоначално теми намират своето продължение в по-дълбоко и детайлно разглеждане във всеки следващ том.
Трябва да кажем, че особената сложност на редактирането, в дадения случай, се заключава в това, че от контекста на живата беседа
често беше невъзможно да се отстрани онова, което засяга съвсем
други – нови аспекти на Знанието и поради което задачата по подреждането на повествованието се оказа крайно трудна. Споменахме,
че целият цикъл е разделен на няколко тома, в които съдържанието
на отделните раздели често като че ли се наслагва едно върху друго, като постоянно се преплита чрез смисловите аспекти, детайли и
понятия. Затова бързаме да ви предупредим, че за пълноценно осмисляне на материала просто е необходимо постоянно да работите с
„Речника на термините“, прилаган към цялото издание.
www.ayfaar.org
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От всичко казано дотук вие сигурно вече сте се досетили, че тези
книги не са направени по правилата и общоприетите норми, че
пред вас е едно самобитно и оригинално издание, което буквално
няма аналог, както нямат аналог и концепцията и Знанието изложени в него. Уверяваме ви: досега не сте чели нищо подобно!
Първо, различен е начинът, по който се поднася материала поради смесването, ако може да се определи така, на разговорния
и научно-популярния стилове. Това, според нас, е интересно и
напълно оправдано: да се направи достъпно за всеки читател толкова високоинтелектуален материал, е задача, повярвайте, съвсем
не от леките. Затова и информационната сложност на отделни моменти се балансира с речеви епизоди доближаващи се до обикновената беседа, с уточняващи въпроси и със следващи след тях
по-прости обяснения.
Второ, различна е вътрешната организационна структура: Знанието на Орис, излагано тук, е съвсем ново за възприятието на
всеки. То се базира на сложни за осмисляне понятия и своеобразна терминология, затова и в книгите, както вече казахме, ще откриете много препратки, уточнения и като следствие – дублиращи
се, в по-голяма или по-малка степен, моменти от повествованието.
Тук трябва да дадем по-подробно обяснение. На пръв поглед
може да ви се стори, че авторът периодично необосновано се връща към едно и също, но не бива да се бърза с изводите – това
абсолютно не е така! „Повторенията“ са крайно необходими, за да
се накара читателя постоянно да променя нивата на своето възприятие и осъзнаване – от по-повърхностни – към по-дълбоки и
по-качествени. Би било неправилно да ви лишим от възможността
да получите по-подробно и по-разностранно осветляване на едни
и същи – много значими, макар и първоначално да не изглеждат
такива – аспекти на Знанието. Затова и тези авторски повторения,
даващи многопланови представи за обсъждания предмет и по този
начин позволяващи по-детайлно и трайно да се усвои предлаганата информация, винаги се оказват своевременни и логични.
Ще кажа още няколко думи за особеностите на стила. Непознатите, непривично звучащи термини (например терминът
„Космически Кодове”) съседстват в книгите за Безсмъртието с
удачно използваните експресивно наситени просторечия и специални научно-академични понятия, а живописните спомени от
детството, които приличат на спомените на почти всеки, живял
в „съветските“ години в нашата страна, се редуват с детайлно
пресъздадените композиции от далечното общочовешко бъдеще. Добавете тук и достатъчно натуралистичните описания на
така наречените други реалности с техните, ако може така да
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се каже, обитатели, и ще видите една много пъстра, но и много
увлекателна картина, непреднамерено и непринудено създадена
от речевите образи на автора.
Много от термините са написани в кавички или с главни букви, употребени са в множествено число там, където обикновено
се изисква единствено число – и всичко това отново не изглежда
по правилата. Именно в това е смисълът – по този начин Орис
не само привлича вниманието ни към вече познати понятия придавайки им нов смисъл, но и формира освободеното от рамки и
ограничения наше възприятие и осъзнаване на принципите на
безсмъртното съществуване изложени в книгите му – а това е
най-важното условие, за да започнем да живеем БЕЗКРАЙНО. Например, явлението на смъртта се разбира от автора изключително
като илюзия – като „Смърт“! и ако това понятие не е в кавички,
този смисъл ще изчезне. А човека периодично се разглежда от
гледна точка на неговата действително високодуховна зрялост на
Съзнанието – тоест Човек и ако този термин е в кавички, ще се
подразбира обикновен „човек“ от нашия свят.
За по-осъзнат прочит, както вече казахме, а и във ваша помощ, се предлагат отделно речник и таблица на съответствията
на термините, общоприети в индуизма и родствените му течения
с новите термини, въведени и използвани в цикъла книги за Безсмъртието, които също така съставляват и базата на „Основите на
ИИССИИДИОЛОГИЯТА“ – многотомното издание, което е поредното стъпало в развиваната от Орис система от Знания.
„Безсмъртието е достъпно всекиму“ е своеобразен практически
увод в ИИССИИДИОЛОГИЯТА – научна концепция за съществуването на човека като колективно Съзнание на космическо ниво.
Авторът ни запознава с основните принципи на тази концепция
в книгите си „Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА“, съдържащи
най-новите духовно-космологически представи за нас като за Съзнания с много по-високо качество и мащаб, отколкото просто като
биологическа форма, съществуваща с променлив успех на една от
забутаните планети във вселената.
За да разбере механизмите на Безсмъртието, читателят ще трябва
да се справи с много въпроси, чиито отговори за търсещите хора
до ден днешен са били обвити от плътната пелена на езотеричната
мъгла. Това са и феноменът на страха от смъртта, и структурата
на човешката форма с многото особености на динамиката на елементите на самосъзнанието, и въпросите, засягащи предсмъртните състояния, и илюзията на смъртта като такава, и много други
детайли от единната картина на нашето вечно, но засега все още
илюзорно кратко – в нашето личностно възприятие, съществуване.
22
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Слово на редакторите
За тази цел в изданието са включени и голям брой отговори на
Орис на въпроси, свързани със следсмъртните преходи на самосъзнанието, с отвъдните светове, с динамиката на самовъзприятието на личността при нелечими заболявания, катастрофи, нещастни случаи включително и суицид, като осъзнато разчистване
на сметките с живота. Без тази информация, разкриваща Тайните
на съществуването на човека и неговата Природа, разговорите за
Безсмъртието биха напомняли наивни лозунги и неоснователни
обещания за перспективи за приказно бъдеще. Ориентирайки се
в основните принципи на „префокусировките-изместванията“ на
собственото самосъзнание, всеки от вас ще може, с индивидуална за всекиго лекота, да усвои и приеме като свой житейски път
практическите механизми за постигането на Безсмъртие, описани
от автора в коментарите към „Основите на ИИССИИДИОЛОГИЯТА“.
При разглеждането на толкова сложен въпрос като въпроса за
вечното съществуване, се налага да се задълбочаваме в някои много важни за осъзнаване аспекти на човешката структура, а също и
на микро- и макрокосмоса. Предполага се, че читателят е вече достатъчно подготвен, за да разбира, че в дадения случай става дума
за качествено взаимодействие на така наречените „Полета-Съзнания“, за динамиката на взаимовръзките между елементарните
частици, или за междузвездните и междугалактическите взаимовръзки, а не за примитивни сведения, описващи възможните физиологически процеси на подмладяване в тялото на човека.
Форматът на предлаганото издание подразбира детайлно изследване не само на един аспект от ИИССИИДИОЛОГИЯТА. В процеса
на обработване на материала се отказахме от по-подробно разглеждане на много други области от това Знание, в противен случай
обемът на информацията щеше да се увеличи в пъти. В книгите
от цикъла „Безсмъртието е достъпно всекиму“ само косвено се
засягат, например, въпросите за активността на „Диапазоните на
Плазмените Сили на Вселената“, малко по-подробно – въпросите,
касаещи пространствено-времевата структура на световете и реалностите, множествеността на реализационните проявления на човешката форма, особеностите на родовата карма, трансмутацията
на деструктивните енергии и прочее.
Както вече беше казано, авторът съществено преработи текстовете на отговорите, в резултат на което се появи цялостното Знание
като един от многото пластове на ИИССИИДИОЛОГИЯТА, отразяващо качествено далеч стигащите последствия от проявяването от
страна на човека на доброта, любов и алтруизъм към всички хора
и към целия външен свят. Независимо от това, че сте могли да се
запознаете с отговорите на Орис, дадени в книгите и по-рано, вие
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безусловно ще получите обемно, наситено и структурно подредено
Знание за Безсмъртието като неотделимо свойство на човешкото
съществуване. А най-важното е, че ще получите ефективно практическо ръководство за действие.
Базовата Информация, съставляваща фундаменталната основа
на ИИССИИДИОЛОГИЯТА, е толкова многостранна и неизчерпаема, че сме убедени – в най-близко бъдеще задължително ще имаме
възможността да се запознаем с още по-голям брой книги – нови
творби на Орис, описващи законите на Вечния Живот, които ще
позволят да бъдат окончателно разкрити тайните на свещената
същност на Човека и Мирозданието.
Изказваме искрена Благодарност на всички, които участваха в
набирането на текстовите варианти на видео-отговорите и, разбира
се, на Орис, за неговия горещ и непоклатим стремеж да сподели
с човечеството своята придобита във вечността Мъдрост и Свята
Любов!
Уксстуккуллур, Ирина Махаева

www.ayfaar.org
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От коректора

Изразявам сърдечната си Благодарност и безкрайната си признателност на Орис за неговото доверие, което намери израз в
поканата му да взема участие в работата над цикъла книги за
Безсмъртието. Тази нелека задача се заключаваше в това в максимална степен да се запазят авторския стил на изложението и
лексическите особености без при предаването на съдържанието,
в името на запазване на „правилността“ на формата, да се загуби
принципната същност на свежданата Информация. Ръководейки
се от нейната уникалност и важност, Орис – съвсем логично и
обосновано, въвежда нови понятия и термини, които не се срещат
в нито един от съществуващите източници на знание на Земята.
На читателя се предлага да се запознае в „В речника на термините“ с необходимите пояснения на въведените от Орис неологизми,
които самият той шеговито нарича „орисизми“.
Посвещавам работата си по това уникално и отдавна очаквано
от милиони хора издание на всички искрено устремени търсещи
сърца, които ще забият радостно, стигайки в процеса на четене
до осъзнаване на вечността на своята Природа и ще получат аргументирано потвърждение на вековните си интуитивни предчувствия и неясни догадки, подкрепяни от постоянното и настойчиво
желание да получат доказателство за това, че „отвъд чертата ИМА
всичко!“ В ръцете си държите не просто книга, а истински действащ механизъм и принципите за постигане на реално Безсмъртие
не в някакви „следващи животи“, а именно сега.
Наистина: оmnia mea mecum porto – всичко свое нося със себе
си! Безсмъртието е жива и неделима част от нашата Природа, която е била, е, и ще бъде с нас Винаги!
С Любов към всички вас,
Ейлиелла, коректор
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Основополагащите принципи
на безсмъртието в системата
на „личностното“ възприятие

10.10001. От

хилядолетия видимата територия за усвояване и
„обитаване“ на човека си оставала Земята. Но непреодолимият стремеж към непостижимото, както стремежът
на Икар към небето, накарал човечеството да се устреми към космоса с цел неговото изучаване, практическо
използване и не само това. Разширявайки физически
пространството на своето проникване, хората веднага се
сблъскали с необходимостта от също такова безпрецедентно разширяване на собственото си вътрешно пространство, „личностно и невидимо“. Още Циолковски
предупреждавал за това във връзка с бъдещото мащабно усвояване на Вселената: „... няма предели и за личното-индивидуалното усъвършенстване...“. Това вълнува
днес не само отделни учени, но и милиони земляни.
10.10002.Затова днес искам да започна да разговарям с вас
за това, че всичко, което обикновено определяме като
„материален свят“ или „заобикаляща ни действител-
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ност“, не е някаква отделна, диференцирана от останалото, част от Вселената, а е естествено продължение
на динамиката на по-дълбоки Космически Процеси.
Трябва да кажем, че тези Процеси се инициират от
Формите на Колективните Разуми*, които са много
по-развити от онова, което ние интерпретираме като
„колективно Съзнание на човечеството“.
Ние с вас пропускаме отделни елементи от тези
Процеси през изключително изкривеното огледало на
нашата ограничена система на Възприятие и с творческата динамика на собственото си въображение
индивидуално моделираме и формираме в енерго-информационните структури на заобикалящото ни Пространство-Време едно изопачено до неузнаваемост отражение на някакви по-качествени проекции. А те, на
свой ред, се проявяват специфично в свойствения за
нашето съществуване честотен диапазон от по-дълбинните Нива на Мирозданието.
10.10003.

10.10004. Тези свръхсложни „динамизми“, състоящи се от
много други – не по-малко сложни – „динамизми“, ние
опростено наричаме„елементарни частици“, макар да
нямаме никакво понятие нито за истинската им природа, нито за методите, механизмите на тяхното проявление в дадения диапазон, нито за функциите, които
те изпълняват, нито за техните цели, планове и творчески задачи в дадения всеобщ космически Процес,
където абсолютно всичко е взаимосвързано и взаимозависимо. Ние не осъзнаваме дори собствената си роля
в тази изключително сложна динамика с много нива,
която ни е възложена „от някого и с някаква цел“ и
на тази основа можем само да правим приблизителни
догадки и да изказваме най-нелепи предположения.

В противовес на тази колеблива и несигурна изследователска позиция Знанието, което представям

10.10005.

* Вж. «Речник на термините»
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в ИИССИИДИОЛОГИЯТА, може да има просто безценно
значение за формиране в нашето „колективно Съзнание” на много по-благоприятни и желани от нас
варианти за общочовешкото „бъдеще“. Аз съм убеден:
благодарение именно на това Знание и на съгласуващите се с него открития на най-прогресивните и
надарени учени, цялата понастоящем съществуваща
парадигма на академичната ортодоксална наука ще
бъде, най-после, не само върната в своето нормално
положение – „с главата – горе, а краката – долу“, но
и ще може изцяло да промени безизходните и безнадеждни позиции на отдавна остарелия мироглед както за самото Мироздание и неговите Закони, така и за
човешката Природа като цяло.
Информацията, заложена в основите на ИИСе призвана да промени из основи
цялото ваше настоящо виждане за света, който (заедно с всичко намиращо се в него – от минералите,
растенията, животните и човека до далечните Звезди
и Галактики), представлява в действителност невъобразимо сложна и изключително динамична Илюзия
не по-реална от днешния ви сън.

10.10006.

СИИДИОЛОГИЯТА,

Но тук искам да подчертая, че не е съвсем
правилно Света и структуриращите го обекти да се
определят като „пълна Илюзия“, тъй като и той, и
„несъществуващите“ обекти, все пак присъстват в
нашето Самосъзнание. При това не само присъстват,
но имат и учудващо здрави вътрешни (енергоинформационни) взаимовръзки с по-дълбоките Нива на
всеобщия Формообразуващ Процес, където всяка от
съставните части (Форми), на своето по- „фино“ честотно Ниво, съдържа в себе си цялата Информация
за всички останали Форми.
10.10007.

Наричам Света илюзорен само по отношение на
онази прекалено завишена преувеличена степен на
стабилност, устойчивост и неизменност, която ние не-

10.10008.
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оправдано му приписваме, изхождайки от собствените
си субективни заключения. Именно това мнимо възприятие за „стабилност“ е илюзорно по отношение на
по-„фините“, но по-реални състояния на всяка от заобикалящите ни „материални“ Форми.
10.10009. Нашата система на Възприятие напомня принципа на работа на телевизора, който преобразува разнообразните електромагнитни вълни, запълващи цялото
Пространство с видими за нас образи. Но доколкото
Възприятието при всеки от нас има много индивидуални свойства и характеристики, то и възприеманите от
нас еднакви образи придобиват в Самосъзнанието на
всеки „човек“ съвсем ново значение, смислова окраска
и своеобразност.

По тази причина всеки от нас, наблюдавайки
едни и същи обекти, вижда, определя и разбира същия
окръжаващ Свят, само че по-своему – не така, както
другите. Тъй като всеки образ потенциално съдържа
в себе си Информация за другите възможни Форми, в
зависимост от това от какви вибрационни Нива („гледни точки“) сме способни сами да осъществяваме своето наблюдение, то именно такава Информация ще възприемаме чрез наблюдавания обект.
10.10010.

Още от училищната скамейка ни учат да си представяме заобикалящата ни реалност като своеобразен
набор от „съвсем мънички тухлички“ – някакви кванти енергия, от които са образувани абсолютно всички, неизменни (както се твърди!) по своята природа,
наблюдавани от нас обекти.
10.10011.

Сега се оказва, че не само абсолютно всичко: Вселената и Нейните Закони, Галактиката и Планетите,
вещите и живите същества около нас, се видоизменя
всеки миг, „пренасяйки се“ със свръхсветлинни скорости едновременно през много измерения, но и самите ние всеки миг претърпяваме сериозни качествени

10.10012.
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трансформации не само в Самосъзнанието си (енергоинформационно), но и чисто физиологически ,,като
при това се префокусираме от една Форма в друга.
10.10013. Това мое твърдение, както впрочем и много от
останалите – ще бъде сериозен препъни камък за повечето учени. Отдавна е известно, че основен фактор,
възпиращ развитието на науката, съвсем не е дефицита на необходимите за изследванията средства (ако
има воля за постигане на целта – средства ще се намерят!), а мощната инерция на мисленето сред учените
мъже, самонадеяно и твърдо убедени в окончателната
истинност на собствените си минали постижения и не
желаещи да възприемат нищо от онова, което би могло да разклати тези непоколебими гаранти на техния
кристализирал се авторитет.
10.10014. Класическият научен мироглед категорично, безапелационно и озлобено препятства разпространяването на новите Идеи, опитвайки се да удължи времето
на своята окончателна агония. На много голям брой
учени и досега им се струва просто недопустимо всеки
клас явления – дори онези, които публично и достоверно се проявяват в наблюдавания от нас Свят, да
има право на съществуване и признание.

Така например, след като откриха електромагнитните вълни и усвоиха техния механизъм в своята
техногенна дейност, учените продължават по навик да
смятат, че просто не могат да съществуват други носители на Информация във Вселената. Дори се опитваме
да се свържем с извънземните цивилизации с помощта
на радиотелескопи на вълната на излъчване на междузвездния водород!
10.10015.

Но аз ви уверявам, господа учени! – съществуват
стотици други все още неизвестни за вас типове силови
взаимодействия (на полетата) с все още неизучени от
вас свойства и възможности. Трябва да ги приемаме

10.10016.
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като даденост, да се опитваме да търсим и усвояваме,
ценейки високо всяка Информация свидетелстваща за
тяхното съществуване, а не да я пренебрегваме и „ да
се крием“ от нея като, извинете, „дявол от тамян“!
Още Айнщайн, като създател на понятието за многоизмерност във физиката и като учен, който до края
на Живота си провежда изследвания на проблемите на
космологията, която носи в себе си философска основа,
а значи – особен метод за познание, предупреждавал,
че е невъзможно да се реши който и да било сложен
проблем, ако човек продължава да мисли на същото
ниво, на което е възникнал дадения проблем.

10.10017.

10.10018. Това важи и за нас: ние няма да можем да променим заобикалящата ни действителност дотогава,
докато се намираме на същото Ниво на Съзнание, на
което тази действителност е създадена от нас и която
ние привично и във всеки един миг преживяваме в
себе си и чувстваме.

За да разглеждаме като реалност онова, което искаме – онези обстоятелства, които желаем, ние
самите трябва да сме вътрешно готови да виждаме
извън онази очевидна Илюзия, която от време на
време натрапливо, а понякога грижливо, ни предлага окръжаващия ни свят.

10.10019.

Например, ако искате да видите един болен човек здрав, то вие непременно трябва да си го представяте и да мислите за него като за здрав, да го чувствате, да го преживявате и да го възприемате единствено
като такъв и именно като такъв, за да бъдете двамата
заедно в новата за него и за вас реалност – там, където
щастливото оздравяване вече се е случило, тъй като то
винаги изначално е съществувало – и в неговия, и във
вашия Живот.

10.10020.

Запомнете: вашата ДНК носи в себе си множество
разнообразни възможности за вашето развитие във

10.10021.
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всеки един момент от Живота, затова вие само трябва
да се научите мъдро да избирате от цялото ваше еволюционно наследство нужното ви направление. Винаги съществува достатъчно широк спектър от благоприятни вероятности за всяко събитие, които можете да
избирате по свое усмотрение.
Само не забравяйте, че съществува много фин и
деликатен баланс между обикновения избор на нова
възможност и активното устремяване към нея чрез
своите Мисли, Чувства и Вяра, които мощно ще ви
стимулират към проявяване в желаната от вас реалност. И знайте, че вашата скорост на придвижване в
нужното Направление на жизненото творчество веднага намалява в пъти с появата в Самосъзнанието на
всевъзможни страхове, предубеждения и съмнения.

10.10022.

За да изберем такава квантова възможност
(което с различна степен на вероятност може да
се осъществи веднага в много точки на Пространство-Времето), ние трябва не просто да размишляваме и да мислим за нея, а да се постараем колкото
се може по-реално и уверено да станем самата тази
възможност, самата тази действителност, за която
така мечтаем и бленуваме.

10.10023.

Например, хиляди години „човечеството“ безуспешно се опитва да намери възможност за вечно съществуване мъчейки се да открие еликсира на
Безсмъртието, макар вече да е абсолютно ясно, че
никога не е имало и не може да има флаконче със
заветната течност.
10.10024.

10.10025. А и защо му е притрябвало на Бог да изобретява
още нещо, след като най-надеждния начин за практически безкрайно удължаване на активното физическо съществуване изначално и винаги, във всеки един
момент от времето, е бил на разположение на всеки
„човек“, макар че от него са могли да се възползват
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само Онези от малцината, които вече са достигнали в
развитието си такава степен, която им е позволила да
узнаят за неговото съществуване.
Това не е магически еликсир, търсенето на който
и овладяването на чиято тайна са предмет на някакъв
заплетен сюжет познат ни благодарение на старанията на съвременните „кинаджии“ и не е някакъв механизъм, помагащ активно и безкрайно да се обновяват
клетките в процеса на Живота, който старателно и с
променлив успех се опитват да създадат учените.

10.10026.

Това е неуловимото за ума НЕЩО, което винаги
изначално се намира вътре в нашата собствена структура на Самосъзнанието, вътре в нашата истинна многокачествена и разнопланова Природа, чието Безсмъртие е осигурено от непоклатимите Закони за непрестанното развитие на Колективния Разум на Вселената
и на нас, хората, в това число, като неотделима Форма
на Вечното Творческо Съществуване на този Разум.

10.10027.

Истинското Безсмъртие – като процес на непрекъснато осъзнаване на себе си като конкретен жив
човек, тоест като напълно определена „личност“, активно действаща в заобикалящия Свят и творчески реализираща се според собственото си желание и усмотрение, е било изначално заложено в самата структура
на Мирозданието, отчитаща абсолютно всички силови
взаимовръзки между всички Форми на Съществуване
на различните Типове Колективен Разум.

10.10028.

Повечето знания и закони измислени от едни
„хора“ за други – същите като тях! – „хора“ и активно
насаждани от първите в течение на много предходни
хилядолетия, не са донесли на „човечеството“ нищо,
освен междунационални вражди и разногласия, страх
и недоверие един към друг, разочарование и неувереност, гордост и завист, злоба и омраза, войни и разруха, бедствия и нищета.
10.10029.
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За да бъдем дълбоко вътрешно адекватни на
изискванията на бъдещите – по-качествени, Светове
и нови Времена, е необходимо дълбоко и из основи да
променим в себе си, в своето Самосъзнание, а също
така и в образуваното от всички нас „колективно Съзнание” на „човечеството“, онези отдавна натрапени
ни слоеве от разбирания и убеждения, които са ни
довели до сегашното плачевно духовно състояние.

10.10030.

Освобождавайки се от тъмата на лъжата и масовото невежество, ние трябва да открием в собственото си Самосъзнание и старателно да усвоим съвсем нови – по-качествени Стерео-Типи*, за да започнем да мислим и чувстваме по новому, да говорим
и слушаме по-новому, по нов начин да изразяваме
себе си и да творим по свое усмотрение и разбиране
окръжаващата ни действителност.

10.10031.

Не търсете чудеса и приказки за вълшебно
„безсмъртие“, а по-внимателно и по-упорито търсете
достоверно Знание за своето „личностно“ Безсмъртие, което винаги е било, е и ще бъде заедно с вас – с
това, което ви е дадено изначално и никога не ви е
напускало. Всичко, което „хората“ предпочитат да
наричат чудеса, е само една или друга степен на все
още непознатото им Знание.
10.10032.

Съвременният „човек“ е изначално безсмъртно същество, затворено в тъмницата на собствените си измислени догми и лъжовни представи за Природата на Всичко, което го заобикаля. „Хората“ лесно вярват в левитацията, телепатията и прочие феномени, в задгробния
живот и многобройните превъплъщения, но упорито не
искат да повярват в собственото си Безсмъртие!

10.10033.

10.10034. По силата на разделянето на „човешкото“ Съзнание на „добро“ и „зло“ в своите картини за Света хората са фокусирани само върху дребни отломки от свое-

* Вж. «Речник на термините»
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то Безсмъртие. Това е разбираемо: в чудесата може
просто да се вярва, а за постигането на състояние на
Безсмъртие всеки трябва да се постарае да положи
всички усилия, да предприеме конкретни практически
стъпки. Безсмъртието – това не са елексири или вълшебни пръчици, а един – макар и бавен, но затова пък
– абсолютно реален процес.
Висшият смисъл на безкрайно дългия Живот
е качеството на самия Живот. За всеки от „хората“
въпросът за Безсмъртието е вторичен след въпроса:
в какво всъщност се заключава смисъла на Живота?
Намерете отговора на първия въпрос и ще е ясно нужно ли ви е изобщо Безсмъртие.

10.10035.

Благодарение на Знанието, изложено в ИИССИИи активно използвано в практиката на
ежедневния Живот, всеки „човек“ може да се приобщи към реалното Безсмъртие (непрекъснато осъзнато
„физическо” съществуване) още сега, веднага, без да
чака в близко „бъдеще“ появата на уникален комплекс
от високи технологии – в наноиндустрията, например
– които коренно да преустроят не само окръжаващия
ни свят, но заедно с него – и цялата привично позната ни физиология на човешкия организъм, като я
препрогамират за хиляди години активно и творчески
продуктивно съществуване.
10.10036.

ДИОЛОГИЯТА

Безсмъртието е само необходимото ни средство
за постигане на реализация на висшата пълнота на
нашия Живот. Достатъчно е само да променим Програмата, която (по силата на някои еволюционни причини) на определен етап от нашето развитие е била
„премодифицирана” в ДНК-то на клетките на нашия
организъм, и ще можем да удължаваме Живота си
колкото искаме – за онези, които действително поискат това! Осъществявайки този етап от своята Еволюция, хората ще могат да овладеят и своите творчески
възможности на атомно и субатомно ниво. Ако умее по
10.10037.
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свое усмотрение да управлява Пространство-Времето,
Човек ще може да се намира там, където поиска.
Нима много от вас не мечтаят не за това колко добре
би било да не се изразходва огромно количество усилия,
за да си осигури човек елементарното оцеляване, а да попадне, да се измести там, където може да се занимава с
онова жизнено творчество, което винаги го е примамвало
и привличало, но за което катастрофално не са му достигали физически потенциал, време и средства?!

10.10038.

10.10039. Досега беше прието Съзнанието (Самосъзнанието) да се смята единствено за продукт на функционирането на мозъка, който се разглежда като някакво
„кибернетично устройство“. Битуващото мнение за
това, че Формо-Материята („веществото”), тоест само
уплътненото състояние на Енерго-Плазмата*, която
се намира на една от най-нисшите степени в Йерархията на Силите във Вселената, че именно тя определя Съзнанието (като „процес” на информационния
обмен), напълно противоречи на реалната динамика
(физика) на т.нар. елементарни „частици”. Всъщност
пътят, местонахождението и поведението на „частиците на веществото” в Пространството и във Времето по
никакъв начин не зависят от самото „вещество”.

Започвайки от траекторията на всяка елементарна „частица” или с организацията на „частиците”
в „атом”, на всички нива „веществото” се подчинява
изцяло на Конфигурацията и динамиката на взаимодействие на физическите полета, управлявани, на свой
ред, от Информацията.

10.10040.

10.10041. Наред с категориите на „материята“ („веществото”) и енергията, категорията информация трябва да
бъде въведена и приета в науката като едно от първичните понятия, явявайки се, както вярно е отбелязал основоположникът на теорията за информацията Уилям

* Вж. «Речник на термините»
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Ешби, „мярка за изменение във Времето и Пространството на структурното разнообразие на системите”.
10.10042. Думата „информация“ съвсем не случайно произлиза от латинското „informare”, което в превод означава „придавам форма, разяснявам“, тоест „изпълвам
със съдържание“, имайки предвид не само външния
вид на предмета, но и неговото вътрешно устройство
(същото се отнася до всички явления, включително
емоционално-чувствените).

Мнозина от вас отъждествяват понятието „човешка личност“ не с „информационно-енергийния
комплекс“, който осъществява абсолютно всички
функции, които оживяват „безжизнената кукла“ на
вашето плътно тяло (биене на сърцето, дишане, движение, зрение, слух, обоняние, осезание, възприятие,
запомняне, анализ на информацията, чувства, емоции,
реч), а именно с безполезната и безпомощна „кукла“ –
вместилището на „личността“.

10.10043.

Но реално никоя „личност“ – тоест „Вие“, като
творчески самосъзнателен Елемент на колективното
Самопознание, не е прикрепена към временно фокусираната от нея плътна „кукла“. Всяка човешка „личност“, заедно с Планетите, Звездите и цялото множество останали космически Форми, като информационно-енергийни комплекси трябва автоматически да
бъде смятана за безсмъртна по силата на абсолютната
неунищожимост във Вселената на Енергията и Информацията, от които всяка „личност” (подобно на Звезда
или Планета) се състои.
10.10044.

Нито един вид Енергия не може да бъде унищожен, а може само да бъде трансформиран или трансмутиран в други нейни честотни видове и типове.
Основно свойство на Информацията е това, че тя не
намалява от по-голямата ù употреба, а обратно – увеличава се, като че ли „се размножава“.

10.10045.
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Признавайки, че всичко съществуващо има същинска информационна причина, нито един от вас вече
няма да може да се придържа към старите консервативни представи за своето Съществуване, в които задължително има място за „Смъртта“ и за разрушаването на каквото и да било.

10.10046.

10.10047. Колективният Разум на Планетата е информационно-енергийна структура, създадена от съвкупното
взаимодействие на безсмъртните Съзнания на всички,
едновременно съществуващи във всички Времеви Потоци, самосъзнателни Форми.

Нашето настоящо осъзнаване на собственото ни
Безсмъртие е сериозното ни основание за светъл, творчески, честен и щастлив Живот в което и да било, фокусирано от Нас, плътно тяло. Оптимизмът е общият
емоционален и интелектуален фон на човека, който
напълно осъзнава „безсмъртността” като свое собствено качество и поради това никакви разлики във външните състояния не могат да станат в него повод за униние, тъй като той знае, че е вечен, абсолютно вечен!
10.10048.

Безсмъртието е колективна Мечта, към която обществото, с цялото си развитие, неминуемо се стреми.
Потребност, която е невъзможно да бъде реално удовлетворена, изобщо не може да възникне в нашето Самосъзнание. Ако човек има потребност от Безсмъртие,
това означава, че на някакво Подсъзнателно ниво той
е дълбоко убеден, че тази негова потребност може да
бъде удовлетворена.

10.10049.

За да може Безсмъртието да бъде реално осъзнато, е необходима много висока Духовна Цел и ако
процесът за нейното постигане не е масов, то това Безсмъртие не може да се прояви като естествено състояние на вашето „лично“ нескончаемо, безкрайно Битие.

10.10050.

10.10051. За каквото мечтаете – именно това се сбъдва. В
човешкото същество са скрити и концентрирани неве-
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роятни възможности, за които „то“ – това „същество“,
даже и не подозира. Мечтите на човека говорят точно
за реалния потенциал на неговата „личност“, например: на възможностите на моето безгранично Познание съответства и заобикалящ ме, безгранично познаваем от мен свят.
В скритите в нас възможности има много повече
вероятности, отколкото в заобикалящата ни действителност, затова и обективно няма нищо невъзможно, както
не съществуват и принципно неизпълними фантазии.
Заобикалящата ни Реалност е способна на всичко, на
което е способно и нашето мислене, тъй като „невъзможното“ е само закономерния плод на ограничения ум.

10.10052.

10.10053. По принцип всеки от вас притежава всякакви
способности и свръхспособности, за каквито можете да
си помислите. Само че тази потенция е напълно скована от разнообразните ограничаващи стереотипи и заблуди традиционни за дадената част от „колективното
Съзнание на човечеството”. Образно казано, колкото
повече спирачки освободя в своето Самосъзнание, на
толкова по-голяма самореализация ще бъда способен,
толкова повече таланти и възможности ще мога да открия в самия себе си.

Затова Пътят към Безсмъртието започва с огромно, от нищо неунищожимо Желание за Безсмъртие, което става за вас крайно необходимо за постигане на най-грандиозната по своя мащаб Цел, и което
[Безсмъртие Б.пр.] ви остава само да въплътите в определено действие.

10.10054.

Много от онова, което сега привично и делнично
ви заобикаля, в началото е било само нечие Желание: домовете, градовете, битовата техника, дърветата,
цветята, картините и даже... животните. Желанието за
Безсмъртие и самото Безсмъртие се пораждат от голямата Любов към Живота и от мощния Потенциал

10.10055.
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на жизнената Енергия: с колкото по-значителни Цели
и Задачи успеете да запълните своя Живот, толкова
по-радостен ще стане той за вас, което означава, че
толкова по-неприемлива за вашето Възприятие ще
стане „Смъртта“.
10.10056. Следователно, целият въпрос за вашето „личностно“ Безсмъртие се заключава преди всичко във вашата реална способност да обичате заобикалящия ви
свят. Ако цялото ви обкръжение вече ви е омръзнало,
то защо ви е Безсмъртие? До „Смъртта“ ни водят житейската умора, отсъствието на цели, неудовлетвореността,
принуждаваща да се търси оправдание и нетърпеливо
да се чака собствената „Смърт“ като надежден начин за
избавяне от всичко, което вече не доставя радост.

Безсмъртието все още не е станало норма на Живот единствено поради това, че все още никой не е
овладял онази най-висша степен на Любов към всичко, безграничната потребност за проявяване на която
би била достойна за Безсмъртието.
10.10057.

10.10058. Самото усещане за свършек на Живота е неестествено, тъй като е следствие от дейността на ограничен и невеж ум. В детството си всички ние, не
знаейки нищо за „Смъртта“, сме били, по същество,
безсмъртни. Но впоследствие възрастните са изкоренили от нашето Самосъзнание това незнание и са ни
внушили мисълта за това, че щом всичко на света
„умира“, то и ние някога „ще умрем“, „ще изчезнем“
от потока на Живота.

По-късно тази постановка на въпроса е прераснала в наше твърдо убеждение, в неотвратима вяра,
тъй като всеки от случаите на „изчезване“ от нашия
Живот на растения, животни, „хора“ и предмети ние
упорито сме свързвали с фактите на повяхване, разрушение и „Смърт“. Така всеки от нас е сътворил
със своите ограничения всички свои болести и же-

10.10059.
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лания, радост и тъга, „краткия” си Живот и своята
„неизбежна Смърт“.
10.10060. Да, всички вие сте станали неволни роби на глупавите творения на собственото си невежество – всевъзможни нелепи догми, несъвършени закони и безсмислени порядки, измислени вярвания и разрушителни традиции. Със своите уродливи и честолюбиви
мисли вие сте си създали и също такова уродливо общество, което сега ви диктува как трябва да живеете,
да мислите, да чувствате, да вярвате, да постъпвате,
да избирате...

Ваши привични творения са озлоблението и страха, ревността и завистта, високомерието и глупостта,
недоволството и безпокойството, нищетата и самосъжалението, болестите и остаряването. Потапяйки
се дълбоко в тях, вие подлагате на съмнение всичко
добро, което може да ви се случи, вие не вярвате в
добротата, нито в Любовта, нито в искреността, вие
също така напълно сте забравили за свойственото ви
Безсмъртие и сега сте принудени да мислите, че сте
длъжни да „умирате“.

10.10061.

10.10062. Но това съвсем не е така! Единственото реално
действие в цялото Мироздание, което винаги е съществувало и което винаги ще съществува като извечен Космически Процес, е Животът, Съществуването
на Разума във всички Форми на Неговото многообразно проявление. Няма нито анихилииране, нито
„Смърт“ в какъвто и да било вид! Животът е единственото, от което никога, в цялата безкрайност на
своето Съществуване, няма да можем да се избавим
нито ние с вас, нито която и да било Форма на какъвто и да било Колективен Разум.
10.10063. Ние можем да променяме колкото искаме своите Форми на реализация, можем да променяме колкото искаме цялото разнообразие от честоти на своето
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проявление, можем да променяме всички реалности и
„Континууми“*, Галактиките и Вселените! Единственото, което не можем, е да умрем, да изчезнем, да се
разтворим без следа, да станем нищо...
Онова, което се е родило, никога не умира, то просто не е способно да умре! Ние с вас сме обречени да живеем постоянно, Живот след Живот, Форма след Форма,
отново и отново, векове след векове, сменяйки Планета
след Планета... Каквото и да се опитваме да направим
със себе си в своето невежество или отчаяние, ще си оставаме с нашата изначална способност – вечно да живеем,
да живеем, да живеем... Само да живеем, без да умираме
никога и без да забелязваме смяната на телата, смяната
на вековете и хилядолетията. Нашето семе е вечно, нетленно и абсолютно от нищо неунищожимо!
10.10064.

10.10065. И когато най-накрая осъзнаете, че притежавате
вродената сила да творите със своите мисли и желания
всичките си беди, болести и „Смърт“, то в този момент
ще разберете, че точно по същия начин, от момента на
раждането си, сте способни да творите и своите радост,
здраве, благополучие и, разбира се – своето физиологическо Безсмъртие.

Физиологическото Безсмъртие, поддържано от
информационната структура на самия човек, е абсолютно очевидно и от гледна точка на земната Еволюция. Тъй като човекът (на ниво ДНК) е концентрирал в
себе си еволюционните възможности на много видове
живи същества – от растения до животни, то подобно,
например, на хидрата, чиито гени присъстват в нашето ДНК, неговият организъм също притежава потенциалната възможност да се обновява безкрайно като
заменя своите клетки.
10.10066.

Някога човекът живеел в едно и също тяло хиляди години, тъй като силата, даваща на организма

10.10067.
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му физическо Безсмъртие, била чистотата на неговите
Чувства и Мисли, които той естествено изразявал в
състоянията на своето Битие. Едва след много хилядолетия, когато в неговото Самосъзнание започнали
да се появяват ограничените мисли, свързани с необходимостта да се оцелява, със завистта и чувството за
собственост, сроковете на неговото съществуване започнали рязко да се съкращават.
10.10068. Можем да посочим много примери, показващи
как на много възрастни хора са започвали да растат
отново зъби, самоподмладявали се клетките на кожата им, побелелите им коси отново добивали цвят.
По подобен начин (чрез явлението на анамеланизма)
Природата се опитва да ни напомня, че реалните възможности за повторно подмладяване на телата ни са
безгранични, че нашият организъм вече е способен да
съществува хиляда и повече години!
10.10069. Условно вечно е онова нещо, което е способно
неограничено да се самовъзстановява. Действителната
еволюционна мощ на всеки биологичен вид се заключава в универсалната способност на неговите представители да възстановяват напълно своите Форми. Дори
биологическото остаряване на „хората“, както е прието да се смята, да е „програмирано от Природата”, не
следва да забравяме, че ние с вас също представляваме Природата, при това не най-слабоумната ù част.

Изобщо не говоря за възможностите за постоянно подмладяване с помощта на замяната на старите,
ограничени от „Смъртта“, представи за себе си с нови
Мисъл-Форми, структурирани от дълбокото Разбиране
на собственото си Безсмъртие. Откривайки – с помощта на Космическите Кодове, достъп до своята ДНК,
ние много скоро ще можем да програмираме работата
на нашия биологически геном фактически за всякакъв
срок, какъвто ни е необходим.
10.10070.
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Искам да отбележа, че в животинския свят
Природата използва механизма на остаряване и
„Смърт“ като мощен регулатор на числеността на
видовете във всеки от Световете на Реалността. Там,
където регулацията се осъществява не за сметка на
„Смъртта“, а чрез манипулации с други фактори,
„личното“ остаряване става неактуален и „индивидуално” регулируем процес.

10.10071.

10.10072. „Смъртта“, като обществено явление в нашия
Живот, съществува само в онези „Континууми“, в които развитието на „човешкия“ Колективен Разум все
още не е достигнало по време онази критична маса,
която е необходима за активното усвояване от Хората
на безкрайните простори на Космоса.

Сега ние вече сме стигнали много близо до този
решаващ етап в своята Еволюция, при който нашата
Планета е вече твърде малка, за да удовлетворява насъщните потребности на съзрелия ни Разум, стремящ се
към усвояването на все по-нови и нови научни граници,
към неудържимо Познаване на всичко, което се намира
зад пределите на визуално достъпната ни реалност.
10.10073.

10.10074. За да можем да преодоляваме огромните Космически Простори за нас вече са крайно недостатъчни кратките срокове на „личностното“ съществуване,
с които сме се задоволявали досега, организирайки
Живота на собствената ни Планета. За постигането на
най-великите открития и най-високите Цели, които ни
очакват някъде Там, отвъд пределите на видимото за
даже най-мощните телескопи, на нас ще ни бъдат необходими не стотици, а хиляди години продуктивно
творческо Съществуване!
10.10075. Перспективите на нашето с вас неизбежно Безсмъртие са обусловени от насъщната необходимост
да осъществим в „най-близко бъдеще” грандиозните
перспективи на космическото ни развитие. „Измества-
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нето“ на „Фокуса на Творческата Активност“ * на Колективния Разум на човечеството в далечния Космос
прави краткия Живот на представителите на дадения
вид съвсем нецелесъобразен.
Като започваме със своя Разум интензивно да усвояваме безграничните Космически Простори на Вселената, с това ние освобождаваме нашата Планетарна
Същност от по-нататъшни грижи в посока на строго
ограничаване на ръста на нашата численост, тъй като
тогава ние вече няма да представляваме с огромния си
брой опасност за Живота на другите живи същества на
Планетата. С други думи, този демографски процес ще
се намира под собствения ни контрол.

10.10076.

10.10077.Подсигуряването на състояние на Безсмъртие за
всеки човек ще бъде най-ефективният и най-икономичен за нашия Колективен Разум начин за усилване
своя интелектуално-творчески потенциал. Заедно с
това „личностното“ Безсмъртие е само една от достъпните ни възможности за качествено подобряване на
самите себе си като вид.

Ние с вас отдавна вече сме надраснали детските пелени, преминали сме достатъчно трудната Школа по оцеляване, овладели сме огромен еволюционен
Опит, осъзнали сме своите грешки и пропуски и сега
сме твърдо решени по-продуктивно и ефективно да въплътим натрупания Опит в творческо взаимодействие с
други разумни Същества от заобикалящия ни Космос.
Ние вече сме готови за плодотворно сътрудничество на
базата на взаимно разбирателство и взаимно уважение.
10.10078.

Сега ние сме много близо до изпълнението на
изначалната Мисия на Човечеството – да се изявим в
ролята на активни съзнателни Творци на множество
други реалности в цялата многоизмерност на Вселената, да станем надежден инструмент в по-сложните и

10.10079.
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мащабни процеси на Самопознанието и Самоусъвършенстването на нашата Планетарна Същност.
Ние с вас сме създадени не заради самите себе
си, не заради постоянно удовлетворяване на собствените ни егоистични интереси, а като самостоятелен
Елемент на активното съзидателно участие в Еволюцията на Космоса, в развитието на Космическите Разуми – нашите истински Творци и Създатели.

10.10080.

За тази цел не ни е нужно да се домогваме до самата същност на многобройните тенденции в развитието на Мирозданието, тъй като всичко, което ни е необходимо за изпълнението на нашата космическа Мисия,
изначално е било заложено в Програмата на нашето
видово еволюиране като естествен набор от последователно възникващи в Съзнанието ни насъщни практически потребности. „Сега” сме стигнали до една от тези
потребности – овладяването на „личностното“ Безсмъртие, станало крайно необходимо не заради удовлетворяване на нашето его, а заради успешното продължаване
на по-нататъшната Еволюция на нашия вид.

10.10081.

Ние се приспособяваме към външните условия
за оцеляване не на биологично, а на интелектуално
Ниво, позволяващо ни да избираме ВСИЧКО най-нужно
и актуално от възможно най-широк диапазон на адаптация. Като преориентира Направлението на своето
интелектуално Творчество от земните граници към
Космическите Простори, човекът ще може по-активно
да участва в по-сложните и по-важни Процеси на качественото развитие на Мирозданието.
10.10082.

10.10083. Човечество, което е способно съзидателно и
ефективно да управлява Космоса – това е по-качествено състояние на Колективния Разум, представляващо
вече достатъчно мощна творческа Сила, единен интелектуален Потенциал, образуван от милиарди ярко изявяващи себе си в личното си творчество индивиди,
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способни да съзидават „отделно-самостоятелно“, без
да нарушават общата Хармония.
10.10084. За да бъдат направени най-великите Космически Открития, за да бъде получена реална възможност
масово да извършват междупланетни и междузвездни експедиции, изследвайки цялата Слънчева система, всички „хора” трябва да се сплотят мощно около
тази грандиозна Цел и да поискат истински да станат
действително велики, да бъдат готови да принесат в
жертва на тази най-висша Идея своята дребнавост и
егоистичност, надменност и разединение.

В близките години ще настъпи не смяна на формациите, а пълна реконструкция на мегаформациите, тъй
като дребните държавнически, политически и религиозни
интереси са раздробили до краен предел днешната цивилизация, превръщайки се в основни инволюционни фактори за все по-голямото намаляване на нейната космическа целесъобразност. Икономиката на всяка държава
се разглежда единствено като основа на нейната безопасност, а не като източник на благосъстояние за всичките
нейни граждани. Именно тук се коренят политическите
и религиозни противоречия, расовата вражда, локалните
войни, междунационалните конфликти и тероризма.

10.10085.

По-голямата част от законите са били специално създадени с една единствена цел – да плашат и
поробват „хората”, да осигуряват на властимащите
най-надеждните лостове за контрол над всеки „човек”,
над всяка негова постъпка, дума, мисъл и желание. В
течение на хилядолетия всичко се правело единствено,
за да се ограничава „личната“ свобода, а не да тя да се
разширява, та никой от нас да не се поставя над закона, над държавата, над властта, над подтисничеството.
Това се е случвало и се случва само поради това, че
„хората” не разбират своята Безкрайност и не знаят
за своето Безсмъртие – главните признаци на тяхната
изначална Божественост.
10.10086.
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За да станете Безсмъртни, вие трябва да освободите своето Самосъзнание от всички измислени закони, от всякаква догматична вяра, от всякакви ограничаващи ритуали и да станете наистина безгранични в
своето Мислене, Чувстване и Възприятие. Вие трябва
да знаете, че вашият Живот може да стане съвършено безграничен само тогава, когато вие самите опознаете и осъзнаете този факт като съществуващ.
10.10087.

Това е единственият Закон, който трябва да признаете и от който трябва да се ръководите. Тогава ще
можете да освободите в себе си Онази Сила, Която винаги е способна отново да твори и отново да възстановява и вас, и вашия Живот.

10.10088.

10.10089. Нашето съобщество трябва спешно да премине
към управление, осъществяващо се на основата на
чистата Информация и всеобщата целесъобразност,
без да се взимат под внимание каквито и да било частни амбиции. Ние сме способни да се влеем хармонично
в Космическото Семейство само чрез интензивен качествен растеж на Самосъзнанието на всеки „човек“.
Именно в това е главната Цел на всички мои книги!

Физическото Безсмъртие далеч не е краен резултат в нашата Еволюция, а само насъщно (съпътстващо) условие на настоящето съществуване, станало на
този етап на развитието крайно необходимо за възобновяване на движението на човечеството към изпълнение на неговата космическа Мисия.
10.10090.

Постигането на „личностно“ Безсмъртие става неизбежен фактор за нашия Живот, доколкото то
отразява не някаква наша прищявка, а повелята на
самата Еволюция, проявявайки се като логическата
неизбежност на нашето по-нататъшно духовно-интелектуално развитие. Безсмъртието на всекиго не само
е вероятно, а просто крайно необходимо за всички нас
– не толкова изхождайки от биологичните възможнос-

10.10091.
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ти на всекиго от нас, колкото от съществуването на
вселенска Мисия на човека.
Щом има задача, то задължително вече са готови
и средствата, позволяващи нейното решаване. Постигането на реално Безсмъртие е само първия сериозен
изпит за зрялост на човека. Още в близкото десетилетие „Смъртта“ ще стане такава странност, каквато
сега на много хора може да се стори Безсмъртието.

10.10092.

Животът е безкраен: той ще продължава непрекъснато, намирайки израз чрез нас, използващите
своите безгранични възможности за изпълването си с
щастие и радост буквално във всеки осъзнаван миг.
Във формулата на втория закон на термодинамиката,
отнасящ се до ентропията, не се отчита „човешкият
фактор“, представляващ мощна вселенска Сила способна да преодолее ентропията.
10.10093.

10.10094. Цялата структура на Мирозданието е организирана на принципите на тоталната икономия и оптимизация на Процесите на развитие на всяка Форма на Колективен Разум. Следователно, наблюдаваното от нас явление „Смърт“ изглежда като съвсем
„неикономично“ разточителство на Творческия Потенциал на Света за сметка на принудителното „изваждане“ от неговите творчески процеси на най-зрелите и мъдри хора.

Това напълно противоречи на еволюционната
тенденция на Самото Мироздание. Ако „Смъртта” реално съществуваше, то за хората щеше непременно
да е предвидена възможност за предаване на културата, знанията и Опита не на ниво ДНК (чрез потомството), а по някакъв друг, по-съвършен, начин. Щом
това не съществува, то за по-нататъшното развитие
на „хората” остава само една перспектива – осъзнаване на илюзията на „Смъртта“ и приемане на своята
Безсмъртна Природа.

10.10095.
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Първото и главно условие, което трябва да изпълните, за да започнете още сега, веднага, да започнете да живеете в режима на вечното Безсмъртно Съществуване, е решително, окончателно и съвършено
необратимо да престанете да живеете, мислите и творите собствения си Свят в стария режим, подразбиращ несъмненото наличие във вашия Живот на унищожаващия фактор на „Смъртта“ и прочие някога
измислени от някого нелепости.
10.10096.

Трябва да изкорените от своето мислене всичко
излишно, привнесено отвън и измислено, способстващо за реализирането от вас на страха от „Смъртта“,
защото именно поради тази подсъзнателна причина
след половото съзряване основните хормони постепенно престават да се изработват в организма ви, като
по този начин пускат в действие активизираната от
вашите ограничени представи програма на „Смъртта“,
според която вие автоматично се префокусирате не във
Формите, които не познават стареенето, а в „сценариите на развитие“ *, в който вашето тяло започва бързо
да се износва, да боледува, да грохва и да „умира“.
10.10097.

10.10098. Като си купувате скъпи застраховки и средства за
лична безопасност, като избирате предварително различни начини за защита от предполагаеми врагове и
„смъртоносни“ ситуации, като си купувате предварително място на гробището и си набавяте дрехи за бъдещото си погребение, вие правите абсолютно всичко възможно, за да ускорите процеса на настъпване на своето остаряване и „Смърт“, които очаквате със завидно
упорство, заслужаващо съвсем друго приложение.

Тъжните мисли за бъдещата ви старост, за това,
че вашето тяло скоро ще остарее и „умре”, ви извеждат на най-късата финална права, водеща към „Смъртта“. С помощта на Информацията от моите книги по

10.10099.

* Вж. «Речник на термините»
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някакъв начин убедете себе си, че тялото ви може да
живее в здраве, крепкост и радост толкова дълго, колкото искате, а ако пожелаете – то ще живее вечно.
10.10100. Никога не мислете за това колко дълго ви остава да живеете, защото ще живеете вечно! Избавете
се от всякакви понятия, фактически потвърждаващи това, че сте „смъртни“! Освободете се от всичко,
което намеква за възможна кончина на тялото ви,
включително и честването на рождените ви дни като
паметни дати – най-трайните и нагледни свидетелства за неотменното увеличаване на броя на изживените от вас години.
10.10101. Живейте не с миналите си Представи, а със съвсем новото свое „сега“, като осъзнато и уверено го направлявате със Стремежите си само в онези варианти
на вашето „бъдеще“, в които вече напълно отсъства
всякакво разбиране и възприемане на „Смъртта“.
10.10102. Оттук нататък именно това трябва да стане истинската Свръхзадача за вашето Самосъзнание: ако се
решавате на осъзнато Безсмъртие, то още веднага, без
да отлагате за утре, прекратете стария начин на Живот, построен върху осъзнаването на вашата „смъртност“ и започнете да формирате съвършено нов Живот, надеждно базиращ се на безупречното Знание, на
дълбокото Разбиране на Законите на Мирозданието и
на Умението да се прилагат тези Закони и Знания във
всеки изживяван от вас миг.

За тази цел не е необходимо да правите нищо
със своята сегашна Форма, няма нужда да променяте
нито дрехите си, нито прическата си, нито очилата –
става дума не за външно визуално преобразяване, а
за многобройни вътрешни промени, засягащи цялото
Самосъзнание и устройство на живота и формиращи
вашите отношения със заобикалящия ви Свят и с „хората“, които го населяват.

10.10103.
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Единственото, което се изисква от вас е, четейки
внимателно тези редове, решително и необратимо, започвайки още от този момент, да пуснете в действие
процеса на интензивни качествени префокусировки в
своето Самосъзнание, за да се утвърдите колкото се
може по-бързо в една от своите съвсем нови и много
по-качествени Форми. Всичко става така, както го мислите, според това, в което вярвате – позицията, която
заемате по отношение на „Смъртта“, се превръща в осезаемата реалност на вашия Живот.

10.10104.

Когато разберете в дълбочина, че Животът ви
просто винаги съществува, то вече самото това Разбиране става главен източник на всички ваши творчески сили, който укрепва способностите ви да творите
собствената си Съдба, като задейства максимално целия ваш потенциален жизнен ресурс. Това Разбиране
ви дава абсолютна гаранция и увереност, че каквото
и да правите във всеки един момент от Живота си,
вие не можете да загубите психическата и духовната
си връзка със самия Живот, която ще продължава
във всеки един от последващите моменти, във всички
векове и времена.

10.10105.

Цел на вашия Живот трябва да стане Стремежа
винаги да бъдете неотделима негова част, негов съзнателен Творец, озаряващ със Светлината на Разума
си само най-приятните и най-привлекателните страни на Живота, завинаги забравяйки всички други
възможности, които ще изчезват в зависимост от това
доколко уверено игнорирате тяхното потенциално съществуване.
10.10106.

10.10107. Не си избирайте друга Съдба, други Знания освен
онези, които предоставят наистина неограничената
свобода да се движите единствено по ваше усмотрение
в онези Направления от развитието на Живота, които
са ви нужни и невероятните възможности да бъдете
само онзи, който самият вие искате.
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„Раждането“ и „Смъртта“ са само две очевидни
явления, два „ноовремеви фактора“*, които ние определяме субективно поради липса на по-достоверни
Знания от безкрайното множество други (не по-малко
важни и идентични по своята природа) факти от нашия Живот, които се случват по време на префокусирането, което постоянно осъществяваме в процеса
на жизненото Творчество вътре в многоизмерностните
структури на своето Самосъзнание.
10.10108.

Тези факти чисто и просто фиксират в нашето
ограничено възприятие конкретно проявените в заобикалящата ни Формо-система от Светове определени моменти от Живота, като тези моменти отразяват в тези
Светове само някои от междинните резултати на общата динамика на нашите „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“ (УФС) **, които сме самите „ние”. С други
думи, това са само процесите на преминаването на определените типове Енергия на дадената Форма на Колективен Разум от едно състояние в друго. И ТОЛКОВА!
10.10109.

Тогава какво представлява загадъчният и абсолютно неразбираем за нас „Универсален Фокус на Самосъзнанието“ (съкратено „УФС“), който не само вечно представя „Нашите“ интереси във вечния Процес
на всеобщото Вселенско Творчество, но също така е и
най- истинската Универсална Форма на нашето едновременно творческо Самоизразяване (за дадените специфични условия на „Третичната“ *** Енерго-Плазма
(виж „Основи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА“).
10.10110.

Първо, това винаги е общорезюмиращата енергоинформационна част на цялото жизнено творчество
на едномоментно фокусираните от Нас Форми, чиито
вълнови Конфигурации****, моментално предават (ге-

10.10111.

* Вж. «Речник на термините»
** По-нататък се среща в съкратен вид (вж. «Съкращения в ИИССИИДИОЛОГИЯТА»)
*** Вж. «ИИССИИДИОЛОГИЯ». Основи
**** Вж. «Речник на термините»
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нерират, транслират) получения Опит във вълновите
Конфигурации на други, фокусирани пак от Нас, Форми, инерционно следващи със своите „ротационни
Цикли“* на по-качествени Нива на Енерго-Плазмата,
отколкото предходните.
10.10112. Тоест, ако в „настоящия” момент вие не извършвате някакви действия опасни за съществуването или
благополучието на фокусираната-от-вас НУУ-ВВУ-Форма**, то това означава, че в нейната (а значи – и във
вашата) Конфигурация на Самосъзнанието този Опит
на „застрашаващото намерение“, получен чрез други
Форми на вашата ЛЛУУ-ВВУ*** по време на безкрайното
множество страдания, наранявания и „Смърти“ вече
съществува и вие интуитивно вече знаете какво може
да произлезе от всичко това. (За Космическите Кодове
НУУ-ВВУ и ЛЛУУ-ВВУ четете в следващия раздел.)

Ако, обаче, фокусираните от вас една след
друга Форми мислят, чувстват и действат по начин, водещ до досадна грешка (непредвиден от вас
резултат), то от това следва единствено, че вашият „ротационен Цикъл“ е формиран от далеч не
най-качествените групи Стерео-Типи, чиито вълнови Конфигурации „са инкрустирани“ от нисшите
или средните Нива на Енерго-Плазмата на първите два ИИССИИДИ-Ц ентъра.

10.10113.

10.10114.
Един от най-динамичните компоненти на
„Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ в целия
Процес на едновременните префокусировки, изпълняващ в енергоинформационните структури на Самосъзнанието ролята на „вълновия проектор“ на
ежемиговите ситуационни състояния на фокусираните от нас Форми върху „многоизмерностната пло-

* Вж. «Речник на термините»
** Вж. «Речник на термините»
*** Вж. «Речник на термините». За Космическите Кодове на НУУ-ВВУ и ЛЛУУВВУ
четете в Раздел II. ОРИС «Безсмъртието е достъпно всекиму»
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скост“ на всяка от етерните структури на конкретната „резонационна зона“ * на Пространство-Времето,
е „Фокуса на Съсредоточено Внимание“ ( ССВУУССММ) ** и неговата тяснокачествена динамика на
Творческа Активност.
10.10115. С помощта на тази съставна част на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ ние имаме възможност
много конкретно да се привързваме, в безкрайните си
изследвания на Единната Реалност, към интересуващите ни (тоест все още неизследвани) съчетания на
Аспектите на някои Чисти Космически Качества***,
които са изначално заложени във вълновите Конфигурации на Формите, структуриращи всяка от разнотипните субективни реалности „резонационно“ съвместени с различните Времеви Потоци.

ССВУУ-ССММ, сканирайки от „скррууллерртната
система“**** всички възможни варианти за продължаване на нашите „ротационни Цикли“, улавя („филтрира”) от тях само онзи вариант, който в даден момент
ни изглежда най-привлекателен и интересен (тоест
който в най-голяма степен резонира с нашата текуща
вълнова Конфигурация) и така ни позволява реално
(психически и биологически) да станем именно „такива“, за да изживеем в цялата му пълнота онова, което
още не съществува или не достига в Конфигурациите
(в „личния“ Опит) на фокусираните една по една от
нас НУУ-ВВУ-Форми.

10.10116.

10.10117. ССВУУ-ССММ ни дава възможност във всеки следващ инерционен момент на (осъзнато или неосъзнато
избираните от нас) „сценарии“ на Животите на цялото
безкрайно множество разнокачествени Стерео-Типи да
се самоосъзнаваме именно като такива, каквито ние

* Вж. «Речник на термините»
** Вж. «Речник на термините»
*** Вж. «Речник на термините»
**** Вж. «Речник на термините»
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(в тези творчески динамики на „Универсалния Фокус
на Самосъзнанието“!) качествено и в по-голяма степен
се явяваме, или към задълбоченото изследване на още
някакви допълнителни свойства, към които в дадения
миг най-много се стремим.
Затова именно „Универсалният Фокус на Самосъзнанието“, като някакво моментално мигновено фиксирано в Пространство-Времето и конкретно оформено чрез тази НУУ-ВВУ-Форма качествено състояние на
Енерго-Плазмата, е онова повече или по-малко „реално“, което по определение най-много се доближава до
нашите осъзнати Представи за самите „себе си“ във
всеки текущ момент от Времето.
10.10118.

Повтарям още веднъж: „вие“ (като „личност“
конкретно и мигновено проявена в дадена точка на
Пространство-Времето), сте някакъв резултиращ сбор
от всички проекции с различно качество („честотни измествания“, които са инерционно, а в действителност
едновременно – тоест, във всички Форми наведнъж!
– осъществявани в този „Континуум“) на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“(УФС) в Конфигурациите на всички фокусирани-от-Вас Форми. Освен това,
във всеки последващ момент от творческата динамика
на вашето Самосъзнание, „вие“ напълно съответствате
на честотата на само един „Фокус на Съсредоточено
Внимание” измежду безбройните ССВУУ-ССММ множества, едновременно активизирани в „Универсалния
Фокус на Самосъзнанието“.
10.10119.

Ще ви припомня, че последователната инерционна динамика на „Фокуса на Съсредоточено Внимание“
на фокусираната-от-Вас „личност“ създава, в разнокачествените енергоинформационни структури на Самосъзнанието, по-дълбоки и по-стабилизирани динамични състояния, които аз дефинирам с термина „Фокус
на Творческата Активност“ на тази „личност“.
10.10120.
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В честотно изражение (разбира се, схематично!) той може да бъде представен в общата творческа динамика на дадения „ротационен Цикъл“ под
формата на резултиращ Вектор, принадлежащ на
конкретен честотен диапазон на Енерго-Плазмата. За
всяка „личност“ във всеки период от нейния Живот
(отбележете – не във всеки миг, както това важи за
ССВУУ-ССММ!), е характерна своя, леко „плаваща“ (в
определен честотен диапазон) динамика на „Фокуса
на Творческата Активност“.
10.10121.

Повтарям: този много важен показател на жизненото творчество на една „личност“ е качествено по-стабилен и не може да се променя рязко за кратко време,
както това може да става със ССВУУ-ССММ („в дадения
момент най-много ме интересува именно това, а после
„то“ става безинтересно и вече ми се иска нещо друго,
а след час-два – нещо трето, четвърто,... десето”).
10.10122.

10.10123. Всички тези непрекъснати „колебания“ в настроението и вкуса, в желанията и увлеченията, всички
тези „мятащи се“ от едно състояние в друго преживявания, предпочитания, прерогативи и разочарованията от тях – всичко в голяма степен се осъществява в
някакъв, характерен за дадената „личност“ в дадения
период на развитие, качествен диапазон от непрекъснато осъществявани избори. Именно този диапазон е
онова обективно отражение на динамиката на „Фокуса на Творческата Активност“ на Самосъзнанието на
„личността“, което е характерно за нея в дадения условен период от нейния Живот.
10.10124. След известно време в динамиката на Самосъзнанието на дадената „личност“ активността на едни
СФУУРММ-Форми* ще отстъпи място на активността на
други, повече или по-малко качествени, в резултат на
което основателно ще се променят вкусовете, Желани-

* Вж. «Речник на термините»
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ята, ценностните критерии и др. Тогава и динамиката
на нейния „Фокус на Творческата Активност“ също
ще промени границите на свойствения за нея до този
момент диапазон.
Цялата инерционна творческа динамика на Самосъзнанието на всяка от безбройното множество „личности“ от безбройното множество „Формо-Типи“, структуриращи безбройните множества на всички ЛЛУУ-ВВУФорми (и останалите Прото-Форми) на ГООЛГАМАА-А се
структурира от свойствената само на нея инерционна
динамика на „Фокуса на Творческата Активност“, която – на свой ред, се определя изцяло от „помиговата”
динамика на „Фокуса на Съсредоточеното Внимание“
(която също така изцяло зависи от процеса на „помиговото разопаковане“ във „времевата етерна напълваща“ и от „разгръщането“, в заобикалящото Пространство-Време, на изначално програмираната (за дадения „ротационен Цикъл“) инерционна динамика на
УУ-ВВУ-Формите структуриращи тази „напълваща“).
10.10125.

Всички тези безкрайни множества, множества,
множества... се организират и осъществяват от Вас
чрез едновременната динамика на „Универсалните
Фокуси на Самосъзнанието“, като леко и свободно
проникват във всички типове „Континууми“ и „Конверсуми“ с всички техни ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системи*
и ФЛУУ-ЛЛУУ-комплекси**. Всички тези „Универсални
Фокуси на Самосъзнанието“ отразяват Космическия
принцип на Вашето безкрайно, едновременно, детайлно и конкретно проявено, в разнокачествените структури на Енерго-Плазмата, Съществуване.
10.10126.

10.10127. „Универсалният Фокус на Самосъзнанието“–
това сте Вие, Един във всички Форми, Онзи, Който е
създал всичките тези Форми, който Сам се е превър-

* По-нататък се среща в съкратен вид (вж. «Съкращения в ИИССИИДИОЛОГИЯТА»).
** Вж. «Речник на термините»
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нал в тях и който Сам изучава, реализира, осъществява всички изначални „Програми” и едновременно
безпристрастно проследява както тяхното точно изпълнение, така и Самия Наблюдател. Това именно е
по-дълбинната Космическа Същност на Вас Самите.
От тази изначална Същност във всички безкрайни
Пространства и инерционни Времена са едновременно
и диференцирано интегрирани всички Ваши безбройни
енергоинформационни „личностни“ Потоци, във всеки
от които Вие конкретно Се самоизразявате под формата
на някакъв помигово проявяван в определени параметри на Времето и Пространството динамичен резултат
от непрекъснатите реализации на безбройно множество
от обективни Причини-Следствия (защото те са неизменни, тоест изначално заложени в Конфигурацията на
всеки от Стерео-Типите избирани от Вас за изследване), субективно и формално обединени в структурите на
Самосъзнанието на фокусираните от Вас Форми, проявяващи се в изследвания от Вас честотен диапазон на
Пространство-Времето под формата на непрекъснатия
динамичен поток от „индивидуалните” мигновени реакции на Вашите илюзорни „личности“.

10.10128.

Сега, изхождайки от вече-известната-ни структура на Мирозданието детайлно изложена в „ОСНОВИ
НА ИИССИИДИОЛОГИЯТА“, ние абсолютно определено и
уверено можем да кажем, че за никой „човек“ няма,
никога не е имало, а и просто не може да има нито
временна, нито окончателна „Смърт“ според определението на най-безграничното понятие „Живот“!
10.10129.

10.10130. Та нали творческият Процес, който всеки от
нас възприема като „свой личен Живот“, е само субективно отражение в специфичните (тоест породени
от илюзията!) Формо-системи на всяка от реалностите, на Единния Принцип на Творческото Проявление
и на безкрайното съвместно съществуване на множеството разнообразни Форми на Единната Свръх-
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разумна Енергия извън ограничаващите Я свойства
на Пространство-Времето.
За обикновения „човек“ е много сложно да си
представи колко лъжовно-илюзорно и субективно-ограничено е неговото възприятие на заобикалящата действителност единствено чрез сетивните органи,
впечатленията от която се преживяват в собствения
му организъм на нивото на физиологичните реакции.

10.10131.

Това обстоятелство не позволява на обикновения
„човек“ да постигне онова безкрайно по-важно и обективно, което се намира извън границите на възможностите на „човешкото“ възприятие. Всичко, което сме
способни да усвоим с Разума и даже онова, което не
сме в състояние да разберем – всичко това се случва вътре в субективната оценъчна система на нашите
чувства, доставяща ни изкривени, предубедени и понякога извратени до неузнаваемост сведения за всяко
събитие или явление протичащо вътре или извън нас.

10.10132.

Разумът на „човека“ е силно ограничен от присъщата за биологията ни система за сензорно възприятие
и не е в състояние да отличава едно от друго невероятното количество и разнообразие от проявления на
Единната Енергия в най-различни видове и Форми –
той просто се обърква в своите усещания и оценки, възприемайки Енергията като нещо стабилно и постоянно.

10.10133.

Макар вече да знаете, че в Мирозданието всичко
е динамично и че свойството „постоянство“ е присъщо
само на ИЗМЕНЕНИЯТА осъществяващи се непрекъснато и с това поддържащи тази творческа динамика на
Колективните Разуми на различните Нива на Енерго-Плазмата.
10.10134.

10.10135. Единствено степента на качествено Възприемане
на Света и на всичко съществуващо в него определя
къде именно, на кой от „етажите“ на дадената реалност, се формират „точката на личностното Възприя-
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тие на Фокуса“ в структурата на Самосъзнанието на
„човека“ и действителния „сценарий“ на Живота на
всяка „личност“.
Привичната за всички нас „физическа” реалност,
условно ограничена от вродения предел на чувствителността на зрителните, слуховите и осезателните ни органи, а също и от особеностите на силата на тежестта,
продължителността и Времето, в действителност съществува индивидуално само в нашето Самосъзнание.

10.10136.

10.10137. Благодарение на наличието в многомерната
Безкрайност на Вселената на подобни (по определен
начин ограничаващи) структури е станало възможно
проявлението и „взаимоналагането“ на безбройните
Форми на жизнените Пространства в реалностите от
всякакъв Тип.

Подобни субективни и обективни ограничения
може да бъдат отнесени към съзидаващите, тъй като
те, принуждавайки ни (като „Универсални Фокуси на
Самосъзнанието“) постоянно да изменяме ъгъла на
виждане и нивото на възприятие при изследването
на заобикалящата действителност, ни позволяват последователно и безкрайно да усъвършенстваме своите
изначални творчески способности.
10.10138.

10.10139. Разбира се вие вече знаете, че всяка Мисъл, възникваща в системата на нашето Самосъзнание наред
със стимулиращите я Желание и Чувство, представлява Поток от определени типове Енергия.
10.10140. А това означава, че с помощта на съсредоточено
внимание, концентрация и достатъчно устойчиво или
трайно задържане на „Фокуса на Съсредоточеното Внимание“ на своето Самосъзнание върху някакъв обект
(който ясно си представяме), върху очаквано действие
или върху наблюдавано явление, ние сме способни
реално да се префокусираме в групите от Стерео-Типи (НУУ-ВВУ-Форми) на онези от Световете на нашето
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обширно и разнопланово обитаване, където дадените
типове „физическо” проявление стават – в една или
друга степен – възможни, тоест така или иначе могат
да се „материализират” в нашия Живот.
Тук, ако ми позволите, аз, както се казва, ще
„поспра“ малко и ще ви обясня по-подробно какво
представляват фокусираните-от-Нас НУУ-ВВУ-Форми.
Употребявам думата „форми” в множествено число,
защото ние с вас всяка секунда сменяме обектите на
своите безкрайни префокусировки.
10.10141.

10.10142. По определение, НУУ-ВВУ-Формите са „формо-диференциращите обвивки на Универсалния Фокус на
Самосъзнанието“, които Ние използваме активно за
нашето „индивидуално” жизнено творчество като
психо-биологически „личности“, специфично и инерционно проявяващи се (в общата динамика на Планетарните „ротационни „измествания“) чрез своите
вълнови Конфигурации в непрекъснато променящите се вълнови параметри на заобикалящото ни Пространство-Време. Визуално – това е онова, което вие
субективно определяте като „жив човек“, имащ свойствен само на него (или на нея) биологически организъм, конкретна психосоматика, начин на мислене и
характерни външни черти.
10.10143. Енергоинформационно – това е междинния резултат от характерната динамика на безкрайните
пространствено-времеви силови взаимовръзки осъществявани извън неговото Самосъзнание от безбройното множество всевъзможни вълнови реализационни
Форми на различните типове Колективни Космически
Разуми, отнасящи се към различните Клонки на Космическото развитие (конкретно към „СИНТЕТИЧНАТА
ХУМАНОИДНА“ Еволюционна Клонка и „ РЕЗОСКОНЦЕОННАТА“ [от „резонанс” и „концентрация” Б.пр.] Инволюционна Клонка).

www.ayfaar.org

62

Раздел I

Основополагащите принципи на безсмъртието
в системата на „личностното“ възприятие

Структурно всяка от непрекъснато фокусираните от Нас (едновременно във всички Времеви Потоци)
НУУ-ВВУ-Форми е резултат от нашето субективното
визуално и чувствено възприемане – за една секунда!
– на едно едновременно проявление в специфичните
инерционни условия на дадения „Континуум“ на една
дувуйллерртна* (с други думи, инерционно постепенно-последователна) група Стерео-Типи, състояща се
приблизително от 328 Стерео-Дубъла, по ред сменящи се един друг в някое от Направленията на тяхното
възможно по-нататъшно развитие.
10.10144.

10.10145. Тук трябва да разберем много добре самата същност на инерционния процес, с помощта на който в
заобикалящата ни Формо-система на Световете има
възможност да се прояви не само НУУ-ВВУ-Формата, но
също така и всяка друга Форма на съществуване.

– това е закономерен продукт на инерционната динамика на разнокачествените енергоинформационни вълни; това е специфично отражение (в
структурите на това конкретно Пространство-Време)
на вълновите характеристики на конкретния „ротационен цикъл“ свойствен само на скоростната динамика на тези структури.
10.10146.

НУУ-ВВУ

Всяка от НУУ-ВВУ-Формите, които „сега” визуално
се намират във вашето обкръжение, а и вие самите, представлява определена честота на вибрациите на някои
енергоинформационни ресурси на това Пространство,
проявена с помощта на различни скоростни „измествания” в дадения „Континуум“ на определени Формо-системи на Световете, определящи и изразяващи всички индивидуални свойства на даденото Пространство.

10.10147.

Ние с вас можем да бъдем възприемани визуално
от някого единствено за сметка на това, че Простран-

10.10148.

* Вж. «Речник на термините»
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ството, в което комплексно се проявяваме, е мощно
динамизирано от Потоците на Времето.
10.10149. Всеки Стерео-Тип не е тяло, както вие си го
представяте, а само определена Конфигурация от
сложносфероидални вълнови колебания притежаващи определена „дължина“, „честота“, „амплитуда“
и други характеристики.

Конфигурацията на Самосъзнанието на един
Стерео-Тип е тясно специфично съотношение между
разнокачествените вълнови характеристики на множеството „Полета-Съзнания“, отразяващи чрез своето
творчество някои от Аспектите на Качествата, които
могат да се проявят чрез този Стерео-Тип.

10.10150.

Това протича приблизително по следния начин:
в резултат от инерционното „ротационно изместване“
вълновата Конфигурация на един Стерео-Тип се наслагва плътно върху почти идентичната-ù-по-честота
Конфигурация на следващия по дувуйллерртност Стерео-Тип, след това също така плътно наслагвайки се
върху третата, четвъртата... триста двадесет и осмата вълнова Конфигурация, в рамките на една секунда
формира в Пространството някакво вълново „квантово-геометрично“ изкривяване.

10.10151.

10.10152. Както виждате, нищо „материално” (според нашето
разбиране) не участва в този процес – единствено вълни на определена Енергия носещи някаква конкретна
Информация. Поради това и „материалното тяло“, като
такова, не съществува и всичко онова, което ние с вас субективно определяме като „плътноматериално“ – като се
започне от ДНК и клетките и се свърши с нашите ръце и
крака – това са само моменти от специфичната саморегулация на безбройното множество енергоинформационни
потоци, които структурират тези инерционни вълни.
10.10153. Тоест вълните, отразяващи енергоинформационните параметри на едни от Аспектите на Качествата,
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се наслагват върху вълните на Аспектите на второ,
трето... пето... дванадесето Качество и за сметка на
този инерционен процес в Пространството се образува
някакво „резонационно проявление“, някаква обемна
„картина“, която със свойствата си ми напомня „квантово-холографическа фракталност“ проектирана в дадената „резонационна точка“ на Пространството.
Точно като в някакъв фантастичен филм, когато буквално от нищото – от Енергията на самото
Пространство, изведнъж се появяват отначало неясните очертания на фигурата на „човек“, а след
това и самият „човек“. Така се прави холографическо кино: в действителност в тази „точка“ няма
нищо подобно, но за сметка на много бързата смяна на вълните на холографическите изображения
в наблюдателя се създава абсолютното усещане за
плътно материално присъствие.

10.10154.

Самият „Континуум“, с неговите сложни енергоинформационни структури, които с умопомрачителни
скорости непрекъснато „се изместват“ по отношение
една на друга едновременно във всички всевъзможни
направления – именно това е „моделът“ на висококачествения проекционен холографически апарат.

10.10155.

Фактически абсолютно всичко във Вселените,
както и Самите Вселени, представлява „сингуларно-квантови холографически проекции“ на Енергията и Информацията върху многоизмерните „екрани“
на Пространство-Времето, само че в милиарди пъти
по-сложни в сравнение с днешните холограми.
10.10156.

Вълните на Енергията на всяка от Конфигурациите на Стерео-Типите, които отразяват с параметрите
си специфичната динамика на всеки от Аспектите на
Качествата, носят в себе си цялата Информация за
това по какъв начин трябва да се осъществява поддържането на нашето „физическо” съществуване, с какви

10.10157.
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физиологически процеси и химични реакции трябва
да се подсигурява то и много-много други неща.
Химичните реакции също са вълни, това са полета от определени типове Енергия, „Полета-Съзнания“. Всички биохимични взаимодействия протичат в
нашия организъм не на молекулярното ниво на реакциите между киселини и „вещества” с образуване на
окиси, а на вълново ниво.

10.10158.

Вълните, представляващи Аспектите на Качеството на едно „вещество”, започват инерционно да взаимодействат с вълните, изразяващи Аспектите на Качествата на друго „вещество”, в процеса на което се осъществява Синтез на нещо трето. В този случай казваме, че тази
киселина (едното „вещество”) взаимодейства с нещо друго (друго „вещество”) и се появява трето „вещество”.
10.10159.

е локално отражение на някакви нелокални вълнови взаимодействия. Всички фокусирани-от-Нас Форми са „Полета-Съзнания“, само че във
всяка от „резонационните зони“ на Пространство-Времето в тях се появяват някакви „материални” форми с
някакви „материални” характеристики, които ние наричаме бъбреци, сърце, хормони, ферменти, неврони и т. н.

10.10160.

НУУ-ВВУ-Формата

Да вземем за пример радиовълните: те винаги съществуват, но ние просто не ги чуваме и не ги чувстваме дотогава, докато не включим радиоприемник. Когато
той е включен, можем да кажем, че по някакъв специфичен начин – чрез тиристори, резистори, репродуктори
и прочее, се осъществява частична „материализация” на
тази вълна под формата на, да речем, звуците на песен.

10.10161.

Оказва се, че около нас едновременно звучат огромен брой песни и всичко наоколо е изпълнено с различни звуци, но ние не ги чуваме, докато радиоприемникът не заработи и не започне да преобразува едно по
едно цялото многообразие на тези вълни в колебания,
които можем да усетим.
10.10162.
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е именно моментът на визуалното, психическо и ментално-чувствено проявяване в
нашето Самосъзнание на онзи вълнов диапазон, който се е проявил в резултат от някои специфични качествени преобразувания на заобикалящото ни Пространство, а главният механизъм на преобразуването
на тези вълни във „видим-и-чуваем“ от нас диапазон,
е мощната инерционна динамика на „ротационните
измествания“.

10.10163.

НУУ-ВВУ-Формата

С други думи, НУУ-ВВУ е „приемник“ със сложна
конфигурация, който последователно „събира“ заедно
всички взаимодействащи помежду си вълни на Енергията и Информацията (тоест Стерео-Типи) – точно така,
както те са записани в „сценариите за развитие“ на
Световете, към които тези Стерео-Типи принадлежат.

10.10164.

10.10165. За да ви стане по-ясно: приемникът ще бъде в състояние точно и без да променя нищо да възпроизведе
цялата последователност от думите и нотите на песните, а също и точната последователност на самите песни,
както когато те са записани на възпроизводим диск.

Същото става и с нас: всички възможни изначални „сценарии на развитие“ вече съществуват, а „ротационните Цикли“, отразяващи динамиката на нашето
„изместване“ от един „сценарий“ в друг, ние избираме
с помощта на целенасоченото „въртене на копчето за
настройка“ (префокусирането).
10.10166.

10.10167. Всичко е просто: ако събитията от избрания „сценарий“ с нещо не ни допадат, то трябва само леко да
„завъртим копчето“ и тогава ще се настроим на друга
честота. Какво става в този момент в самия „приемник“ аз не знам, но „вече „слушам“ друга „музика“.
Аз не знам, какво е станало в Конфигурацията на Самосъзнанието на фокусираната от мен Форма, но знам
как точно съм я сменил с друга – между другото, това
не е и толкова важно за мен.
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Разберете, анализирайте, направете аналогия
между НУУ-ВВУ-Формите и механизъма на радиоприемника, който възпроизвежда всякакви вълни в заобикалящия ефир в удобен за вас вариант за възприемане и променя всичко така, както ви е нужно на
вас. Възпроизвежданите в нашето Самосъзнание вълни са Стерео-Типи, които буквално преизпълват със
себе си цялото Пространство около нас макар ние да
не ги виждаме.
10.10168.

Всички до един и всеки от нашите Стерео-Типи
са сега ТУК, в Пространството на нашето Самосъзнание и заедно с тях тук и сега съществуват абсолютно
всички варианти, каквито могат да съществуват, на
нашите възможни „сценарии на развитие“!

10.10169.

Всичко е пределно просто: за да уловя някоя друга вълна, която моят съществуващ приемник по някакви причини не може нормално да възпроизвежда,
аз трябва само да го сменя с друг, по-качествен.

10.10170.

Ако искам да уловя от заобикалящия ефир някоя
песен (вълна), която едва може да бъде чута, то трябва
да я усиля многократно. Следователно, за да се изпълни моето желание, ми е нужен просто по-мощен приемник. Ако искам да чуя вълна от друг диапазон, ми е
необходим приемник възпроизвеждащ вълните именно от този диапазон. С други думи, за да се настрои на
нужната ми вълна, трябва да се промени нещо в конфигурацията на приемника.
10.10171.

Например, по някаква причина вие сте се ядосали и веднага си помисляте: „Ех, защо се ядосвам, защо
ми е нужно това? Не, не искам да се ядосвам повече!“
Всичко протича така, както и с песните: ако с нещо
тази радиостанция не ви е харесала, изберете за себе си
мотивация, завъртете копчето за настройка – и ето че
вече слушате друга радиостанция, която предава в ефира друга песен, която ви е по-интересна от предишната.
10.10172.
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Вие мислите твърде примитивно и „материално” за
„телата“, които ползвате временно, за НУУ-ВВУ-Формите,
а те в действителност не съществуват, тъй като всяка от
тях само за едни кратък миг, буквално за една секунда,
се проявява в тази реалност като група от вълновите
Конфигурации на 328 Стерео-Типа и веднага изчезва, заменена от поредната група дувуйллерртни Стерео-Типи,
така че вие дори не успявате да забележите нито нейното
появяване, нито процеса на нейната замяна с друга.
10.10173.

На вас субективно ви се струва, че „човека“ когото виждате пред себе си, е една и съща „монолитна или
постоянна личност“, макар че това изобщо не е така.
„Личността“ е една (тоест НУУ-ВВУ), но тя се образува
динамично всяка секунда от нови и нови вълнови Конфигурации на сменящи се една друга НУУ-ВВУ Форми
(328 Стерео-Типа), които се проявяват (непрекъснато
се „материализират“) в заобикалящото ни Пространство и които са много подобни една на друга.
10.10174.

10.10175. Трябва да се помни също така, че няма принципна
разлика между начините на проявлението на Формите,
например, на една чашка, или хладилник, или НУУ-ВВУ
– всички те представляват, както се изразяват физиците, стояща вълна, тоест устойчиво качествено вълново
взаимодействие, което, проявявайки се специфично в
Пространството, обуславя постоянното изменение на
неговата вълнова „геометрия“ (на честотната фракталност, самоподобието) в строго определен ракурс.

Цялото Пространство, във всяка от своите безбройни „резонационни зони“, е структурирано от множество „стоящи“ вълни с различно качество, които
като че ли се наслагват една върху друга и като се
потискат или модулират, образуват (във всяко от честотните Нива на възможното Възприятие) абсолютно
цялата качествена динамика на наблюдаваната и субективно преживявана-от-нас „картинка“ на заобикалящата ни във всеки един момент действителност.

10.10176.
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Общовълновото изражение на всяка от тези
„картинки“, специфичено отразено в един „условен
момент” на Времето, може да се диференцира на множество съчетания от взаимодействията между разнокачествени стоящи вълни, тоест на Конфигурациите
на абсолютно всички обекти (в това число и НУУ-ВВУФорми) формиращи вълновата „геометрия“ на дадена
конкретна област от Пространството. Цялата тяхна
съвместна и съгласувана (едновременно на най-различните Нива на проявлението на Енерго-Плазмата)
динамика образува онова, което във всеки момент от
наблюдението може да се назове Конфигурация на
самото Пространство.

10.10177.

10.10178. Холограмата също е тип динамика на множество стоящи вълни, защото тя винаги, във всеки един
момент от Времето, запазва във всяка от възможните „точки“ (състояния) на своето проявление една и
съща Конфигурация. Тоест, колкото и пъти да демонстрирате холограмата, честотата на съчетанията на
взаимодействащите „стоящи“ вълни ще се повтаря до
безкрай в едни и същи моменти на нейната динамика.
10.10179. Ще отбележа, че НУУ-ВВУ не е основната Форма
на доминантното творческо проявление в ПРООФФ-РРУ,
изначално програмирана само за Човешкото Направление на развитие в дадения диапазон от измерности
(макар че разбира се, за никакво количествено или
числено разграничение на Енерго-Плазмата ва индивидуални „измерностни” диапазони и дума не може
да става). По-скоро това е само определен творчески
потенциал, който помага на нашите „Универсални
Фокуси на Самосъзнанието“ последователно да се
префокусират в тези Форми, чрез които се осъществяват по-качествените синтетични процеси на всевъзможните Аспекти на двете доминантни Чисти Космически Качества („Все-Воля-Все-Разум“ +„Все-ЛюбовВсе-Мъдрост“).

www.ayfaar.org

70

Раздел I

Основополагащите принципи на безсмъртието
в системата на „личностното“ възприятие

е само „посредническа“ (или „дифузгентна“) биологична Форма на Самосъзнанието, чиято Конфигурация е специфично структурирана по такъв начин, че да дава възможност за проявление и на
някои типове Колективни Разуми на други „човешки“
и „човекоподобни“ Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А (за
това ще ви разкажа по-нататък).
10.10180.

НУУ-ВВУ

Развитие в Направлението на „чисто“ Човешкото развитие („Все-Разум“ + „Все-Любов“) в дадения
диапазон измерности позволява само НУУЛЛ-ВВУ-Формата*, чиято Конфигурация изначално е моделирана и
предназначена само за осъществяването на процесите
на Синтеза в конкретното Направление. Разбира се,
този процес по никакъв начин не може да бъде осъществен без съответстващото фоново участие в него на
всички Аспекти на останалите десет Качества.
10.10181.

Индивидуалните свойства на НУУЛЛ-ВВУ-Формите се отличават достатъчно ясно от свойствата на НУУВВУ, но не с външните си субективни признаци и не по
илюзорната расова принадлежност (НУУЛЛ-ВВУ-Форми присъстват в абсолютно всички „човешки“ раси), а
със своите вътрешни – психични и духовни – проявления, включително и с някои екстраординарни способности и творчески наклонности, проявяващи се по
отношение на окръжаващия Свят.
10.10182.

Например, когато се фокусирате върху НУУЛЛ-ВВУ
вие за нищо на света няма да можете да извършите
„убийство“ на друга „личност” или да извършите какъвто и да било осъзнат акт на насилие или груба агресия
не само спрямо „човек“, но също така и спрямо много
други живи същества. Висшият Алтруизъм на образното Чувстване и дълбокия Интелект на недискретното
аналитично Мислене са и едни от най-явните признаци
на префокусировките на Вашия „Универсален Фокус

10.10183.
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на Самосъзнанието“ в Направлението на вашата творческа реализация в Човешки НУУЛЛ-ВВУ-Форми.
Тъй като засега в своите егоистично мотивирани
префокусировки ние с вас използваме основно „дифузгентни човешки“ (в кавички!) Форми, то ще си позволя
– по отношение на Формите с Конфигурации на мощни „непроработени [неизучени] аспекти на кармичните Канали“ на двата нисши Центъра, да употребявам
единствено термина „НУУ-ВВУ-Форма“.

10.10184.

10.10185. Да продължим нашите разсъждения. Както вече
неведнъж отбелязвах, Съдбата на всеки „човек“ се създава последователно от неговите Мисли, Желания, навици и черти на характера. Нашата Съдба е резултат
от нашите доброволни префокусировки във всеки един
миг в многоизмерната и разнокачествена структура на
Самосъзнанието.
10.10186. Затова всяка „личност“ винаги има реалната
възможност за целенасочена корекция и подобряване
на собствената си Съдба чрез промяна на качеството
на своето мислене, чувстване и навици: безнадеждният
негодник може да стане порядъчен гражданин, проститутката – да стане вярна съпруга, а последният бедняк
– може да стане новобогаташ.

Защото всеки от нас живее и се сблъсква само с
онова, което той самият най-щателно е моделирал в
своето Самосъзнание и упорито е преживявал в своя
Живот. Всеки има точно това, което е могъл да създаде в себе си и около себе си, всеки живее като такъв,
какъвто е могъл да стане към настоящия момент.

10.10187.

Дори една-единствена, но в достатъчна степен
концентрирана и продължително време фиксирана в
Самосъзнанието Мисъл преизпълнена с Любов или
отровена от омраза, е способна силно да повлияе на
много финия процес на непрекъснатото префокусиране, като прояви нашия „Универсален Фокус на Само-

10.10188.
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съзнанието“ или във Формите на Световете с по-благоприятни за нашето развитие условия и с подходящи
за това „сценарии“, или в НУУ-ВВУ-Формите на онези
Светове, които със своите деструктивни условия на съществуване потискат значително нашата възможност
за проявяване на най-високите Нива на Творческия
Потенциал на нашата Стерео-Форма.
Мислите, изпълнени с безпокойство и негодувание, неувереност и страх, злоба и желание за мъст
физически ни изтощават, потискат и обезсилват, като
намаляват работоспособността ни и пречат на проявяването на устойчиви творчески тенденции.
10.10189.

10.10190. В същото време Мисълта, основана на Любовта и
Доброто, на Разбирането и Съчувствието, на Доверието и Прошката, подобрява значително и надеждно нашето психическо и физическо самочувствие, давайки
ни решителност и психична енергия с добро качество,
вдъхновявайки ни за още по-големи творчески дела и
повишавайки по този начин нашата работоспособност.
10.10191. Тъй като заобикалящият Свят съответства винаги и точно на всички наши Представи за него, то
когато се фокусираме трайно върху по-качествените
Форми на неговото и нашето съвместно съществуване ние сме в правото си да избираме последователно от цялото множество „предложения” на Вселената
във всеки един миг на дадения вибрационен диапазон
само онези Светове, които в този момент в най-голяма
степен, в сравнение с останалите, съответстват и устройват всички наши текущи убеждения и понятия за
смисъла на Живота.

Затова всички наши „индивидуални“ варианти
за смисъл на Живота са истинска игра на ума и нищо
повече, защото за всеки „човек“ може да приеме за
абсолютна Истина всичко, което той, в зависимост от
Нивото на неговото Възприятие и в съответствие с не10.10192.
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говите Представи, е вътрешно готов да приеме за абсолютна Истина.
10.10193. Всеки „човек“ е винаги готов да доказва на околните своята собствена правда, искрено представяйки я
за Истина. Но правдата е само нашето „лично“ мнение,
формирано на базата на „личния“ ни Опит, на разбирането или неразбирането на нещо, на приемането или
неприемането; това е нашата специфична нагласа в
даден момент, нашата вяра в онова, което „сега” се
явява абсолют в нашето творческо мислене.
10.10194. По пътя към целта си всеки „човек“ непрекъснато приема и създава, отхвърля и преиначава всяка
правда, която той би пожелал да познае чрез Опита
си, за да напредва в индивидуалната си Еволюция и
да придобива житейска мъдрост. Затова той навсякъде ще се старае да открива само онези източници на
Информация, които биха могли да потвърдят онова, в
което сам желае да вярва.

По същия начин можем да тълкуваме и понятията за абсолютното „Добро“ и „Зло“: онова, което ви
дава възможност да усещате комфорт и удоволствие,
което от вашата гледна точка е полезно за вас, за вашия Свят и обкръжение, се възприема като „Добро“;
а всичко онова, което ви създава неудобство и огорчение, поражда във вас страх и предубеждение, причинява ви болка и страдание, онова, което, според вас, не
е полезно нито за вас, нито за заобикалящия ви Свят,
безапелационно се асоциира със „Злото“.

10.10195.

Но много често ние дори не се замисляме, че онова, което лично на нас ни осигурява комфорт и удоволствие, на други „хора“ може да носи нещастия, беди,
бедствия и даже мъки. Невежеството, което проявяваме
в такива постъпки, временно се маскира като „Добро“
(само за себе си!) и следващият път непременно ще донесе и на нас самите така наречените неприятности,

10.10196.
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проблеми и беди – тоест „Зло“. Защото не научаваме
Урока, който Животът ни поднася, не го взимаме под
внимание и той изисква по-кардинални методи за работа с нашето често пъти тромаво Самосъзнание. Последствията от такива Уроци в действителност винаги са
БЛАГО, тъй като ни помагат по-бързо да се префокусираме върху по-съвършени НУУ-ВВУ-Форми.
„Доброто“ и „Злото“, което ние сме свикнали
да възприемаме като противоположно насочени, вечно противоборстващи си една на друга Сили, в действителност са Една Единна Сила, изпълняваща в този
триизмерен диапазон на творческо проявление на
всички Формо-системи на Мирозданието своята собствена организираща функция за осигуряване на Синтез
на Качествата и детайлно структуриране на всевъзможните творчески процеси на Неговата основа.
10.10197.

Привидната разнопосочност на тази Сила възниква в нашето Самосъзнание единствено поради неспособността ни да вникнем достатъчно дълбоко и хармонично в самата същност на всички причинно-следствени връзки предизвикващи във Възприятието ни
впечатлението, че някои проявления на Творчеството
на Тази Универсална Трансмутираща Сила се проявяват едно срещу друго.

10.10198.

10.10199. Една от причините, позволяващи Единното Хармонично Цяло да се разделя на редица противоположности, е нашата способност да разглеждаме егоистично всяко явление или действие единствено от
позицията на „чакрамните личности“ * на нашите два
нисши (фактически животински!) Центъра, тоест гледайки „от някъде отдолу“, където – поради пълната липса на достоверна Информация за истинските
причини на всяко събитие, вероятността от грешка е
равна на 99,99 %.

* Вж. «Речник на термините»

75

към съдържанието

ОРИС

ИИССИИДИОЛОГИЯ

Вместо да се опитаме да се издигнем поне малко над собствения си егоизъм с неговия животински
страх, безбройни табута и глупави съмнения, вместо
да погледнем проблема или конфликта от позицията
на мъдреца уравновесен от Духовното Разбиране на
несъмнената благодат на всичко случващо се, ние бързаме да се потопим мигновено в своята крайна суперлогика на ниските илюзорни нива на еднозначност или
дуалност, оценявайки всичко единствено като „едното“ или като „другото“ и като нищо повече.
10.10200.

Всяко събитие или явление се случва само за да
може всеки от нас, на базата на вече съществуващия
в него „личен“ Опит и „събраната“ Информация, да
може да определи в Самосъзнанието си какво конкретно отношение към възникналите житейски обстоятелства му е необходимо да си изработи.

10.10201.

Та нали ние не се крием в домовете си щом настъпи нощният мрак, а се стараем нашироко и с изгода за себе си да използваме това обективно природно
явление, естествено възникващо единствено поради
това, че Земята се върти и около Слънцето, и около
собствената си ос.
10.10202.

Винаги „Чакрамните личности“ на всяко от качествените Нива на двата нисши (животински) Центъра и на двата следващи (Човешки) Центъра, оценяват
едно и също събитие по различен начин и изключително по своему, тъй като възможностите да се възприема
и вижда всичко случващо се като цяло, в неразривно
Единство с много други явления и събития, в реализационните Форми на Колективните Разуми на всяко от
структурните Нива на нашето Самосъзнание са съвършено различни.

10.10203.

Източниците на всяко „Добро“ или „Зло“ не са в
самото събитие или явление, а в особеностите на всяка
индивидуална система, възприемаща и оценяваща го

10.10204.
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и характерна за всяка от Конфигурациите на цялото множество използвани от нас в жизненото ни творчество Стерео-Типи.
10.10205. Чрез „кармичните Канали“ на едни ННААССММ в
присъщите за тях вибрационни диапазони творчески
се реализират едни „чакрамни личности“, чрез други
Конфигурации – други, а заедно с тях и други от нашите реализационни УУ-ВВУ-копия*.

И всяка от тези „личности“ вътре в нашето Самосъзнание се старае да използва всяка ситуация, всяко протичащо събитие единствено за своите творчески
цели, базирайки се на собствените си възможности за
Възприятие и на достъпната само на нея Информация.

10.10206.

10.10207. И „Доброто“ и „Злото“ са вечни съзидаващи Принципи, чрез чието активно творческо взаимодействие в
безкрайното Мироздание непрекъснато се образува и
поддържа цялата разнокачествена ротационна динамика на Формо-системите на Световете заедно с цялото им
съдържимо, включително и ние с вас.
10.10208.Колкото

по-високо и качествено е Нивото на Познание и Разбиране на истинската Същност на Творението, толкова по-малко тъмните петна, илюзорното противоборство и измислената дуалност поразяват Самосъзнанието на „човека“, толкова по-ясно се проявяват
и по-отчетливо се отразяват във всички обстоятелства
на неговия Живот ВСЕ-Цялостността и ВСЕ-Единството
на вечното Всеобщо Съществуване на всички реализационни Форми на Колективните Космически Разуми.
10.10209. Следователно, абсолютни Истини няма и не може
да има. Всяка „личност“ е надарена с индивидуални
възможности, които ù позволяват да намира и утвърждава в своето Самосъзнание „лични“ критерии за
определяне на „своята собствена абсолютна Истина“.

* Вж. «Речник на термините»
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А именно качеството на избираните от нас средства определя окончателния резултат на нашето жизнено творчество: злобата може да породи единствено
озлобеност, а мир и Хармония се постигат само чрез
миролюбие и блага уравновесеност.
10.10210.

Затова всеки „човек“, в зависимост от качеството
на използваните критерии и от индивидуалните предпочитания, във всяка ситуация самостоятелно (отделно от другите), твори и своята „лична“ Форма на съществуване, и възприеманата само от него правда, и
своята собствена Съдба.

10.10211.

В противовес на съзидаващите ограничения съществуват рамки, издигани от чувствата страх, отчаяние, мъст или враждебност, които потискат в нас творческото начало. В зависимост от нашето отношение
към себе си и към Света всеки проблем може да се
превърне или в непреодолимо препятствие, или да се
възприеме от нас като предизвикателство на Живота,
на което е необходимо да се отговори достойно и да се
намери правилното – единствено вярно при създадените обстоятелства, решение.

10.10212.

Във всички типове взаимоотношения, участници в
които, освен хора, могат да бъдат както животни, растения и предмети, така и различни географски места или
природни сили, усещането за Щастие идва в момента
на проявление чрез нашето Съзнание на Любовта и изцяло зависи от степента на такова проявление.

10.10213.

По същия начин и усещането за собствено нещастие на всеки зависи от онези деструктивни състояния на
съмнение, неувереност, разочарование, страх, завист,
злоба и гняв, които той продуцира от своето Самосъзнание навън и с които изпълва целия окръжаващ Свят.
10.10214.

Всяка силова взаимовръзка е толкова по-здрава, колкото по-малко присъстват в нея такива негативни емоционални преживявания като озлобеност
10.10215.
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и раздразнителност, недоволство и непреклонност,
несговорчивост и неприемане, провокирани на свой
ред от категоричност и осъждане. Постоянната критичност усилва значително степента на нашата самоизолация от „чуждия и враждебен“ за нас Свят
и по този начин много силно понижава Нивото на
нашето Възприятие.
Ако нямате страх от „бъдещето“, ако сте уверени
в своите текущи Избори, то никаква критика няма да
може да окаже деструктивно и негативно въздействие
нито върху вас, нито върху вашата Съдба!
10.10216.

Казано е: „Благославяйте враговете си!“ Защото,
ако се замислите, благословията към „врага ваш“ е
похвала насочена от вас към „самия Себе си“, но във
вашето вероятно „бъдеще”.

10.10217.

Когато искрено благославяте някого с добри
думи, прекрасно намерение или благопожелателно
действие, възхищавайки се на глас от нечия красота,
сръчност и доброта, вие съзнателно увеличавате действителното или потенциалното „Добро“, осъзнато моделирайки и създавайки в своите бъдещи Конфигурации
(в които някога задължително, префокусирайки се, ще
попаднете), всички благоприятни условия за ответни
позитивни реакции не само от страна на онези, които
„сега” ви критикуват и осъждат, а въобще от цялото
множество други „хора“.
10.10218.

10.10219. Всяка Форма на Самосъзнание („въплътена личност“) на определен етап от своето развитие трябва да
разбере и да открие за себе си, че в някакво „текущо“
състояние тя вече се е познала и реализирала, че в това
състояние вече ù е дискомфортно и че тя трябва да
стигне до състоянието логически следващо „текущото“.

Именно степента на осъзнаване и разбиране
на този факт всъщност принуждава всеки от нас постоянно да се опитва да се префокусира върху още

10.10220.
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по-качествен (от цялото множество свои Стерео-Типи),
в който да се осъществява следващия етап от развитието и „задълбочаването” на нашето Самопознаване,
завършващ на свой ред със същите състояния на неудовлетвореност и дискомфорт.
10.10221. По този начин в Единния процес на развитие
на всяка Форма на Колективния Разум и Причината
и Следствието се изразяват в това, че винаги нашето
„текущо“ добро състояние, в края на краищата, започва да се разкрива (осъзнава) като лошо, неудовлетворително и неинтересно, а следващото състояние, до
което трябва да стигнем, обикновено започва да ни се
струва много по-добро по отношение на предишното.

Нито едно събитие не може да се случи без позитивно предопределена Причина. Войните, катаклизмите, личните и социални трагедии, строго зададеното
движение на всяко небесно тяло, а и всички закони на
Битието и Природата, Любовта и омразата, относителността и Единството – всичко се осъществява винаги в
съответствие с някаква конкретна Причина, определяща възникването на всяко събитие.

10.10222.

10.10223. Всяка Причина се открива в нейното Следствие,
както и Следствието на свой ред – в неговата Причина
и става, в края на краищата, подобно на Нея.
10.10224. Не съществуват такива понятия като „случай“
или „случайност“ – всичко в Живота става в съответствие с качеството на вашите ежемигови префокусировки, осъществявани в многоизмерната структура на
вашето Самосъзнание.

Този Духовен Процес представлява една универсална безкрайна верига от скрити Причини и явни
Следствия и няма нужда от свързване на тази верига,
тъй като и без друго всичко – абсолютно всичко! –
вече изначално е добре свързано едно с друго с многоизмерностни силови взаимовръзки.

10.10225.
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Всички Формо-системи на Световете неизменно се
градят на този непоклатим причинно-следствен фундамент. И ако нечий ограничен ум в някакъв конкретен
случай не е способен щателно да проследи позитивната
Причина, подбуждаща към проява някое негативно или
разрушително действие, това съвсем не означава, че
няма такава Причина – нещо може да бъде обективно
оценено само от онзи, който е способен да види в цялост
всичките съставляващи на дадено събитие или явление
в цялата им сложна взаимовръзка.
10.10226.

Когато наблюдаваме дори най-малка, повърхностна част от онова, което се случва някъде извън
нас, дълбоко вътре в нещо, то ние можем да си съставим мнение само за функцията, която е възложена
на тази част, което много рядко съвпада с основната
функция на събитието или явлението като цяло.

10.10227.

Много е глупаво и неразумно всеки път да се
опитвате да вмъквате всякакви необясними явления
или ситуации във вече изработените от вашия ум стандарти. Но още по-глупаво и безсмислено е да определяте като несъществуващо всичко онова, което не сте
в състояние да обясните, ръководейки се само от вашите измислени „критерии“ за Истина и опитвайки се
насила да впишете всичко непонятно в строгите рамки
на онази система на светоописание, към която самите
вие се придържате.
10.10228.

Нужно е да притежаваш силна Интуиция и голям жизнен Опит, за да може – след като си овладял
в дълбочина и педантично изучил някоя система от
Знания, да не си позволиш напълно да затънеш в нея,
да не се окажеш неин пленник и да не я смяташ за
единствено възможна система от неоспорими Истини.
10.10229.

Защото системата, която „сега” ви се струва толкова удобна, безупречна и правилна, в светлината на
нова, по-съвършена и качествена Информация, може

10.10230.
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да се окаже остаряла и погрешна. Само като постоянно обновявате своя мисловен и чувствен потенциал с
по-смели изводи и по-качествени Идеи, вие ще можете
да осигурите постоянство на Духовното си Развитие.
Та нали Животът е вечен Процес на непрекъснато и неизчерпаемо Творчество! Онези, които постоянно
се позовават на мнението и указанията на признати
авторитети и не са в състояние да внесат в хранилището на Колективния Разум на човечеството дори нещо
малко свое наистина ценно и съществено, тренират
само своята примитивна физическа памет, като оставят при това Разума и Духа си бездейни.
10.10231.

Развитието на всяка Форма на Колективния Разум, колкото и всевъзможни разнокачествени варианти
да предполага, винаги се осъществява целенасочено, в
съответствие със заложената Програма, съдържаща в
себе си една вече завършена картина на даденото Творение, неговото окончателно състояние, Замисъла на
което трябва да се постигне.

10.10232.

Колективният Разум на по-високо Ниво на Самосъзнанието (с по-висока степен на развитие) винаги е
изначално осведомен в какво състояние трябва да приведе всяка част на своето Творение и затова изискваното състояние непременно се постига чрез дувуйллерртни инерционни префокусировки на Самосъзнанието в
Конфигурациите на само нужните му НУУ-ВВУ-Форми.

10.10233.

10.10234. За да разберете по-добре за какво става дума,
вземете и опитайте някакъв плод докато все още не
е узрял – зелена диня, например. Невъзможно е да
се яде и онзи, който никога не е ял зряла диня, може
изобщо да се усъмни в целесъобразността на съществуването на този плод. Само ако дочакаме момента на
окончателната му зрялост, ние ще можем определено
да оценим приятния вкус, полезността и останалите
достойнства на този плод.
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Така и ние, „хората“ развивайки се последователно в множество наши разнокачествени Стерео-Типи, преминаваме през много тежки, негативни, а понякога и просто ужасни състояния, които дават повод
на някои от нас да се замислят: има ли изобщо някакъв добър смисъл в съществуването на „хората“ като
Форма на Колективния Разум?
10.10235.

Но за по-развитите от вас хора – онези, които
са овладели вече някои от Тайните на Мирозданието,
е напълно очевидно, че в края на краищата, принудително преминавайки през всички нисши Форми на
своята творческа реализация, натрупвайки необходимия жизнен Опит и окончателно съзрявайки за постигането на истинската Цел (Причина) на своето Космическо Предназначение, един ден „хората” ще могат да
осъзнаят себе си в състояния, които са напълно противоположни на онези, които „сега” предизвикват в тях
недоумение, отвращение и „справедливо“ негодувание.
10.10236.

За да станете наистина Безсмъртни, вие трябва
да се научите винаги ясно и отчетливо да усещате, че
отсега вие „лично“ сте включени в Безкрайния Живот
на Космоса, където всичко – абсолютно всичко! – е
взаимосвързано на основата на взаимно уважение и
взаимно разбирателство.
10.10237.

Вие трябва дълбоко да осъзнаете и усетите, че във
всеки от безбройните обитавани от вас Светове вие сте
преди всичко неотделима част и упълномощен Представител на единното в своето Творчество Вселенско Братство, че всички хора наоколо са братя – както по отношение един на друг, така и по отношение на вас. Вашият придобит егоизъм не бива да замъглява „Очите“ на
Душата ви и да отделя някого или нещо от останалите
хора, от животните – а и от цялата Природа.

10.10238.

В противовес на универсалния взаимосвързващ
Принцип на Живота всяко събитие, възприемано от вас
10.10239.
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като „Смърт“, по своята същност е естествен резултат
от разделянето на нещо с нещо, следствие на постепенната загуба на вътрешните взаимовръзки с главните
Причини, обусловили цялото ви съществуване.
Затова Алтруизмът, като конкретна проява на
Принципа на Взаимовръзката на Всичко с Всичко (Единството), представлява свойство крайно необходимо за
възобновяването и поддържането на Живота на всяка
Форма на Колективен Разум, в това число и на „човека“.

10.10240.

Когато постепенно се свива в диапазона на егоистичните избори, всяка „личност“ неизбежно губи способността за Алтруизъм, а това означава, че с всяка
егоистична проява в своя Живот, тя активно разклаща и разкъсва в Самосъзнанието си онези безбройни
позитивни силови взаимовръзки, които подсигуряват
самия Живот, изпълвайки го с всеобединяващ Смисъл
и колективно жизнено Творчество в името и за благото на далеч по-грандиозното и разумно Единно Цяло,
което е Главна Причина за проявяването на всеки от
„нас“ във всеки от безбройните Светове.

10.10241.

Първобитните „хора“ са живели толкова кратко
не защото са имали сурови условия за съществуване,
а защото са били твърде егоцентрични и понятие не
са имали за каквито и да било алтруистични Избори
и изобщо не са си и представяли, че в отношенията с
другите могат естествено и комфортно да се изявяват в
ролята на безкористни благодетели и доброжелатели.
10.10242.

С все по-голямото си отделяне и самоотстраняване в своите избори от другите, с все по-пълното си
затваряне в собствените си „личностни“ проблеми и
грижи, „хората”, като истински самоубийци, ликвидират тези свещени взаимовръзки, които подсигуряват
самия им Живот, като по този начин се обричат на
бързо префокусиране във Форми, които за Единното
Цяло са много по-малко полезни и необходими, откол-

10.10243.
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кото останалите, които активно участват в свободен
алтруистичен енергообмен.
Известно е, че всевъзможните психични стресове и мощни негативни реакции, възникващи поради
незнание и неразбиране от „личността“ на истинските
причини на случващото се, както и поради неспособност
да даде рационално и логично обяснение на случилата
се кризисна или критична ситуация, имат способността
да повреждат много силно теломерите – специфични
части от ДНК на „човека“ – разположени на края на
хромозомите и изпълняващи защитна функция.

10.10244.

Подобни увреждания на клетките водят до рязко намаляване на срока на съществуване на тези
клетки, което на свой ред се отразява много силно
на съкращаването на срока на Живота на „човека“,
чийто организъм често е подложен на всякакво деструктивно въздействие.
10.10245.

10.10246. Доказано е, че теломерите на ДНК на „хора“ намиращи се в състояние на силен или просто продължителен негативизъм дотолкова се деформират, че
придобиват форма, характерна за теломерите на ДНК
на „хора“, които са с 10-15 години по-стари от тях.

Цялата тайна на младостта, психическото и физическото здраве на „човека“ се крие именно в качеството на неговата стабилна енергийна Творческа
Активност: колкото по-висок е ВЛОООМООТ* и колкото
по-качествена е ННААССММ**, толкова по-млад и поздрав като цяло се чувства „човек“.
10.10247.

Именно поради това често казват за добрите и
отзивчиви хора, че Времето няма власт над тях, докато злите и хронично завистливите „хора“ винаги са не
само болнави, но и външно изглеждат доста зле.

10.10248.

* Вж. «Речник на термините»
** Вж. «Речник на термините»
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Защото първите се стараят да ЖИВЕЯТ Живота
си хармонично, внасяйки Доброта, Разбиране и Хармония не само в своето обкръжение, но и в психичните
си състояния, а вторите само ПРЕЖИВЯВАТ всеки свой
ден измъчвани от постоянен страх, в състояние на безпокойство и раздразнителност, отнасяйки се към всекиго с предубеденост и недоверие.

10.10249.

Единствено Алтруистичните Цели ни изпълват с
онази истинска и непоклатима Жизнена Сила, която
ни позволява непрекъснато да поддържаме вече постигнатото ниво на „личностно“ самоосъзнаване даже
в онези критични моменти, когато някоя от безбройните Форми на нашето проявление, изчерпвайки изначално заложения в нея ресурс, прекратява своето съществуване и на останалите им се струва, че е настъпила нашата „Смърт“.

10.10250.

Когато „хората“ разберат и осъзнаят в дълбочина, че преди всичко ние сме неотделими Форми на
разнокачествената творческа реализация на Единната Енергия, която никога никъде не изчезва и по силата на своята Природа просто е обречена на Вечно
Съществуване, то най-устойчивият и най-силният от
всички наши психологически страхове – страхът от
„Смъртта“, ще изчезне сам по себе си, отваряйки пред
нас вратата към следващи, по-качествени Нива на Познание и Възприемане на множеството други Светове
на Единната Реалност.
10.10251.

10.10252. В заключение искам да отбележа: сигурен съм,
че далеч не съм сам в своята абсолютна убеденост
в истинността и обосноваността на Знанието предлагано ви от ИИССИИДИОЛОГИЯТА. Не се съмнявам,
че много светли умове на човечеството ще бъдат
вдъхновени за нови грандиозни открития и научни
дела именно от Информацията, която по най-прецизен начин се опитвам да предам и сведа до вашето
Съзнание чрез своите книги.
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Ще ви припомня, че още през 1957 г. известният
американски физик Хю Еверет III в докторската си дисертация „Интерпретация на квантовата механика от
позицията на многото светове“ * е извел формула и доказал математически това, което през 1927 г. Нилс Бол
и Вернер Хайзенберг обозначили с термина „копенхагенска интерпретация“, съгласно която всичко, което
възприемаме като една Вселена, в действителност
съществува като безбройно количество най-невероятни възможности, които – като се наслагват една
върху друга, образуват безбройно множество други
– паралелни или алтернативни – Вселени.
10.10253.

Изхождайки от това, можем да си представим
Живота на „човека“ като своеобразно пътешествие
по времевата линия на всяка от безбройните възможности, които притежава всяка от безбройните Вселени
– пътешествие, съпровождано от време на време със
„скокове“ в други (предоставяни ни от други Вселени)
възможности и чрез преживяване в тях на всяка наша
мечта или фантазия, която можем да си представим.

10.10254.

10.10255. Затова при всеки акт на Избор, както вече казах, с
една или друга вероятност реално се осъществяват ВСИЧКИ „мислими“ (и „немислими“!) варианти на този Избор,
всички негови квантови възможности. Но всеки вариант
се осъществява само в своя – отличаваща се от всички
останали именно със самия този Избор, Вселена.

Няма значение „какво“ или „кой“ в дадения момент избира: електронът, осъзнаващ посоката на своето движение в резултат от процеса на разклоняването
на вълновата функция (така нареченото „разделяне на
световете“) или човекът, решаващ да постъпи в даден
момент по един начин, а не по друг – реално съществуват вече всички възможни решения на вълновите
уравнения и всички възможни варианти на абсолютно
10.10256.

* Hugh Everett III “The Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics”
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всеки от нашите ежемигови избори. Забележете колко явно в това твърдение, изразяващо същността на
концепцията на Еверет, се проследява Принципа на
Безсмъртието, за който се опитвам да ви разкажа.
Между другото, теорията на Еверет и до днес остава най-радикалната в науката, с която мнозина се
страхуват да се съгласят, но и никой не може да я
опровергае. В научния свят е добре известно, че истинският критерий за значимостта на всяко откритие е,
ако може така да се каже, степента на неговото безумство. Така в квантовата механика, която сама по себе
си е толкова сложна, че за повечето студенти-физици наистина изглежда безумна, теорията на Еверет се
смята за една от нейните най-сложни интерпретации.
10.10257.

Квантовата механика на Еверет преобръща
всички представи за Вселената. Известният историк
на науката М. Джемер, през 70-години на миналия
век, я нарекъл „една от най-дълбоките тайни на нашия век“. Теорията на Еверет има повече опоненти,
отколкото съюзници, но за петдесет години никой
не е могъл да намери някаква грешка в нея, макар
че тя е била анализирана най-детайлно от такива
мастодонти в науката като Де Вит, Греъм, Пригожин, Шкловский, Гинзбург, Петерсън, Грьоневалд и
Норбърт Винер. Първи положителни рецензенти на
научните трудове на Еверет за множествеността на
световете били неговият учител Джон Уилър, който
поставил своя ученик наред с Нютон и Айнщайн и
знаменития учен-нобелист Нилс Бор.

10.10258.

Смятам, че сега пред учените стои не по-малко сложна задача: да се опитат не само да вникнат
в предлаганата от мен Информация, но и да постигнат такова състояние на Самосъзнанието, при което
това универсално Знание вече да не е моя лична интерпретация на строежа на Човека и Мирозданието, а
естествена и разбираема до най-малката подробност

10.10259.
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част от вашето собствено Самосъзнание. Да усвоиш дадена Информация е едно, а да станеш самия ти такова
Знание, е съвсем друго – това е съвсем различно Ниво
на Възприятие.
Господа учени! Аз се проявявам във вашия
Времеви Поток не за да се издигна с нещо над вас
или да унизя във вашето Самосъзнание със собственото си по-дълбоко разбиране на Принципите на
комплексната организация на заобикалящата ни реалност. Аз се намирам във вашето „сега“ единствено, за да помогна на вас самите да пробудите в себе
си изначално вече намиращото се във вашето Самосъзнание вътрешно Знание.

10.10260.

10.10261. Съвсем очевидно е, че е просто невъзможно да
се изгради върху предишните представи за заобикалящата ни природа такава универсална теория, която
да ни позволи да обединим всички сили при по-висши
стойности на енергията и която, едновременно с това,
да не противоречи на експерименталните данни, получени при нейните по-нисши стойности.

На мен това съвсем не ми е по силите, тъй като
аз не съм нито физик, нито химик, не съм биолог или
математик, тази задача е за вас – съвременните естествоизпитатели, вие сте родени за това! Не аз трябва
да ви уча, че известната теория на Айнщайн е само
ефективна, но не и окончателна и пълна теория на
гравитацията, тъй като той я разглежда само по отношение на макроскопичните разстояния, които значително превишават дължината на Планк.
10.10262.

10.10263. На вас, теоретиците и практиците на науката, е
добре известно, че при много ниски и при много високи енергии всички сили се проявяват по различен
начин: силните взаимодействия са крайно интензивни,
докато слабите и електромагнитните взаимодействия
се проявяват в значително по-малка степен.
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В квантовата теория на полето всички сили зависят от разстоянието. Електромагнитното взаимодействие отслабва с увеличаване на разстоянието и обратно – усилва се при късо разстояние и при висока
енергия; силното взаимодействие се проявява по противоположен начин: при високи енергии и на къси разстояния то отслабва, а при достатъчно високи енергии
може да се сравнява с интензивността на силите на слабото и електромагнитното взаимодействие. При екстраполация на трите сили те се „изравняват“ („събират
“) в областта на пределните, според нашето разбиране,
свръхвисоки енергии – от порядъка на 1018 GeV.

10.10264.

Това ниво на Енергията на обединението е много
близо до прага, отвъд който гравитацията се превръща в тип силни взаимодействия (при ниски енергии
гравитацията се отнася към категорията на много слабите взаимодействия). Но, според Айнщайн, силата на
гравитационното притегляне, неразривно свързана с
маса (еквивалентна на количеството енергия), расте
пропорционално на квадрата на енергията и при достигане на планковски мащаби на енергията от порядъка на 1019 GeV, бързо се изравнява, обединявайки се с
всички други сили.
10.10265.

10.10266. Така че при тези условия великото обединяване
на всички Сили на Природата трябва да се отнася и до
гравитацията. Очевидно е, че в мащабите на скалата на
Планк е необходима съвсем нова теория, принципно отличаваща се от квантовата теория на полето, доколкото
при свръхкъси разстояния и при свръхвисоки енергии
започват да действат принципно нови физични закони.
10.10267. Тази нова теория – ще я нарека „теория на универсалното обединяване“, трябва окончателно да свърже всички Сили на Природата, макрокосмоса и микрокосмоса, да изработи съвсем нови концепции за взаимодействието на Пространство-Времето, да отговори
на главните въпроси на квантовата гравитация и кос-
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мологията. Трябва обаче да ви предупредя, че тя ще
стане и причина за сериозен разкол в научните кръгове, тъй като от тази теория ще произтекат такива
метафизични следствия, които ще бъдат неприемливи
за много от ревностните материалисти.
За откриването на тази теория ще е необходим
не пореден опит за корекция и уравняване на старите, вече съществуващи знания и разработки, а истинска интелектуална революция в умовете в представите на множество учени за Пространството и Времето,
за материята и „антиматерията“, за гравитацията и
антигравитацията.

10.10268.

ИИССИИДИОЛОГИЯТА има за задача да помогне
на най-здравомислещите учени, представляващи новото („индигово“) поколение в съвременната наука,
да прехвърлят мост над пропастта между физическите науки и новата метафизика, която би трябвало в
най-скоро време да навлезе в нашия Живот и радикално да преустрои цялото ни „бъдеще“ чрез внедряване
в структурите на Самосъзнанието на хората на съвсем
нов Мироглед.

10.10269.

10.10270. Разделението на физика и метафизика е изкуствено, то е следствие на дискретного, дуално и ограничено
мислене и затова не може да съществува в по-качествените „Континууми“. Затова аз старателно се опитвам да
унищожа тази някога измислена от невежите бариера.
10.10271. ИИССИИДИОЛОГИЯТА наподобява „Будхична инжекция“, „насилствено направена“ от мен във въображаемия „Мозък на Колективното Съзнание на
днешното човечество“ (ПРООФФ-РРУ) *, в резултат на
която много скоро ще възникнат съвсем нови направления в развитието на науката, ще бъдат формулирани нови теории и направени потресаващи за всяко
въображение открития.

* Вж. «Речник на термините»
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Общото Уравнение на Полето вече е налице и
вие ще го откриете с помощта на това Знание. Всичко,
което описвам и което днес се възприема като научна
фантастика, много скоро ще бъде изобретено, открито,
намерено, потвърдено, доказано...

10.10272.

Аз съм дилетант в много науки не защото мозъкът ми не е в състояние да усвои онова, което вие знаете, а само защото моята задача е да дам Нов Импулс,
Нов Поглед, Правилно Направление и при това да не
затъна в безбройните детайли на приложните науки,
което би било неизбежно, ако се бях отнесъл към получаваната от мен Информация от позицията на вече
готов апологет на някоя наука, държащ се здраво за
авторитета си, крепящ се на вече остарели възгледи.

10.10273.

Да, аз съм дилетант, но затова пък вие сте Учени! Онези от вас, които действително са достойни за
това Звание, на базата на интуитивната Информация,
изложена от мен в „ИИССИИДИОЛОГИЯТА“, ще могат да
изградят Нов и много по-верен фундамент, надеждно
синтезиращ в единно Цяло Науката и Духовността.
10.10274.

Ние навлизаме в нова Космическа Ера и трябва да се откажем от старите, привични, много удобни,
но вече твърде тесни и ограничаващи понятия, неспособни да отразят цялото Съвършенство и Красота на
новите Светове. Абсолютно новите понятия, които аз
въвеждам, новият смисъл, който влагам във вече съществуващите форми на всички ваши предишни представи – това са неизменните атрибути на нашето с вас
Бъдеще, на по-съвършения Нов Свят.

10.10275.

10.10276. В това Бъдеще много от понятията, с които сте
свикнали и които аз съм принуден да използвам –
например: измерност на „пространствено-времевия
Континуум“, Време, гравитация и антигравитация,
вещество и антивещество, полеви и силови взаимодействия, носят съвсем друг, много по-дълбок и
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по-качествен смисъл. И ние трябва заедно да стигнем до този нов смисъл.
Затова, докато изучавате в дълбочина ИИССИИсе опитайте да не влизате в дуалните конфликти на ума между старите, традиционни представи за явленията, термините, теориите и съвсем новия
поглед върху цялата енергоинформационна структура на Мирозданието.

10.10277.

ДИЛОГИЯТА,

За съжаление, в непроходимите и гъсти дебри
на днешната наука изначално е разработен и досега
продължава да действа двоен стандарт при оценяването на важността на едни или други открития, теории и предположения: прието е да се отнасяме снизходително към вероятните тълкувания по отношение
само на онези важни въпроси, които спадат към категорията на вече признатите и одобрени от повечето
апологети на науката.

10.10278.

Дотогава, докато определящи за вас остават такива понятия като „правилно“ и „неправилно“, вие
буквално „до последен дъх“ ще се стараете да защитавате своята собствена „правда“, своята измислена
„правота” и ”оставайки упорит като муле“, за нищо
на света няма да промените своите критични разсъждения за това ново Знание, ако сте сигурни, че заради
него може да пострадат вашата репутация, авторитет,
или ако поради това – Пази Боже! – някой, комуто сте
„така предани”, изведнъж се окаже неправ.

10.10279.

Много от вас се боят също така да не бъдат осмени от онези, които непоклатимо отстояват старите
представи и са готови нарочно подигравателно да критикуват и категорично да отхвърлят всичко ново, което е способно сериозно да разклати устоите на техния
авторитет. Но повярвайте, че докато се намирате под
строгата опека и влияние, докато вашият стремеж да се
доказвате като учен остава за вас по-скъп от възмож-

10.10280.
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ността да познаете по-дълбоки Нива на Истината, от
вас по никакъв начин няма да излезе истински Учен.
Ние се намираме в решаващия момент на достатъчно продължителния и сложен процес на появяването на Новата наука и осъществяването, с нейна
помощ, на мощен еволюционен скок към Нивата на
много по-високо Съзнание, универсално за цялото
човечество, излязло вече от детската си възраст и
решително преминаващо в новата фаза на своето
Космическо Развитие.

10.10281.

10.10282. Фактически ние с вас ставаме свидетели на
практическата реализация на процеса на Еволюцията в действие – на явния преход на Формите вътре в
Колективния Разум на човечеството от един биологичен вид в друг. Важна крачка в това Направление ще
стане преразглеждането от науката на отдавна остарелия принцип на придържането само към аналитично
безпристрастна обективност при изучаването на Природата и нейните Закони и признаването на правото
на съществуване и на други методи за познаване на
Истината, в това число и на интуитивните.

Тази крачка, без всякакво съмнение, ще помогне
значително да се ускори и опрости достигането, от учените от различни направления, на още по-дълбоко разбиране на Принципите на функционирането на истинския модел на Мирозданието, до нови фундаментални
открития и пророчески откровения в науката, до проникване в най-сложните Нива на човешкото Съзнание.

10.10283.

10.10284. Тази крачка е необходима още и поради това, че
взимайки под внимание най-мощната, неподдаваща се
не само на нашето влияние, а дори и на най-дръзкото
въображение, динамика на непрекъснато променящите се условия на вътрешните преобразувания на Вселената, просто е нелепо от наша страна да говорим за
„обективност или необективност“ на които и да било
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Форми на Нейното творческо проявление. Още повече
за такива съвършено непознати за нас области от Знанието като психиката, екстрасензориката или други
духовни „проучвания”.
Днешното човечеството е дошло съвсем близо
до онази граница на своето Съществуване, зад която
приключва принудителното заточение в „грубо чувствените” физиологични тела на нашето творческо проявление, предоставяйки ни достъп до открития Космос
изпълнен с много по-динамичен и хармоничен Живот,
отколкото можем да си представим.
10.10285.

Пълната зависимост на нашето Творчество от
физико-биологичните условия на Живот най-сетне
върви към края си и ознаменува не само пълна победа над „Смъртта“, но също така и началото на съвсем
невъобразим и удивителен етап от нашия по-нататъшен Духовен Път предполагащ както възможности
за фокусиране в проекции с по-универсални вълнови
Конфигурации на Самосъзнанието, така и по-активно
участие в общопланетарните процеси, свойствени на
Колективния Разум на нашата Звездна Същност.

10.10286.

10.10287. Естественият инерционен процес на сега фокусираните от нас биологични „обвивки“ с „виртуални“ е
само поредната витка от нашата безкрайна Еволюция.
Няма да ви говоря за това, че този етап ще ни приближи поне малко до постигането на поставената пред нас
Цел – изначално предначертания за всички Форми Духовен Път ни отвежда все по-дълбоко в Безкрайността,
в самата Същност на Нашия всеобщ Първоизточник.

Напълно е възможно универсалното Знание на
да помогне на смелите и гениални умове на съвремието да преминат нови граници на
по-дълбоко усвояване и разбиране на устройството на
Вселената и да подскажат някои неща за зараждането
в „най-близко бъдеще” на нова – още по-грандиозна и
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всеобясняваща – „теория на сингуларната организация на Мирозданието“.
10.10289. Не се бойте и дерзайте, защото е възможно именно вие да станете този „материален” вдъхновител и
инициатор на поредното преустройство на Колективното Съзнание на човечеството, чието научно и духовно
творчество да придвижи милиарди хора към осъзнати
интензивни префокусировки в нови, още по-качествени, Формо-системи на Мирозданието!
10.10290. По същество единствената отлика на гения от
обикновения „човек” е в това, че разумът на гения
не е покрит от пласт закостенели догми и забрани, а
е напълно открит за всякакъв интелектуален процес,
позволяващ му позитивно да възприема и съзерцава
в себе си Мисли, които са наистина дръзновени, невероятни и неограничени от абсолютно никакви рамки,
които са така свойствени за боязливия и предубеден
ум на обикновената „личност“.
10.10291. Геният,

дори и да се смята за пълен дилетант в някои научни или други области на жизненото творчество, не познава никакви „материални” рамки в своето
безкрайно открито интуитивно мислене и в своите, не
ограничавани от нищо, опити да открие Истината, да
разбере и обясни Смисъла на Всичко, не се страхува да
свързва в едно неща, които са „несъвместими, нелепи
и съмнителни“, които останалите отхвърлят и отричат.

Излезте от рамките на рутинното дискретно мислене и станете гении, за да започнете да изграждате
в своето Самосъзнание наистина безгранични Светове!
Казано по-просто, ето какво ще ви кажа: онези от вас,
които на база на Информацията от ИИССИИДИОЛОГИЯТА най-бързо от всички ще се досетят да преразгледат
формулировките на всички закони на естествознанието, психологията, генетиката и другите приложни науки, които по-рано са били за всички непоколебими
10.10292.
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и неизменни – ще разкрият с това, ще придобият и
опознаят собствената си гениалност!
Когато притежавате Знание от такова безкрайно Ниво като ИИССИИДИОЛОГИЯТА, в заобикалящата
ви действителност вече не може да съществува нищо,
което би могло да ви внуши страх, защото вие ще сте
абсолютно сигурен в това, че във вашето вечно Съществуване няма и не може да има нищо, което да ви
застрашава по някакъв начин, което би могло да ви
пороби и да ви уплаши.
10.10293.

10.10294. Всеки страх е едно нищо, когато притежавате
това Знание, което буквално „насила“, често пъти
„въпреки” вашата собствена воля, желание и логика,
крачка по крачка надеждно ви изтегля от блатото на
хилядолетните окови на ограничения Живот в неограниченото от нищо безкрайно Съществуване. Това
Знание ви позволява да се проникнете от вътрешното
осъзнаване на неразделното единение с Всичко, което
съ-съществува вечно в Мирозданието и с всеки изминал ден увеличава способностите ви за приемане на
още по-задълбоченото Знание, което аз вече приготвям за вашето по-зряло и способно на конструктивен
диалог Възприятие.

Когато познаете Всичко, Което Съществува, вие
напълно ще се префокусирате именно в Това „Всичко, Което Съществува“ и ще станете безгранично и
универсално вътрешно Знание на Твореца на ВСИЧКО:
безкраен Живот, съвкупност от неограничена от нищо
Свобода на Мисълта и безусловна Радост от осъзнатото творческо Битие, което вече никога няма да стане
за вас „небитие“ поради вашето невежество.
10.10295.

Каквото познаете – това и ставате! И ако искате
да станете въплъщение на Творческото Безсмъртие и
да живеете безсмъртен, от нищо и от никого не ограничаван до безкрай Живот, вие трябва да се научите
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да изживявате пълноценно всеки осъзнато сътворяван
от вас момент.
Смело се избавяйте от знанията и идеалите, които ви плашат, накърняват и строго ограничават безкрайната Свобода на вашия Живот! Погледнете право
в очите всичките си страхове и съмнения, всяка ваша
несигурност и остарели догми – и се убедете в тяхната
илюзорност.

10.10297.

Знайте, че вие сте вечни и че няма в онази все
още неопозната от вас част на Битието нищо, което да
ви лиши от възможността да живеете винаги в Щастие, Любов и Радост. И да ви даде Бог, Който временно
все още дреме във вас, повече силна Интуиция и Сила
на Духа по този трудоемък Път!
10.10298.
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10.10299.Уникалната

и универсална Информация, която давам в ИИССИИДИОЛОГИЯТА, е предназначена за
най-интелектуално развитата и духовно просветена
част, авангарда на Колективния Разум на това „човечество”, чиято голяма част самосъзнателни Елементи,
тоест ние с вас като активни Форми на Неговото творческо самоизразяване, вече е преодоляла най-егоистичното ниво на своето „личностно“ Самовъзприятие.
10.10300. Като наблюдавам обаче вялостта и инертността, с която се възприема (или изобщо не се възприема!) това еволюционно Знание стигам до извода, че
за човешките Светове на даденото ниво на развитие
подобна прогресивна Информация е в някаква степен
преждевременна.

По-примитивната и по-традиционна формула на такива процеси като „умиране“, „Смърт“, и
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„следсмъртно“ съществуване, които съм предал много подробно по-рано чрез Планетарните Нива на моето „личностно“ Самосъзнание и които съм описал
детайлно в моите предходни книги*, е по-разбираема
и достъпна за повечето хора и поради това в много
по-голяма степен удовлетворява тази част от Колективния Разум на човечеството.
Но с появата на ИИССИИДИОЛОГИЯТА ние с вас
имахме възможността да научим за една много важна
особеност на многоизмерната структура на Мирозданието: абсолютно ВСИЧКО, което субективно отнасяме
към „миналото“ или към „бъдещето“, в действителност ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВА – винаги е било и винаги ще
бъде! – в своето извънвремево самоизразяване и никъде не е изчезнало от общочовешкия творчески Процес.
10.10302.

Ние сме свикнали да възприемаме стабилното и
продължително отсъствие на нещо, което по-рано е било
редом с нас (или в нас) като негово изчезване от сферата
на Битието ни, като някакво „анихилиране“, осъществило се на нивото на нашето психично възприятие.

10.10303.

В действителност има само процес на изменение
на честотата на вибрациите или на нашите Форми (и
на заобикалящата ни действителност) по отношение
на някакъв наблюдаван от нас обект или преобразуване на честотата на енергийната вибрация на обекта по
отношение на излъчваната от нас честота, в резултат
на което се получава така, че и ние, и дадения обект,
променяме „геометрията“ на заобикалящото ни Пространство-Време в различните „резонационни точки“.

10.10304.

10.10305. Например, в последно време астрономите са
изгубили от погледа си вече хиляди наблюдавани от
тях по-рано комети и не могат да разберат къде са се
дянали те. А цялата работа е в изменението и на техните предишни честотни параметри и на честотния

* Цикъл «Изкуството да се умира»
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диапазон на Формо-системите на Световете на нашето с вас самоосъзнаване.
10.10306. Част от заобикалящите ни обекти, според инерционното ни „изместване“ (префокусировки) в „скррууллерртните системи“ на Формо-системите на Светове
с различно качество, престават да участват в тези „сценарии на развитие“, в които ние се фокусираме, но си
остават по-старому неотделима част от други „сценарии“ и продължават своето изначално предопределено
съществуване в тях като източници на генериране на
определена честота и качество.

Ние от своя страна, след като се префокусираме
в Светове с други качествени (честотни) характеристики, вече ставаме част от друг честотен диапазон на
Енерго-Плазмата, което не позволява на нашите системи за възприятие и на приборите за наблюдение, които
използваме (които, както и всичко останало в нашия
Свят, съществуват в същия, в който и ние, честотен
диапазон), да преживяват ментално-чувствено онова,
което вече не е част от „сценария на развитие“, към
който принадлежим в дадения инерционен момент.

10.10307.

Ако границата на дисонанса между честотите на
взаимодействащите си обекти се намира отвъд определени параметри (за нашата реалност – 328 „кадъра“ в
секунда), то тези обекти вече не могат „обемно“ да се
възприемат един от друг.

10.10308.

10.10309. За да е налице визуално възприемане, в системите на Самосъзнание на взаимодействащите си обекти
трябва да възникне достатъчно активен ефект на взаимен резонанс в общия за тях честотен диапазон, което
ще им позволи в еднаква степен да изменят „кривината” на Пространство-Времето и по този начин да станат видими един за друг.

И така, това необозримо и непостижимо ВСИЧедновременно-едномоментно проявено във всички
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многоизмерностни енергоинформационни Нива на Мирозданието, подобно на висококачествена компютърна
програма, вече изначално и до най-малките подробности е „планирано“ в цялата безкрайна многовариантност на съществуващите за всяка Форма на Колективния Разум реализационни възможности.
10.10311. Следователно, всеки от нас като самосъзнателна
„личност“ също в безкрайното множество на тези варианти (привързани към своите Времеви Потоци) вече
изначално съществува, като се проявява индивидуално и самоосъзнато във всяко от безбройните Нива на
това едновременно, много тясно взаимосвързано, но
поради разликата в честотите невидимо и неусещано
от нас! Единно и общо за всички Съществуване.

Да, ВСИЧКО ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВА – искаме или не
искаме, независимо дали признаваме това или яростно
го отричаме ! И, възприемайки тази Истина повърхностно, някой може прибързано да помисли, че щом всичко и
без друго съществува, то той по принцип вече няма към
какво да се стреми и че да живееш по-старому, не знаейки какво те очаква занапред, става безинтересно.

10.10312.

10.10313. Много от вас ще си зададат въпроса: ако абсолютно всички варианти на развитие на ВСИЧКО изначално
вече съществуват, то в какво е смисълът на тази „комедия“ (или „драма“?), какво се случва пред очите ни
под формата на многообразните събития в заобикалящия ни Живот? В какво тогава е смисълът на всички
онези стремежи и неимоверни усилия, които полагаме,
за да постигнем нещо?
10.10314. Онези от вас, които са се опитвали, но така и не
са могли да се ориентират до край в Информацията,
представена в предходните книги по ИИССИИДИОЛОГИЯ
и продължават да задават подобни въпроси – не разбират главното: от цялото безкрайно многообразие на
тези вече съществуващи варианти, във всеки от вас (в
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самата структура на вашето Самосъзнание!) вече изначално съществуват всички потенциални възможности
да избирате и преживявате свободно именно онова,
което на дадения етап от вашето жизнено творчество
ви интересува и привлича повече от всичко останало
както във вас самите, така и в окръжаващия ви Свят.
Тези практически безгранични възможности са
сродни с непреходното, хазартно и страстно желание
да пътешестваш не по зададен и внимателно проверен
от някого маршрут, не по необходимост, а по свое желание, интуитивно, по свое усмотрение, опознавайки
непознатото, разкривайки за себе си нещо ново, независимо от това дали то се е появило съвсем неотдавна
или съществува вече хиляди години.

10.10315.

Макар всички страни в заобикалящия ни свят,
всички уникални и разнообразни места на планетата
вече да съществуват без нашето знание и съгласие, от
това те не са по-малко интересни и привлекателни за
нас, примамват ни и ни зоват към себе си дотогава,
докато не изследваме детайлно и внимателно всяко
ъгълче, докато не изучим подробно и изчерпателно
всички негови забележителности, докато не вникнем
дълбоко и не опознаем особеностите на манталитета и
бита характерни за населението на всяко от тези места
и докато не се насладим напълно на впечатленията и
опита, които задължително и без съмнение ще обогатят и изпълнят Живота ни с нещо особено.

10.10316.

Съгласете се, че за пълното реализиране на този
изследователско-познавателен етногеографски проект
всеки от нас ще трябва целенасочено и осъзнато да
изживее стотици хиляди, милиони Животи, като непрекъснато обикаля по целия свят и изучава подробно
всяко от неповторимите му ъгълчета.

10.10317.

Ако обаче имате възможността да опознаете
всичко това едновременно, наведнъж, като че ли „раз-
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деляйки се“ на билиони също толкова самостоятелни,
колкото и вие, „личности“, то този проект може да се
осъществи само за един Живот!
10.10319. Сега вие не осъзнавате кой знае колко онази
Информация, която едновременно с вас получават от
своите Животи (под формата на на жизнен Опит) тези
милиарди ваши други „аз“. Но това не означава, че
този опит изчезва безследно и напълно безполезно за
вас в някакви бездънни „анали“ на вашата тайнствена
и напълно необяснима за вас Душа.
10.10320. Уверявам ви, че в осъзнатия си Живот вие не
правите и не избирате много, твърде много неща
единствено поради това, че такъв избор – в същия
този момент, но в своето времеизчисление! – вече е
направен чрез структурите на Самосъзнанието на някои други „аз“ от вашето множество „аз-ове“, а „лично“ на вас те веднага са изпратили енергоинформационни импулси, съдържащи в себе си абсолютно цялата Информация за Опита, получен от „вас“ някъде
„там“, в другите Времеви Потоци.

Когато в своето Самосъзнание достигнете онези
Нива, където възможността за осъзнато фокусиране
(„внедряване“) в която и да било от тези ваши Форми (тела) стане нещо нормално за вашето съзнателно Съществуване, тогава всеки от Животите, които
„вие” изживявате в своето „индивидуално сега“ ще
стане абсолютно достъпен за непосредствено преживяване от вас.

10.10321.

10.10322. Тогава ще можете да избирате по свое желание
всичко, което ви заинтересува или заинтригува в цялото това многообразие от изживяваните от вас житейски „истории“ без да се зацикляте върху нито една от
тях, а просто като ги изучавате с интерес и ги съпоставяте като забавни „картинки“, сменящи се една друга
в непрекъснатото въртене на калейдоскоп.
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Така че, според мен, всеки от нас има към какво
да се стреми! Друг въпрос е дали сме готови естествено
и органично „да се впишем“ в тези специфични условия
и уникални жизнени обстоятелства, за присъствието си
в които толкова самоуверено претендираме?

10.10323.

Способни ли сме ние – още сега, с цялата, необходима във всеки конкретен случай степен на отговорност и компетентност, да изпълняваме многобройните
функции, които изначално са заложени във всеки от
подробно „планираните“ варианти на нашето разнокачествено безкрайно Съществуване?

10.10324.

Независимо от пълнотата и детайлността на описанието на процесите на „умирането“, то Знанието,
което съм дал в предишните си петнадесет книги от
цикъла „Изкуството да се умира” или „Живот между Животите“, все пак не можа точно и еднозначно
да отговори на конкретните въпроси за това какво се
случва в състоянията, които субективно определяме
като „следсмъртно съществуване“, какво се случва с
всеки от нас след като лекарят, навел се над нашето
„безжизнено” тяло, обяви на присъстващите окончателната присъда за летален изход.
10.10325.

Дори и най-подробното знание за всички процеси на „умиране“ няма да даде нищо на никого от нас,
защото всеки път по време на нечие „умиране“ ние се
сблъскваме единствено с една идеално разиграна пред
нас комедия – Илюзията за нечия „Смърт“.

10.10326.

Защото, оказва се, ние – като осъзнаващи себе си
„личности“, НИКОГА НЕ УМИРАМЕ, а винаги и навсякъде съществуваме, оставаме да съществуваме, каквато
и субективна присъда да е произнесена над „нашето“
бивше (сега безжизнено) тяло.
10.10327.

Ние съвсем не сме това, което представлява временно използваното от нас тяло. Ние – както всички
заедно, така и всеки поотделно, извечно винаги сме

10.10328.
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„били“ живи, вечно ще живеем и винаги оставаме осъзнато да съществуваме на всички Нива на Самосъзнанието на всеки от нашите Формо-Типи, на всеки от
Стерео-Типите на нашите Стерео-Форми.
Много приблизително това понятие „едномоментност на съществуването на ВСИЧКО“, въвеждено от мен
в ИИССИИДИОЛОГИЯТА, може да се сравни с езотеричното разбиране на термина „въплъщение на Всичко „физически” проявяващо се Тук и Сега“, тоест във всички
многоизмерностни „точки“ на така нареченото „Битие“
и паралелно съществуващите с тях безбройни Нива на
„Небитието“ (което в неговия честотен диапазон се възприема от неговите обитатели като „Битие“, а нашето
„Битие“ за тях преминава в разреда „Небитие“).
10.10329.

Изначално ние сме просто ОБРЕЧЕНИ на Безсмъртие, но в отговор на това всеки „човек“, осъзнаващ
себе си само като дадена конкретна „личност“, ще продължава да отстоява своето: „Да, аз разбирам, че останалите може би са безсмъртни, но какво ще стане
с мен конкретно, къде ще отида, когато престана да
бъда тук?“ Това, навярно, е най-важният и животрептящ въпрос, който си задава всеки „човек“.

10.10330.

Колкото и да описвам всички индивидуални
разновидности на „Смъртта“, колкото и подробно да
се опитвам да предам с думи цялото безбройно разноообразие на много специфичните за всеки отделен
случай „следсмъртни“ състояния – и феноменът на
„Смъртта“, и неизвестният, непостижим за ограничения ни ум парадокс на нашия вечен Живот все пак
продължават да плашат „хората“ със своята неразгадана тайнственост и абсолютна непознатост.

10.10331.

10.10332. Та нали нито един „човек“ до самия момент
на „Смъртта“ не може да изживее поне някои от
състоянията, които ще усеща след принудителното
„напускане“ (префокусировка) от обичайната си фи-
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зическа Форма. Защото такива състояния просто не
съществуват!
10.10333. Този, който в очите на останалите като че ли
„умира“, в същия момент се „измества”, префокусира
в своето Самосъзнание в малко по-различен по честотните си характеристики, дувуйллерртен „ротационен
Цикъл“ и моментално се фокусира в Конфигурацията
на друга НУУ-ВВУ-Форма (превръщайки се в нея!), като
при това изобщо вече не осъзнава предишното си тяло
(„на починалия човек“), а автоматично продължава да
живее по-нататък, без да чувства и да преживява по
никакъв начин – абсолютно по никакъв! – това, че
в този момент околните възприемат неговото бивше
тяло като „реално умрял човек“.

Ние никога – повярвайте ми! – НИКОГА нямаме дори и най-малка възможност да осъзнаем своята
„Смърт“, тъй като в цялата съвкупност от наши Формо-Типи и структуриращите ги Стерео-Типи („на физически въплътените личности“) ние навсякъде, винаги и във всеки момент съществуваме като абсолютно
самостоятелни Творчески Единици, „индивидуално”
осъзнаващи себе си само в строго определени качествени диапазони на Енерго-Плазмата.
10.10334.

Невъзможно е да откриете смисъла на своето съществуване, ако свързвате примитивно това безкрайно
и многоизмерно ВСИЧКО единствено със своето строго ограничено от триизмерната дуалност „личностно“
възприятие, с биологичното си тяло и с илюзорните
представи за себе си като за единствено съществуваща
в цялото Мироздание конкретна физиологична Форма.

10.10335.

Ако отъждествявате себе си само с видимата, осъзнавана от вас „личност“, тоест с онзи, когото имате
възможност да виждате в огледалото пред себе си, то, осмисляйки универсалното Знание на ИИССИИДИОЛОГИЯТА
на подобно нискокачествено Ниво, вие по-скоро така и
10.10336.
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никога няма да можете да си отговорите на вечния въпрос: в какво е истинският смисъл на моя Живот?
10.10337. Ако не се ориентирате до край в принципите на
образуването на цялото безкрайно множество ваши
„личностни аз“ едновременно живеещи някъде, вие
няма да можете да разберете дълбинната Истина за
своето вечно Съществуване, защото ще я изкривите до
неузнаваемост в своя ограничен ум чрез насадените ви
лъжливи Представи за това, че за вас, видите ли, изобщо не е важно дали ще изживеете Живота си по-добре
или по-зле – та нали това по никакъв начин няма да
повлияе на вашето „личностно“ състояние след „Смъртта“, тъй като в своето Самосъзнание вие винаги ще
можете да се усещате само като жив.

Да, това е истина! Тя е безжалостно преиначена
от ограниченото егоистично възприятие, но е истина!
От момента на появяването на ИИССИИДИОЛОГИЯТА
всички „страшилища“ за какви ли не ужаси в „следсмъртното съществуване“ завинаги отиват в миналото – не съществува нито „Смърт“, нито „Живот след
Смъртта“, нито „Живот между Животите“, нито „рай“,
нито „ад“, съществува само един, вечно реализиран
от нас в множество наши разнокачествени „тела“
обективно всеобщ Живот, субективно и индивидуално
възприеман от всеки от безбройното множество наши
„личностни азове“.

10.10338.

По-рано, при четенето на най-първите ми книги*
и опитите да се следват колкото се може по-точно моите указания за усвояване на главните приниципи на
„следсмъртното“ съществуване, вие имахте за цел да
направите своя Живот по-качествен, по-добър, по-алтруистичен, за да може тези висши психоемоционални
състояния да станат обичайни за вас и с течение на

10.10339.

* «Странстването на душите», «Душата в зодиака», «Душата и космоса», «Изкуството
да се умира», «Другите светове» и много други
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времето да изградят важната мисле-чувствена основа
на вашето Самосъзнание.
Вие – абсолютно основателно и правилно сте
смятали, че ако „умирате“ в стабилно по-качествено
състояние, в осъзната Радост и Любов към всичко,
което ви заобикаля, ще можете и след „Смъртта“ да
продължите да осъзнавате себе си в същите позитивни
нива на самовъзприятие, което ще ви подсигури достойно „следсмъртно“ съществуване.

10.10340.

Какво се промени с появяването на Знанието на
Промени ли се коренно нещо?
По същество не! Вие просто разбрахте, че няма никакво „следсмъртно съществуване“, а всяко ваше „следсмъртно състояние“ за вас е по-нататъшно продължение на текущите обстоятелства на непрекъснато възприемания от вас Живот.

10.10341.

ИИССИИДИОЛОГИЯТА?

10.10342. Когато и да се случи с вас поредната „Смърт“,
вие никога няма да можете да се съсредоточите върху нея, няма да можете реално да се фокусирате върху това състояние, първо защото то трае само 1/300
част от секундата и второ, защото вие (малко „друг“,
по-различен) ще продължавате по-старому да живеете
в едно интуитивно избрано от вас направление на реализация на свойствения ви в дадения момент творчески потенциал, което на свой ред много силно зависи
от това върху какво именно в този миг е съсредоточен
вашия „Фокус на Творческа Активност“.

Ако в предишната ви осъзната подготовка за вашето бъдещо „следсмъртно съществуване“ водещата
роля е принадлежала на култивирането в Самосъзнанието ви на най-възвишени и алтруистични състояния, то и сега във вашето осъзнато движение към Безсмъртието тези принципи си остават важни и определящи: най-качественото от възможните за всеки даден
момент психично състояние ви осигурява във всяка

10.10343.
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„скррууллерртна система“ момент на префокусировка
в най-качественото Направление на вашето най-близко по време развитие.
Вашият „Фокус на Съсредоточено Внимание“
принадлежи на вас, а „Фокусът на Съсредоточеното
Внимание“ на другия, по-развитият от „вас“ двамата,
също принадлежи на вас (както и вашият – на него!),
но онзи „вие“ се намира в друго честотно състояние
на Самосъзнанието, към което този „вие“ все още качествено не сте съзрели (а него това Направление вече
не го интересува толкова силно).

10.10344.

Например, представете си, че сега, през 2010
година вие седите около мен до огъня, задавате своите въпроси и слушате отговорите ми на тях, а други
„вие“ – от преди сто години (по нашето летоброене)
също седят някъде – например, в някоя езотерична
група, и разглеждат важни теми за смисъла на Живота и принципите на Битието.
10.10345.

Онези „вие“, осъзнаващи „личностно“ себе си
само в своя Времеви Поток, изобщо не си представят,
че след сто години вие – „днешите“, осъзнаващи себе
си вече в 2010 година – съществувате едновременно с
онези „вие“ – „предишните“.

10.10346.

10.10347. За ограничените биологични нива на системата
на „личностното“ Възприятие на онези „вие“, които се
намират в онази езотерична група, „ние“ – тук седящите, просто не съществуваме, тъй като те не са в състояние да „ни“ видят през непроницаемата граница на
разликата в специфичните честоти на „индивидуалните ротационни Цикли“.

Но все пак, независимо дали притежаваме слаби
или екстраординарни способности за Възприемане, ние
всички вече съществуваме и „там“, и „тук“, и всичко
това винаги „е било“, „е“ и „ще бъде“ едновременно,
независимо от това къде и с кого ние осъзнаваме себе

10.10348.
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си в дадения момент: просто „там“ се осъзнаваме като
едни „личности“, а „тук“ – като съвсем други.
10.10349. А ако формално изключим разликата във времето,
то в един от вашите безбройни „сценарии“ вие седите
„сега тук“ и внимавате в моите отговори на вашите въпроси, а множество други „вие“ – всеки поотделно и в
своето „сега“ – имат някакви други занимания в своите
„индивидуални сценарии“: възможно е някой да вечеря,
или да работи, или да спи, или да пътува нанякъде...

Във всеки от случаите всички безбройни варианти на всичко, което може да се случи с нас и „там“,
и „тук“, са подробно режисирани и „планирани“ до
най-„незначителните“ „дреболии“, които всъщност са
главните съставляващи информационни елементи на
непрекъснато сменящите се едно друго причинно-следствени взаимоотношения в цялата многоизмерна
структура на Мирозданието.

10.10350.

Мнозина от вас, разбира се, ще си помислят: в
какво тогава е смисълът на Живота, ако всичко вече
е определено до такава степен и не е ли ИИССИИДИОЛОГИЯТА хитра уловка или подигравка на „коварния
измамник” Орис, опитващ се да лиши хората от радост
и надежда за по-добро „бъдеще” в утрешния ден?
10.10351.

10.10352. Отговарям: докато вашето Възприятие е строго
фиксирано върху изключително индивидуалните субективно-егоистични Нива на вашето Самосъзнание,
дотогава това Знание ще е преждевременно за вас, тъй
като подсъзнателно вие се стремите всеки момент от
Живота си да сложите единствено под знаменателя на
удобния и изгодния само на вас аспект на разбиране,
под знаменателя на своя собствен, избран от вас, аспект от общата правда.

Вие не знаете със сигурност нито за твърде сложната фина вибрационна структура на заобикалящия ви
Свят, нито за универсалната система на съществуващи-

10.10353.
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те силови взаимовръзки между всички самосъзнателни
Елементи (Форми) на многобройните Колективни Разуми, изобщо нищо не знаете за това по какъв начин всичко то се осъществява едновременно във вашето „сега“
и какво конкретно може да се случи с някого „после“,
след неговата, наблюдавана от вас, „Смърт“.
10.10354. И макар че самите вие никога няма да осъзнаете факта на собствената си „Смърт“, на всеки от вас
се налага да „умира“ (при това безбройно множество
пъти!) в течение на дългия-предълъг, фактически –
безкраен Живот.

И това, че аз самият достоверно знам и се опитвам да ви разкажа за принципите на преобразуване
на всеки от вашите „досмъртни“ мигове в следващия
миг от вечно продължаващият за вас Живот, за различните уникални възможности и за индивидуалните
особености на тези специфични състояния „от Живот
– в Живот“, за повечето от вас, разбира се, може да е
съвсем непонятно и да не вдъхва доверие.

10.10355.

10.10356. А щом няма доверие, то в съмняващия се ум,
ограничен от примитивните Представи, по навик веднага възниква мотивация за оправдаване на собственото невежество: абе кой е този Орис, че да му се
доверявам? Може би е някакъв провокатор, шарлатанин и лъжец, та нали никой още не се е върнал обратно от „оня свят“!

Не ви обвинявам за това, че така яростно се
съпротивлявате на тази абсолютно нова за цялото
„човечество“ Информация. Това е напълно нормално. Най-лошото е, че докато вие упорито отхвърляте онова, с чиято помощ огромен брой (съвсем не
по-глупави от вас) „хора” се опитват да стигнат до
смисъла не само на своя Живот, но така също и на
Съществуването на Всичко, Което Е, времето за вашите възможности изтича.

10.10357.
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Да, то изчезва безжалостно и безследно заедно с
вашите „индивидуални ротационни Цикли“ в онова от
Направленията на вашето „личностно“ съществуване,
където не съществуват нито Орис, с неговата сложна
за разбиране ИИССИИДИОЛОГИЯ, нито още много други
неща, които са по-съвършени и хармонични, но не са
привлекли честолюбивото ви внимание и не са вдъхнали „лично“ на вас доверие само защото в много отношения „нямате допирна точка“ с онези устояли през вековете Представи, които не само вие, но и много поколения ваши предци са използвали като информационна
база за своите отношения с Живота и обществото.

10.10358.

Докато във вашия Живот сте заети само вашата
мощна егоцентрична самореализация, строго регламентираща всичко ставащо край вас само в две категории: (онова, което е „изгодно“ и онова, което е „неизгодно“ за вас като „личност”), вие ще можете да оценявате себе си във всички информационни Потоци само
като дискретна „личност“, като обособена от Формата
„индивидуалност” отделена илюзорно от ВСИЧКО „останало“ и избираща онова, което – по нейно мнение,
тя не е и което не влиза в сферата на нейните „лични“
егоистични интереси.
10.10359.

Следователно, с ограниченото си Самосъзнание
вие няма да можете да разберете и да обхванете изцяло това глобално „надличностно“ Знание независимо, че То е много силно сублимирано и адаптирано от
мен ( в смислов аспект качествено е „занижено“) към
най-разбираемите за вас Представи, структуриращи
само една трета (в най-добрия случай!) от синтезираните Нива на Творческа Активност на Творците на ОРЛААКТОР- и АИГЛЛИЛЛИАА-ИИССИИДИ*.

10.10360.

Недопустимо е Тази Информация да се опростява и „извращава“ повече от това, тъй като тези Нива

10.10361.

* Вж. Таблица на ИИССИИДИ-Центровете («Речник на термините»)
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са структурирани с възможно най-простите понятия,
формиращи в Самосъзнанието на „личността“ най-общи Представи за състоянието на Единството с ВСИЧКО, когато „личностните“ проблеми на „човека“, основани изцяло на субективното разделение на Света,
принудително се анихилират (променят честотата си)
или изцяло биват изтласкани от динамиката на „Фокуса на Творческата Активност“ от абсолютно новото Знание, мотивиращо стабилното вземане на много
по-качествени решения.
10.10362. Следователно, това Знание е дадено изключително за високоинтелектуалните и високочувствени „хора“
от преходната – „индигова“ – раса, а също и като първоначална основа за творческата реализация на „бъдещите“ (вече и „сега“ съществуващи в своите Светове
едновременно с нас!) радикално преобразени честотни
Конфигурации на по-съвършените човешки Форми.

Това универсално Знание е недостъпно за системите на Възприятие на абсолютното мнозинство „хора“
от настоящата, изживяваща последните си години в
по-качествени Светове раса, чиито Форми на „колективно Съзнание” са абсолютно и повсеместно зациклени единствено върху собственото користно съществуване и оцеляване, върху егоистичното творчество и
честолюбиво самовъзприятие, върху субективизма във
всичко винаги и навсякъде, където им се предоставя
възможност да се проявят.

10.10363.

10.10364. Невъзможно е да се разбере това уникално по
своята всеобхватност Знание дотогава, докато се асоциирате само с наблюдаваните от вас „личности“, докато зад фината Илюзия за разделението и обособяването не започнете – поне едва-едва! – да различавате
очевидните признаци на вашата енергоинформационна всеобщност с всички заобикалящи ви Форми и логическата неразривност между всички ваши Мисли,
Чувства и Постъпки.
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Това Знание неизбежно поставя пред всекиго от
вас въпроса за строго конкретно и ясно самоопределяне: или вие го смятате за пълна глупост и измислица, която не заслужава дори минута от вашето драгоценно внимание, или започвате да разбирате нещо в
Живота си по-дълбоко и по-качествено и под натиска
на новите Представи сте принудени постоянно да размишлявате за това какъв е действителният смисъл на
вашия стремеж да постигнете нещо в Живота си, ако
ВСИЧКО ВЕЧЕ и без друго СЪЩЕСТВУВА.
10.10365.

10.10366. Съществува и още един, по-рядко срещан, вариант на въздействие на ИИССИИДИОЛОГИЯТА върху
качеството на Творческата Активност на Самосъзнанието, при който новата Информация непрекъснато
ви тласка към опити да излезете самостоятелно на
„надличностните“ Нива на Творчество, свойствени за
вашата Стерео-Форма (Формо-Тип), за да се постараете реално да преодолеете в Самосъзнанието си онова,
което ви отделя от Всичко и да намерите, най-накрая,
в себе си „Нещо“, което хармонично да обедини вас,
„настоящите“, с дълбинната Същност на вашата ЛЛУУВВУ (човешка Форма), с най-развитите Интерпретации
на вашите „минали“ и „бъдещи“ Формо-Типи.

Ще ви кажа, че е много-много сложно и неимоверно трудно да се изпълни това, защото за тази цел трябва
не само да се научите мощно и стабилно да мобилизирате, контролирате и целенасочено да реализирате в своето
Самосъзнание огромните психични и физически резерви
на по-качествени начините за вашето самоизразяване,
но също така и изцяло да се откажете от всичко това,
което сте свикнали да смятате за „свои“ достойнства.

10.10367.

Това ще изисква от вас решително разграничаване дори от най-слабите проявления на нискочестотното
егоистично честолюбие, обилно изпълващо понастоящем всички ваши избори и непрекъснато подхранващо целия ваш Живот и Творчество.

10.10368.
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Това неизбежно ще повлече след себе си отказ от
всички ваши предишни Представи и Разбирания за заобикалящата ви многоизмерностна реалност, за Принципите на вашето творческо проявление в непрекъснато
сменящите се една друга Формо-системи на Световете,
за възможностите на взаимодействие на тези Светове и
структуриращите ги обекти (хора, животни, природни
явления) с „вас“, тоест с този, който субективно възприемате във всеки един момент като „себе си“.
10.10369.

Едва тогава, от позицията на Представите на третото синтезирано Ниво на ОРЛААКТОР- и АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди, от позицията на естествения Алтруизъм,
характерен за „надличностните” Нива на Самосъзнанието, вие ще можете да разберете в какво се заключава основополагащата Същност, в какво се проявява
неизбежното Благо и в какво се състои истинската Цел
не само на вашия собствен Живот, но и на Съществуването на Формите въобще.
10.10370.

10.10371. Докато не разберете това, докато не го приемете и с
ума и със Сърцето си, превръщайки това дълбоко Разбиране в норма на своите Избори във всеки един миг, вие
няма да можете да различавате в постъпките на другите
„хора“ много от вашите собствени качествени отражения (принадлежащи на други ваши Стерео-Типи), а във
всички ситуации ще се възприемате еднозначно само
като „личност“, проявяваща своето индивидуално Творчество в един-единствен заобикалящ ви Свят.

Дълбокото аналитично-логическо възприемане
или пълното отрицание на Знанието на ИИССИИДИОЛОГИЯТА, разкриващо много сложния и многопланов механизъм на всеобщото синхронизирано силово взаимодействие между всички многоизмерностни Форми на
разнокачествените Колективни Разуми – именно това
са най-качествените критерии, които позволяват още
сега да се определи точно еволюционния потенциал на
интелектуално-чувственото развитие на всеки „човек“,
10.10372.
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да се определи готов ли е „човекът“ за по-задълбочено
Възприемане на себе си на ново, по-високо творческо
Ниво, или още не е.
10.10373. Във всеки случай, без значение за какво ви говоря, никога не става дума за вас като конкретните
дискретни „личности“, отъждествени със своите биологични тела, защото като такива „вие“, във всеки
един момент от анализа на вашите качества, сте безбройно множество и във всеки един момент от вашето
конкретно самоосъзнаване „вие“ ВИНАГИ СЪЩЕСТВУВАТЕ и присъствате НАВСЯКЪДЕ.

Но, както вече казах, за вас, „настоящите“, субективно не съществуват „другите вие“, обитаващи
други Реалности, точно както и за тях, в техните реалности, субективно не съществувате вие, „настоящите“.
10.10374.

Всяка от фокусираните от вас НУУ-ВВУ-Форми
(проявени като физическа „личност“), независимо към
коя от Формо-системите на „пространствено-времевия
Континуум“ принадлежи, субективно съществува единствено „сама за себе си“, тоест за собствената си самореализация в строго определен, изначално заложен в нейната честотна Конфигурация диапазон на творческата
динамика на специфичните Нива на Енерго-Плазмата.

10.10375.

Обстоятелството, че всъщност вие усещате себе
си във всеки текущ момент от своя Живот именно като
такива единствено благодарение на сложно-честотното
резониране на вашия „Фокус на Съсредоточеното Внимание“ с честотната Конфигурация на една от дувуйллерртните групи на вашите Стерео-Типи, не означава
нищо за вас, тъй като не ви говори абсолютно нищо и
не предизвиква никакви особени преживявания.

10.10376.

10.10377. Вие винаги сте способни да възприемате себе
си само като „себе си-единствения“, а не като някого
„другиго“ – макар и като две капки вода приличащ
на вас! – който в някой друг Свят също, едновременно
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с вас, си живее като себе си, без да подозира нито за
„вас“, нито за същото, както и за него, право на законно съществуване, което и „другите вас“ имат и се
занимава със собственото си жизнено Творчество.
И все пак, независимо от неимоверните трудности, с които ИИССИИДИОЛОГИЯТА си проправя път
в Колективния Разум на „днешното човечество“, мога
определено да кажа, че новото Знание е дадено в Световете на този диапазон от Мирозданието съвсем навреме и неслучайно, защото в Самосъзнанието на огромен брой интелектуално развити „хора“ вече е настъпил ключовият и решаващ момент за естественото
и логично обединяване на всичко онова, което досега
в тяхното Разбиране е било или субективно разделено
или изобщо не е съществувало.
10.10378.

Този сложен и нелек процес на последователното
синхронизиране една с друга на най-еволюционните
от вашите предишни Представи с новите универсални
СФУУРММ-Форми (виж „Речник на термините“) отсега нататък – като магнит, ще започне много по-бързо
и целенасочено да обединява в една по-универсална
Форма всички ваши едномоментни съществувания в
отделните Времеви Потоци.
10.10379.

Като получите и усвоите в дълбочина най-новото Знание на ИИССИИДИОЛОГИЯТА, вие вече ще знаете,
че другият „вие“ – в много по-съвършена Форма на
своето творческо самоизразяване – също вече съществува и затова ще започнете осъзнато да се стремите
към тези свои по-добри състояния мотивирано и целенасочено, отказвайки се от всякакви възможности за
участие в по-нискокачественото творчество в другите
Светове на едновременното проявление на фокусираните от Вас НУУ-ВВУ-Форми.
10.10380.

Тогава по-еволюционните и по-развитите от дувуйллерртните групи на вашите Стерео-Типи ще ви привли10.10381.
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чат непрекъснато със съвсем нови и потресаващи възможности за творческа реализация и вие естествено ще
поискате по-бързо да се префокусирате в тях, активизирайки в своето Самосъзнание мощната Мисъл-Форма
на дълбокото осъзнаване, че вие ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАТЕ
навсякъде и даже там, където вие – по вашите днешни
Представи – със своите свойства сте се сравнявали (както може да ви се стори) даже със Самия „Бог“.
Научавайки и разбирайки, че в някои от многобройните Светове, изпълващи ви със своето по-качествено Съдържание, „Вие“ вече съществувате като
Такива – хармонични и съвършени, високоразумни и
одухотворени и че във вас още сега са налице потенциални възможности и надеждни методи последователно
да станете именно Такива, а не някакви други – невежи и ограничени, вие, надявам се, ще се въодушевите
и настроите към преодоляване на всички трудности,
които биха могли да ви очакват по този Духовен Път,
защото ще бъдете, както и аз, твърдо уверени, че ТОВА
ваше съществуване ВЕЧЕ ГО ИМА!

10.10382.

10.10383. Вашата задача е никога и за нищо на света да
не отстъпвате от замисленото, да не се отказвате доброволно от собствените си високи принципи заради
нечие тщеславие и невежество, да не променяте своите – по-истински! – възгледи и дълбоки убеждения за
наличието на реални възможности за вашето вечно съществуване в угода на нечии лъжливи и по-малко качествени, но по-авторитетни или общоприети мнения.

Но още по-важната ви Задача в Живота е с всеки
нов ден, с всяко поредно решение, последователно и
целеустремено да ставате все по-съзнателни Творци на
по-високите Нива на Мирозданието, смело, уверено и
без да се боите от никакви трудности, да се включвате
в онези Нива на духовна и психична дейност, които
по-рано са ви се стрували недостъпни, невъзможни и
непреодолими.

10.10384.
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Да, всеки от вас, като Творец на собствените си
индивидуални Светове, вече съществува навсякъде и
навред, но въпросът е в това, че в условията на възможно най-силната инерция на всички ирккуллигренни*
Формо-системи на Световете, устойчивото изместване на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ от
по-нискокачествени Конфигурации в по-висококачествени и неговото стабилизиране в по-съвършените
структури на съответната Стерео-Форма, се осъществява много трудно, последователно и постепенно.
10.10385.

Признавам си честно, че аз, например, далеч не
веднага и изведнъж можах да изляза в своето „съвкупно Съзнание“ на Онези от собствените ми Формо-Типи,
Чието Творчество принадлежи на пространствените
структури на Будхичния План. Първоначално беше необходимо щателно да изследвам и подробно да опознавам условията на съществуването на множество други
по-качествени от нашата, но много по-малко хармонизирани, отколкото Будхичните Нива, Реалности**.

10.10386.

И всеки път, отново фокусирайки се в своята ирккуллигренна Форма, аз не се научих веднага да разбирам в дълбочина и да осъзнавам цялата многостранна Същност на получаваната Там Информация, която,
както ми се струваше, абсолютно ПО НИКАКЪВ НАЧИН
не може да се изрази нито с думи, нито със съществуващите при „хората“ звуци, символи и понятия.

10.10387.

Но за да можем не само аз, но и онези от вас, които вече вътрешно са съзрели за приемането на Знание
от такова високочестотно Ниво, да имаме възможността
поне малко да се приобщим в своето ментално-чувствено творчество към „бъдещите“ Нива на своето високохармонично Съществуване, аз, кога успешно, кога – не

10.10388.

* Вж. «Речник на термините»
** Подробно за «Диапазоните на Плазмените Сили» на Вселените четете в «ИИССИИДИОЛОГИЯТА». Основи, т.1
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толкова, се стараех да намирам и нови думи, и нови образи, и нови сравнения, които залегнаха в основата на
ИИССИИДИОЛОГИЯТА и които вече точно ще ви дадат възможност сами да се настройвате на тези високодуховни
(по отношение на останалите днес съществуващи нива
на духовно развитие) състояния на Енерго-Плазмата.
10.10389. За „хората“ не съществува и не може да съществува друг Път: преди да станеш Творец на Нивото на
Космическото Самосъзнание, трябва да преминеш (да
се префокусираш) през много „несъвършени“ и „груби“
състояния, да почувстваш и в дълбочина да познаеш
себе си в по-примитивни Форми, без да губиш при това
заложения във всеки от нас Творчески Импулс към постоянно духовно-интелектуално самоусъвършенстване.

И вие, започвайки от първия миг на своята поява в дадената реалност, непрекъснато, като по извита
стълба, водеща ту „нагоре“, ту „надолу“, се движите
по многобройните „кармични Канали“ (вибрационни
Нива) на своето Самосъзнание, като всеки миг познавате себе си в най-разнокачествени ситуации и състояния.
10.10390.

Да, разбира се, вашата по-съвършена и универсална Форма вече съществува „някъде“, но вие няма
да можете да познаете себе си в нито една от по-качествените реалности, докато не започнете във всеки
миг от своя Живот неудържимо да се стремите да се
приближите колкото се може повече до тази Безкрайност, докато не престанете да се страхувате да преминавате през многобройните прагове и граници на
непознатото, отвъдпределното и тайнственото.

10.10391.

Именно това е същият този „Път към Себе си“,
който ще определи Духовните Направления и практическите възможности на вашето по-нататъшно Безсмъртно Съществуване, който все пак ще ви изведе на
такива високи Нива на жизнено Творчество, за които
сега дори и не мечтаете.

10.10392.
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Но, за да стигнете до това, вие трябва първо
дълбоко и непоколебимо да се утвърдите в „извънличностното“ разбиране и осмисляне на себе си, в
едновременното възприемане на сега фокусираните
от вас Форми (тела) единствено в качеството им на
най-несъвършените и примитивните от цялото безкрайно множество съществуващи на ваше разположение модели на Самопознание.

10.10393.

Когато осъзнаете своето несъвършенство и настойчиво се опитате да го преодолявате чрез по-алтруистични Избори, вие не само ще можете всеки миг
да се самоусъвършенствате, но и, споделяйки активно
своите убеждения и нови Знания с онези, които също
така оптимистично са устремени към своето по-качествено Бъдеще, ще им помогнете да повярват в самите
себе си и да осъществят своята Мечта.

10.10394.
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Първите томове на ИИССИИДИОЛОГИЯТА“ съдържат Информация за това, че Всяка от Душите-Аспекти (ГООЛГАМАА-А) има Свои собствени реализационни Прото-Форми, които, бидейки диференцирани във Времето и Пространството, образуващи „Третичното“ състояние на Енерго-Плазмата, на свой ред
се подразделят на безкрайно множество Формо-Типи
с различно качество.
10.10395.

Ако разглеждаме всичко от гледна точка на едновременността и Безкрайността на Съществуването
на Формите на Колективните Разуми става ясно, че
всички така наречени „въплъщения“ на човешките
ЛЛУУ-ВВУ-Форми, проявяващи се в някакъв „пространствено-времеви Континуум“, в едни или други динамични режими на Творческите Потоци на Времевите
Същности, са, по същество, „човешки“ Формо-Типи.
10.10396.
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Чрез специфичните Конфигурации на Самосъзнанието на тези Формо-Типи (НУУЛЛ-ВВУ-Форми) в максимална степен се реализират само две Доминанти от
Аспектите на дванадесетте Чисти Космически Качества,
които се синтезират в ирккуллигренните реалности –
„ВСЕ-Любов-ВСЕ-Мъдрост“ и „ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разум“. По
отношение на доминантния Синтез на Аспектите на
останалите Качества и техните съчетания помежду им
съществува само потенциална възможност за развитие
в тези Направления, която може да се реализира от нашите „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“ чрез
основната маса диффузгентни НУУ-ВВУ-Форми.
10.10397.

Докато в Самосъзнанието и в жизнената дейност
на „личността“ се запазва достатъчно висока степен
на преобладаване именно на тези две Качества или се
демонстрира ясно изразен стремеж към духовно, високочувствено и високоинтелектуално обединяване в
колективни творчески колективи на основата на безусловен алтруизъм и разбиране на

10.10398.

собственото Всеединство с Всичко, то всички творчески проявления на такава НУУЛЛ-ВВУ-Форма могат да
бъдат определени като човешки.
Щом степента на проявление на доминантността
на някое от тези две Качества започне стремително да
се доближава в своята Творческа Активност до уравновесяване с някое от останалите (с изключение на
„ВСЕ-Единство“!) рецесивни Качества, то може да се
твърди, че „Универсалният Фокус на Самосъзнанието“ на дадената Форма вече е близко до момента на
своята префокусировка в друга Прото-Форма.

10.10399.

По-малка степен на проявление на доминантността на дадените Качества е свойствена на онези
„пространствено-времеви Континууми“, в които „ние“,
като отражение на динамиката на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“, структурираме Формо-систе10.10400.
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мите на Световете характерни за другите типове субективни реалности.
Като примери могат да служат по-малко качествените Реалности, също синтезирани от Формо-Типите
на ЛЛУУ-ВВУ, но които, в своето линейно протежение,
ние субективно отнасяме към състоянията на „човечеството“ живяло „преди“ хиляда, две, пет или десет
хиляди години.
10.10401.

Когато става дума за Формо-Типите, е сложно
да си представим ясно и конкретно какво (или кого)
се явява всеки от тях, тъй като те принадлежат към
различни Нива и Направления на Времевите Потоци,
образувани от разнокачествените Времеви Същности,
които обезпечават в структурите на Самосъзнанията
на всички разновидности на ЛЛУУ-ВВУ-Формите устойчивата Илюзия на нашите традиционни Представи за
„минало“, „настояще“ и „бъдеще“.
10.10402.

В процеса на усвояването на Знанията на ИИСзакономерно могат да възникнат такива въпроси: „Кой от цялото множество Формо-Типи
на своята ЛЛУУ-ВВУ-Форма съм аз?“ Или: „По какъв
начин всички тези Формо-Типи си взаимодействат във
Времевите Потоци?“. Или: „Онзи „аз“, който по конкретен начин субективно възприема себе си „сега“ и
онзи „аз“, като който „аз“ ще започна да се възприемам след известно време – ние към един и същи Формо-Тип ли се отнасяме?“ и т. н.
10.10403.

СИИДИОЛОГИЯТА

Затова аз разделих условно всички реализационни Форми на една ЛЛУУ-ВВУ, проявяващи се в „пространствено-времеви Континууми“ с различно качество
и принадлежащи на значително различаващи се един
от друг Времеви Потоци, на големи групи индивидуални „въплъщения“, които наричам „Стерео-Форми“.

10.10404.

10.10405. Сега предлагам всички ние „да забавим леко
ход“ в тази посока на усвояване на Знанието, за да
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разгледаме в детайли още един, извънредно важен въпрос. Задължително ще се върнем отново към темата
за „Стерео-Формите“, но малко по-късно. Обещавам
ви, че няма да забравя.
В първите ми книги по ИИССИИДИОЛОГИЯ* съм
описал подробно процеса на едновременното пространствено-времево структуриране и „помигово-инерционната” покачествена динамика на всички Формо-Типи
на ЛЛУУ-ВВУ-Формите в свойствените за тях синтезирани Нива на Енерго-Плазмата, но ще повторя накратко някои неща, за да си припомним още веднъж тази
сложна, но много важна Информация.

10.10406.

10.10407. Цялата инерционна динамика на тясно специфичното проявление на безкрайното множество изначално
създадени „сценарии на развитие“ на Формо-Типите,
структуриращи всяка от ЛЛУУ-ВВУ-Формите, едновременно и веднага (но дувуйллерртно – във Времето и
Пространството!) се осъществява във всички възможни Направления на инерционния Синтез на Аспектите
на доминантните Чисти Качества, които са свойствени за ПРООФФ-РРУ („ВСЕ-Любов“ + „ВСЕ-Разум“) на – в
по-голяма или по-малка степен – рецесивния фон на
Аспектите на останалите десет Качества.

Когато в някое от Направленията на развитие
процесът на Синтез достигне някакъв (като цяло предвиден за Формо-Типите на ЛЛУУ-ВВУ) допустим предел
и рецесивните Аспекти на някое от десетте Качества
започнат да съставляват в Творчеството на някои от
Формо-Типите сериозно препятствие за проявлението
на Творческата Активност на изначално образуваните
Доминанти, то нашият „Универсален Фокус на Самосъзнанието“ продължава дувуйллерртно да „измества” своето самоизследователско Творчество в Живота
на други Прото-Форми на нашата ГООЛГАМАА-А.

10.10408.

* Вж. книги «АЙФААР», «СЛУИ-СЛУУ», «ЛЛУУ-ВВУ»
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При това свойствената за всички ЛЛУУ-ВВУ-Форми
степен на доминантност, както и свойствената за Самосъзнанието на всички ХОРА определена качествена Насоченост на Процесите на Синтез, в Съществуването на
ГООЛГАМАА-А не е нито приоритетна, нито важна, както
това може да си помислят някои от вас (някога Земята
била смятана за център на въртенето на Слънцето и на
цялата Вселена, само защото на нея „обитават хора”).
10.10409.

10.10410. ЛЛУУ-ВВУ-Формата, както и цялото безкрайно
многообразие на останалите Прото-Форми е само обичаен механизъм на междинните синтетични формови
преобразувания на Енерго-Плазмата.

Колкото и оскърбително да прозвучи това мое
твърдение за множеството поддръжници на лъжливата идея за „централното място на човека във Вселената“, отново ще им повторя: за всеобщия Процес на
развитие на Вселената ние, хората, представляваме не
по-голяма ценност, отколкото всяка друга Форма на
Колективен Разум, било то червей, амеба или която
и да било от „друго-планетните“ цивилизации (също
както, впрочем, и всяка от „наше-планетните”).

10.10411.

Всяка от Прото-Формите на ГООЛГАМАА-А, поддържайки Принципа на дувуйллерртност на Всичко
във Всичко, дава възможност на Нашите „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“ да проявяват едновременно динамиката на своето Творчество веднага
във всички Форми, префокусирайки се инерционно
от един техен тип (например „човешки“) в качествено
друг тип (например, „човекоподобен“ или който и да
било друг, „нечовешки”).

10.10412.

Всеки параметър на отклонение в Конфигурацията на Самосъзнанието на който и да е от Стерео-Типите на условната или „референтна“ за ЛЛУУ-ВВУ-Формата степен на преобладаване на Аспектите на доминантните Качества над рецесивните, е „резонационно”

10.10413.
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съвместен със строго определените честотни параметри на Всеки от Времевите Потоци.
Този обективен фактор също влияе достатъчно мощно върху състоянието на „биологичния часовник“ на всеки
от индивидите, тъй като в зависимост от все по-голямото
честотно „изместване“ в Направление към замяна на доминирането на Аспектите на една от вече съществуващите Доминанти с нова, „личността”, проявена в този „Континуум“, във все по-голяма степен става активна част от
Творчеството на Формите на друг – „нечовешки” – тип
Колективен Разум, в Съществуването на който (в дадения
диапазон на измерност) индивидуалното Възприемане на
динамиката на Времето също има свои особености, които
понякога го отличават много от „човешкото“.

10.10414.

Щом в жизненото творчеството на дадената
„личност“ дълбочината на дувуйллерртното честотно
изместване на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ в структурите на Самосъзнанието на другите
Форми на Колективните Разуми достигне определен
критичен параметър на качествено доминиране на Аспекта на някое „фоново“ Качество над една от съществуващите Доминанти, по време на една от смените на
Формата (при „Смърт на личността“) протича нещо
като „качване“ [ъплоуд Б.пр.] на цялата Информация
от „времевата етерна напълваща на тази „личност”
в „съвкупното Съзнание“ на „бившата човешка“ Стерео-Форма и вече пълно превключване на Самосъзнанието към „времевата етерна напълваща“, която
принадлежи на „отново родения“ Формо-Тип на „нечовешкия“ тип Колективен Разум.

10.10415.

По време на този процес Опитът на всички УУ(и формираните от тях СФУУРММ-Форми –
под формата на субективните Представи на дадената
„личност“ за себе си като за „човек”) мигновено се
транслират в „чакрамните структури“ на всички останали Формо-Типи на дадената ЛЛУУ-ВВУ.
10.10416.

ВВУ-копия
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Това става, защото „човешките“ СФУУРММ-Форми (даже в тяхното силно изопачено състояние, станало за сметка на постепенно честотно „изместване“ на
творческата динамика в дадено качествено Направление), по характерен начин се отличават от Представите, синтезирани – пък макар и от Енерго-Плазмата
на един и същи диапазон измерности! – от енергоинформационните структури на Самосъзнанията на
други Форми на Колективни Разуми.

10.10417.

На този етап, от момента на окончателното излизане от Сферата на Творчество на ЛЛУУ-ВВУ-Формите
на конкретната динамика на „Фокуса на Творческата Активност“, (определяща всяко от специфичните
състояния на Нашия „Универсален Фокус на Самосъзнанието“), и момента на началото на новия „ротационен Цикъл“ на префокусировки в Сферата на Творчество на Формите на другия тип Колективен Разум –
Процесът на съзнателното „личностно“ фокусиране
в реализационите „ниши“ на ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-системите сформирани от УУ-ВВУ-копията на „бившата
човешка личност“, напълно се прекратява.

10.10418.

Целият Опит, синтезиран в конкретеня „човешки“ Живот по време на продължителното инерционно фокусиране (съществуване) в „нечовешка“ Форма,
става достъпен за индивида само на ниво Подсъзнание
или Надсъзнание.

10.10419.

По същия начин и в нашите „настоящи човешки“ структури на Самосъзнанието целият Опит, натрупан от Нашите „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“ за времето на едновременното фокусиране не
само в НУУ-ВВУ, но и във Формите на другите типове
Колективни Разуми, става естествена част от нашето
Подсъзнание (или „несъзнавано“), което, синтезирайки се с активността на специфичните СФУУРММ-Форми
(и образуваните от тях УУ-ВВУ-копия) на двата наши
нисши ИИССИИДИ-Центъра, формира всички Архетипи
10.10420.
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на страхове, ужаси, извратени (в „човешкото” Възприемане!) Мисли, страсти, Желания, общи за множество
Форми на други типове Колективни Разуми.
Ще направя още една, много важна забележка.
Вече много пъти повтарях, че извън всякакво привързване към динамиката на Времето, абсолютно ВСИЧКО
ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВА в окончателен синтезиран вариант.
Този всеобщ Процес на Синтез е „планиран“ във всички инерционни „сценарии“ като дувуйллерртно изменение на степента на синтезираната качественост на
абсолютно всички Форми във всички изначално съществуващи Направления.
10.10421.

Ако погледнем на цялото Творение „отгоре“ –
без динамиката на Времето, лесно ще забележим, че
макар като цяло всичко да изглежда абсолютно хармонично и напълно уравновесено, в най-дребните детайли абсолютно всички Форми, „привеждани“ в движение от Времето, по нещо – къде повече, къде – едва-едва, се различават една от друга: ето „тук“, в това
конкретно състояние, някоя Форма е съвсем с малко
по-малко качествена (тоест – в по-малка степен синтезирана), отколкото е пак тя, но в друго състояние и
пребиваваща на друго „място“ (в друга „резонационна
точка“) на единното Пространство.

10.10422.

10.10423. Например, ето „тук“, в тази „точка“, най-подробно „са планирани“ всички възможни състояния и положения на някои индивидуално проявени Форми по
отношение на други, индивидуално проявени Форми, а
„там“ – някои дувуйллерртни изменения в положенията
на същите тези Форми по отношение една на друга и степените на всички възможни дувуйллерртни изменения,
отличаващи ги от предишните качествени състояния.

Именно по този начин изначално са програмирани и дувуйллерртните качествени състояния на абсолютно всички резултати от абсолютно всички наши с

10.10424.
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вас „причинно-следствени“ връзки: тоест всички възможни едновременни варианти на последствията от
всяка от конкретните Мисли, Чувства, думи, ситуации,
събития, действия, решения и всичко останало, което
влиза в „изработения“ най-подробно от „Някого“ „антураж, декорации, атрибутика и мизансцени на спектакъла“, който ние наричаме „наш текущ Живот“.
Когато ние с вас се „изместваме“ (префокусираме)
само инерционно със своите „Универсални Фокуси на
Самосъзнанието“ по тези изначално програмирани, дувуйллерртно изменящи се качествени състояния на безкрайното множество разнокачествени Форми, не синтезираме абсолютно нищо, а само инерционно избираме,
избираме – безкрайно избираме със своите „ротационни Цикли“! – онова, което вече изначално съществува
във всеки от с нещо заинтересувалите ни „сценарии“,
който ние специфично „преживяваме“ в един миг чрез
определено психическо състояние на Самосъзнанието
на фокусираната от нас в този миг Форма.

10.10425.

Всяко събитие, ситуация, обстоятелство, Мисъл,
Чувство, Желание, дума, действие, СФУУРММ-Форма, –
всичко това детайлно и в дълбочина вече изначално
е структурирано от Енерго-Плазмата на много тесен
(по степента на синтезираност и енергоинформационна напълненост) качествен диапазон.
10.10426.

Еднаквите по честота Мисли и Чувства от един и
същи тесен диапазон, „индивидуално” реализирани във
всеки от Времевите Потоци, са съединени чрез своите
неразривни силови взаимовръзки в определени думи и
формулировки, които вече изначално са запрограмирани в структурите на Самосъзнанието на всяка от Формите и твърдо „привързани“ към строго определен момент, ситуация, психическо състояние и реакция.

10.10427.

Но тези привидно абсолютно идентични по своето качество Мисли и Чувства се използват по съвсем
10.10428.
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различен начин от египетски фараон и от гражданин
на Древна Гърция, от средновековен пастир и от съвременен водач на такси. Каква е разликата? Различните СФУУРММ-Форми, комплектоващи цялата творческа динамика на тяхното Самосъзнание фактически от
един и същи „материал”.
10.10429. Всяко състояние на Формата, индивидуално
„вписана“ в „геометрията“ на своята точка в Пространството, е неразривно свързано с уникалната (по
своите честотни параметри) динамика само на своя
индивидуален „пусков механизъм“, с параметрите на
този конкретен Времеви Поток, който – единствен и
само той! – е способен да приведе в действие някое
конкретно събитие, ситуация, обстоятелство, Мисъл,
Чувство, Желание, дума, действие, СФУУРММ-Форма,
за да преобразува инерционно качествените състояния
на участващите в тях Форми (по всички вероятни Направления на възможното развитие, изначално предвидени за дадения „сценарий“) в други качествени
състояния и логически следствия.

Онова, което е моделирано от точно определените
– тясно специфични – качествени състояния на МЕНТО- и АСТРО-Плазмата за „сценариите“, характерни за
едни инерционни параметри на Времевите Потоци (в
линейно изражение: исторически епохи, векове, години, дни, часове, минути, секунди и мигове), няма абсолютно никаква възможност да бъде точно реализирано
в други времеви параметри, във връзка със съвършено
различните Форми и техните състояния.
10.10430.

10.10431. Например Потоците на Времето, иницииращи
цялата пространствена и психическа динамика на нашите Форми, „инкрустиращи“ със своите разнокачествени състояния всички изначални „сценарии“, които
ние сега отнасяме към епохата на античността, не могат по никакъв начин да резонират с който и да било
от Потоците на Времето, пускащи в действие един или
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друг „сценарий“ на базата на СФУУРММ-Формите на
нашия съвременен Живот.
Затова и НУУ-ВВУ-Формите на разнокачествените
Формо-Типи, фокусирани едновременно от нашите „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“ в различните исторически моменти от вечното ни Съществуване (в тясно
специфичното инерционно изражение на всеки от Времевите Потоци, към които принадлежат техните „сценарии“) не могат по никакъв начин – нито пространствено,
нито във Времето – да се съвместяват една с друга, а
това става само информационно (за сметка на „етерното
тяло“ – „променливата етерна съставляваща”).

10.10432.

И макар идентично активните в техните Самосъзнания Нива да са структурирани от съвсем различни СФУУРММ-Форми, те могат да се различават не много силно една от друга по степента на синтезираност
на Аспектите на Качествата в техните Конфигурации:
и „сега“, като и „тогава“ – при цялата поразителна
разлика в СФУУРММ-Формите, структуриращи Конфигурациите на Самосъзнанието, има „хора“, които в еднаква степен са склонни както към сексуално насилие,
извращения и убийства, така и към самоотвержена
Любов и саможертва.
10.10433.

Защо се получава така? Нека подробно да разгледаме това, тъй като Информацията, с която ще ви
запозная сега, може да хвърли в шок много от вас.
Но това не са мои фантазии и измислици – такова е
естественото проявление на цялото безкрайно многообразие на Живота обусловено не от моята логика, а
само от обективния „порядък на нещата“ на всеобщата творческа динамика на всички Форми на разнотипните Колективни Разуми.
10.10434.

10.10435. Ще започна с едно напомняне: всяко динамично състояние на която и да било точка в Пространство-Времето е строго обусловено от разнокачествена-
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та едновременна динамика на „скррууллерртните системи“ на Енерго-Плазмата, която, буквално казано, е
най-близката „първопричина“ за състоянието на геометрията на Пространство-Времето в дадената „многоизмерностна точка“.
10.10436. Както вече съм отбелязвал, приоритетно Направление в инерционното развитие на всяка от фокусираните от Нас ЛЛУУ-ВВУ-Форми е онова, което може да
бъде описано условно чрез следната схема:

1.		

В зависимост от постоянното инерциононо нарастване на степента на осъществяването на процеса на абсолютния Синтез в структурите на Самосъзнанието на НУУ-ВВУ-Формите на Аспектите на
доминантнтните Качества „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“ и „ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“ (при използването
на фоновите синтетични взаимовръзки с Аспектите
на останалите десет Чисти Космически Качества),
в индивидуалната динамика на Творческата Активност на Формите все повече нараства влиянието на такова Направление, което условно може да
се определи като „Творческа Космическа ПОТЕНЦИАЛНОСТ“ или АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА.

2.		В

резултат на това, рецесивното по-рано състояние на Аспектите на такова Качество като „ВСЕЕ динство“-то, започва автоматично да се притегля към Конфигурациите на ЛЛУУ-ВВУ-Формите притежаващи ярко изразени Аспекти на
това Направление в Космическото Творчество
(„ ПОТЕНЦИАЛНОСТ“) и, във все по-голяма степен
инициирайки се от тях в съвместно творчество, постепенно преминава в състояние „почти“ равносилно по отношение на вече съществуващите две синтезирани Доминанти. Това се
осъществява с помощта на устойчиви и продължителни по време префокусировки във високоалтруистичните, в сравнение с настоящите
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биологични НУУЛЛ-ВВУ-Форми, христални високоастрални типове (СТООЛЛ-ВВУ) на човешките
ППУУРПУ-ВВУ-Форми на клазовитите (приффри,
олди) и във високоменталните типове (УОЛДВВУ ) на високоинтелектуалните ГООРР-ВВУ-Форми на криигммите (клунгри, пфитти и преккри),
които представляват небиологичните Форми на
най-близките проявления на алтруистично-интелектуалното Човечество (без кавички!).
3.

Така във вълновите Конфигурации на Човешките ЛЛУУ-ВВУ-Форми с дълбоко синтезирани
ТРИ Доминанти ( „ ВСЕ-Любов“ + „ ВСЕ-Разум“ +
„ ВСЕ-Единство“) последователно се образува съвсем ново, „особено специфично” творческо състояние – „Творческа Космическа СОЛИДАРНОСТ“
или ЛЛИИЙСС-ЛЛАА-ЛУА, което по естествен път
започва мощно да резонира с Аспектите на рецесивното Качество „ВСЕ-Цялостност“ и така инициира началото на следващия етап от Синтеза
на поредното творческо състояние на човешките ЛЛУУ-ВВУ-Форми – „Творческото Космическо
СЪТРУДНИЧЕСТВО“ или ГВВУУЙЙ-ССС-ЙЙЮУ.

4.

В космическата динамика на ЛЛУУ-ВВУ-Формите –
дувуйллерртно и последователно – Творческата
Активност на Аспектите на Качеството „ВСЕ-Цялостност“ също придобива доминантни свойства,
равносилни на вече синтезираните Доминанти.
Човешките ЛЛУУ-ВВУ-Форми, които в достатъчна
степен са синтезирали в себе си вълновите Конфигурации на даденото Направление на Творческа Активност („СЪТРУДНИЧЕСТВО“), стремително
привличат към себе си Аспектите на Качеството
„ВСЕ-Устременост“, в резултат на което в Конфигурациите на ЛЛУУ-ВВУ-Формите се синтезира ново
Направление – „Творческа Космическа АКТИВНОСТ“ или СЛУИИЛЛФМ-ЛЛ-УУ.
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Така получаваме:
а)		 отначало „ВСЕ-Любов“ + „ВСЕ-Разум“ се синтезират в съвсем ново за тях състояние – „Творческа Космическа ПОТЕНЦИАЛНОСТ“;
б)		 „ПОТЕНЦИАЛНОСТ“, взаймодействайки с ново
образуваната Трета Доминанта „ВСЕ-Единство“,
трансмутира в следното специфично състояние – „Творческа Космическа СОЛИДАРНОСТ“
(„ВСЕ-Любов“ + „ВСЕ-Разум“ + „ВСЕ- Единство“);
в)		 „СОЛИДАРНОСТ“ , при активното взаимодействие
с Четвъртата Доминанта „ВСЕ- Цялостност“,
се трансмутира в още по-качествено състояние „Творческо Космическо СЪТРУДНИЧЕСТВО“
(„ВСЕ-Любов“ + „ВСЕ-Разум“ + „ВСЕ-Единство“ +
„ВСЕ-Цялостност“);
г)		 „СЪТРУДНИЧЕСТВО“ , синтезирайки се с Петата Доминанта „ВСЕ-Устременост“, се преобразува в „Творческа Космическа АКТИВНОСТ“
(„ВСЕ-Любов“ + „ВСЕ-Разум“ +„ВСЕ-Единство“ +
„ВСЕ-Цялостност“ + „ВСЕ-Устременост“);
д) по-нататък, „АКТИВНОСТ“ – чрез активизиране на взаимовръзките с Шестата Доминанта
„ВСЕ-Същност“ – се трансмутира в Творческа
Космическа РЕЗУЛТАТИВНОСТ“ или ОММГЛЛООЛЛГ-ССС-МААА („ВСЕ-Любов“ + „ВСЕ- Разум“ +
„ВСЕ-Единство“ + „ВСЕ-Цялостност“ + „ВСЕ-Устременост“ + „ВСЕ-Същност“);
е)

„РЕЗУЛТАТИВНОСТ“ , синтезирайки се със Седмата Доминанта „ВСЕ-Знание“, се преобразува в „Творческа Космическа ЗАВЪРШЕНОСТ“
или ЙЮУГГУЛЛТ-ССС-ЛЛУУ-ВВУ („ВСЕ-Любов“ +
„ВСЕ-Разум“ + „ВСЕ-Единство“ + „ВСЕ- Цялостност“ + „ВСЕ-Устременост“ + „ВСЕ-Същност“ +
„ВСЕ-Знание“).
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На този етап от Синтеза Самотворчеството на
ЛЛУУ-ВВУ-Формите фактически завършва и „Универсалните Фокуси на Самосъзнанието“ на всички човешки Форми се проецира отново дувуйллерртно – чрез
префокусировки, във висшите Планетарни Форми,
които имат Осмата Доминанта „ВСЕ-Изначалност“ и
по-качественото еволюционно състояние „Творческа
Космическа ПАСИВНОСТ“, или СФФУИЙЮ-УУ-ФФ, инициирано от тази доминанта („ВСЕ-Любов“ + „ВСЕ-Разум“ + „ВСЕ-Единство“ + „ВСЕ-Цялостност“ + „ВСЕ-Устременост“ + „ВСЕ-Същност“ + „ВСЕ-Изначалност“) – в
Колективния Разум на ГООЛГАМАА-А.
10.10437.

10.10438. Повтарям:

това е принципна схема на покачествения [осъществяван качество-по-качество Б.пр.] Синтез,
характерен за всички Формо-Типи на ЛЛУУ-ВВУ-Формите, проявяващи се на Нивата от 3 до 10-11 измереност на Пространство-Времето.
При това не забравяйте, че тя е абсолютно равнозначна и равносилна в своята динамична разнокачествена реализация както от едната, така и от другата „страна” на този дувуйллерртен инерционен процес.
За удобство на анализа и разглеждането тази схема
може да бъде изразена по следния начин:

10.10439.

... ВСЕ-Воля + ВСЕ-Любов
„ПОТЕНЦИАЛНОСТ“ +
ВСЕ-Единство
„СОЛИДАРНОСТ“ + ВСЕ-Цялостност
„СЪТРУДНИЧЕСТВО“ + ВСЕ-Устременост
„АКТИВНОСТ“
+ ВСЕ-Същност
„РЕЗУЛТАТИВНОСТ“ + ВСЕ-Знание
„ПАСИВНОСТ“ + ВСЕ-Първичност
ГООЛГАМАА-А...
10.10440. У някои от вас могат да възникнат, например,
такива въпроси: каква роля играе Опита, привнесен
от ЛЛУУ-ВВУ-Формите на Колективния Разум на ГООЛГАМАА-А, в общия реализационен Потенциал на инициираното от нея Космическо Творчество; за какво той
е нужен на НЕЯ; какво именно привнасят Хората, без
което ГООЛГАМАА-А не би могла?
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Пояснявам: даденото Направление на доминантното развитие на Формите обуславя в Колективния
Разум на ГООЛГАМАА-А един от много специфичните
„оттенъци“ на Нейното общо състояние – наличието
в Нейното Космическо Творчество на достатъчно мощен еволюционен Импулс, който аз условно определям като МГВВААОЛЛТТММ-ЛЛА-АММ или като „Творческа Космическа НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ“).
10.10441.

10.10442. Този Импулс, участващ в Нейната динамика наред
с безбройното множество други Импулси инициирани от
другите Направления в развитието на Прото-Формите, е
много важен за поддържането на потребността от едновременно участие на всички ГООЛГАМАА-А в множеството
други Космически реализации на Своята ССМИИЙСМАА-А
в енергоинформационните Потоци, структурирани от 24те Съвместени [комбинирани] Качества.

Освен това, активно творчески взаимодействайки на своите Нива на вълново проявление с цялото
множество Импулси и Висши Аспекти на останалите
Чисти Качества, ГООЛГАМАА-А осъществява собствените си синтетични преобразувания, свойствени само
на Нейното Планетарно Творчество (има се предвид
Творчеството на абсолютно всички Нейни Форми, проявявано в Глобусите на всички Планетарни Същности
от всички Галактически Системи).

10.10443.

Например, това участие може да се изразява по
специфичен начин в следните синтетични Процеси:

10.10444.

а)		„Творческа Космическа НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ“ +
„ВСЕ-Пълнота “ + „ВСЕ-Празнота“ + „ВСЕ-Стабилност“ + „ВСЕ-Присъственост“ = „Творческа Космическа ХАРМОНИЧНОСТ“ или ССФУУССФФУРТТММ-УУР-ССМ;
б)

„Творческа
Космическа
ХАРМОНИЧНОСТ“
+
„ВСЕ-Единство“ = „Творческо Космическо СЪВЪРШЕНСТВО“ или ЙЮ-ИИУССЛИ-ИИ, именно наличие-
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то на Което позволява на ГООЛГАМАА-А да участва
активно — в свойствения за Нея вълнови диапазон
на Енерго-Плазмата – в динамиката на Творческата Активност на Висшия Космически Разум АЙФААР. И по-нататък – по същия начин, само че по
цялото множество други Направления на Синтеза
възможни за дадения Импулс.
Да продължим нататък. Принципът на Космическата Дувуйллерртност на разнокачествената динамика на енергоинформационните взаимовръзки между
които и да било реализационни Форми на Колективните Разуми – било то мравка, човек, Формо-система на
Светове, „Континуум“, Планетарна, Звездна, Галактическа или Вселенска Космическа Същност! – безусловно се изпълнява с помощта на безкрайно множество
разнокачествени „скррууллерртни системи“, структуриращи със себе си всяка динамична „резонационна
точка“ на всяка част от Енерго-Плазмата“.

10.10445.

Ако съберем множество мощни разноцветни фенерчета в един безкрайно голям източник на разноцветно излъчване и насочим всички разноцветни лъчи
в една посока, то в общия светлинен поток ще можем
да определим зони, където лъчите на фенерчетата, намиращи се едно до друго, се наслагват взаимно и в
тези зони цвета на светлинния поток се отличава от
цвета на всеки от лъчите, преминаващи редом едни с
друг в пространството.

10.10446.

10.10447. Колкото са възможните съчетания на лъчите –
толкова зони, отличаващи се с по нещо една от друга,
ще възникнат във вълновите структури на Пространството, специфично отразяващи със своите индивидуални параметри съчетанията на лъчите идващи от
едни или други фенерчета. При това един и същи цвят,
но отразяващ се чрез специфичните „дифракционни“
свойства на призмите (Конфигурациите на Самосъзнанието) на всяко от индивидуалните проявления на
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всяка от вълновите структури, винаги ще се отразява
другояче в Пространството.
10.10448. Сега вместо разноцветните лъчи си представете
цялото невероятно множество от същите такива разнокачествени реализационни Форми на ГООЛГАМАА-А,
заемащи със своите уникални Конфигурации във всеки от „пространствено-времевите Континууми“ множество едни и същи „резонационни точки“ – „сфероидални зони“ на едновременното проявление на своето
специфично творчество.
10.10449. В тези „реализационни зони“ Конфигурациите
на някои Форми по някои от структуриращите ги Качества в по-голяма степен резонират едни с други, отколкото с Конфигурациите на други Форми, а с някои
изобщо не взаимодействат пряко – взаимодействат
само чрез Конфигурациите на някои „посреднически“
Форми, съдържащи в себе си различни участъци от
„лъчите“ и на първите, и на вторите, а възможно и на
трети, и четвърти, и пети групи „фенерчета“.

Ще ви напомня още веднъж, че ЛЛУУ-ВВУ-Формата – извън по-горе описаната от мен Сфера на своята характерна Космическа Творческа Активност
– не се явява за Колективния Разум на ГООЛГАМАА-А
нито главна, нито приоритетна, нито по-важна и значима, отколкото която и да било от останалите Нейни
реализационни Прото-Форми.

10.10450.

10.10451. Както и за всяка Прото-Форма, за ЛЛУУ-ВВУ, в общото Космическо Творчество на ГООЛГАМАА-А, е ясно
определена своя функционална задача, а също така са
дадени и абсолютно всички механизми и възможности за нейното инерционно изпълнение във Времето и
Пространството.

Всичко това е обективно зафиксирано в „индивидуалните сценарии на развитие“ на всеки от Формо-Типите и динамично се реализира чрез техните „рота10.10452.
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ционни Цикли“. Просто е невъзможно да се осъществи
нещо произволно нито „надясно“, нито „наляво“, нито
„нагоре“, нито „надолу“, защото абсолютно всичко възможно вече съществува и се реализира едновременно!
Всички Форми на проявление на Колективния
Разум на ГООЛГАМАА-А – това са само фрагментирани
във Времето вълнови отражения на инерционно протичащите в Нея Процеси на едновременен и абсолютен
Синтез на различни качества.

10.10453.

10.10454. По същество, това са специфични Конфигурации
на вълните на „Полетата-Съзнания“, чиято динамика
на Творческата Активност изменя „геометрията” на
Пространство-Времето по именно такъв, свойствен за
всяко от тях, специфичен начин.
10.10455. Ако освободите своето Самосъзнание от това субективно привързване на динамиката на проявлението
на някаква достъпна на вашето Възприятие Информация към конкретни Форми, то вие нищо от настоящата
конкретна „геометрия“ около себе си няма да видите,
а само ще почувствате (по-точно, ще можете индивидуално да преживеете) нещо, което – подобно на радиовълните, носи в себе си някакви психични състояния.

Например, когато слушате запис на някакво музикално произведение или песен, то – без да виждате
самия изпълнител и намирайки се с него в различни
Времеви Потоци, вие, ако поискате, ще можете да се
настроите на същите онези Чувства, Мисли, преживявания, които са го обземали по време на изпълнението и записа на даденото произведение. Същото е и с
гледането на филм, и с четенето на разказ, поема или
каквото и да било друго литературно произведение.
10.10456.

10.10457. Повтарям: Ние с вас не сме Форми, временно и
визуално проявявани (от Нас самите!) в Пространството; Ние сме разнокачествени енергоинформационни
Потоци на безбройни „Полета-Съзнания“, на вълнов
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принцип съвместно проявяващи се – едновременно и
дувуйллерртно! – във всички „резонационни точки“
на Единната Енерго-Плазма.
10.10458. В една от песните на В. Висоцки има такъв стих:
„Така че кой кой е. Така че кой е бил кого? Ние никога не знаем!...“ Той също, както и повечето от вас, е
можел да привърже тези въпроси само към видимите
и възприемани от нас Форми: „А може би този глезен
котарак преди е бил папагал, а този мъдър човек преди е бил добро куче?...“

Всички Ние не сме „ние“ и не сме Формите на
видимите за нас живи същества, а „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“. И всички наши събективни
„симпатии“ и „антипатии“, „неприемания“ и „отвращения“, „изключения“ и „предпочитания“ – са само
текущо отражение във Времето и Пространството на
някои от нашите всеобщи вълнови характеристики,
специфично проявяващи някакъв – безкрайно субективен и малък по обем! – междинен стадий на никога не прекъсващия процес на натрупването на Опита от Съществуването.

10.10459.

Всяка от Прото-Формите, съществуваща в свойствения само на нейната вълнова Конфигурация
тип Реалности, представлява реална възможност за
конкретно – специфично по динамиката на своята
Творческа Активност – приложение на състоянието
на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ за ментално-чувствено и „физическо” проявление, което ще
му позволи само в този случай да получи необходимия
жизнен Опит – някаква Конфигурация на вълни с определена честота крайно необходима за осъществяването на други творчески Намерения.

10.10460.

10.10461. И ако никъде, освен в дадената „резонационна
зона“ да се получи този Опит е просто невъзможно (а
Импулсът към непрекъснато развитие и Самопознание
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подтиква и принуждава това да се прави!), то за „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ става съвсем неважно чрез проявяването на коя от съществуващите в
ГООЛГАМАА-А набор от Прото-Форми това може да се
осъществи. Щом трябва – значи, ТРЯБВА! Значи, каквото
и да става, необходимият Опит ще бъде от Нас получен!
Например, от състоянието на Синтеза на „Творческа Космическа ПОТЕНЦИАЛНОСТ“, свойствено за
динамиката на настоящите наши префокусировки в
НУУ-ВВУ-Форми на ЛЛУУ-ВВУ, можем със същата степен на активност, която е характерна за човешкото Направление на инерционното развитие ( „ВСЕ-Любов“ +
„ВСЕ-Разум“ + „ВСЕ-Единство“), да започнем префокусировки във всяко от множеството други Направления.
10.10462.

Така поредният Синтез на „ПОТЕНЦИАЛНОСТ“
отначало не с доминантните Аспекти на Качеството
„ВСЕ-Единство“, а с Аспектите на Качеството „ВСЕ-Напълненост, ще даде ново Направление на Космическото
Творчество – „ИНИЦИАТИВНОСТ“ или ХЕЙЙСМ-АА-ВУДД,
което впоследствие, достатъчно лесно резонирайки със
същото това „ВСЕ-Единство“, също ще доведе до префокусировки във флакглаассните (4-5 измерностни)
Нива на Енерго-Плазмата, но не като Форми отразяващи със своите Конфигурации „Творческата Космическа СОЛИДАРНОСТ“ свойствена за тези вибрационни
Нива на човешкия тип развитие, а чрез ППУУРПУ-ВВУ
на клазовитите и ГООРР-ВВУ на криигммите).
10.10463.

Устойчивата префокусировка на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието на човека” в даденото Направление ще доведе до реализация във Форми
отразяващи състоянието на „Творческото Космическо
ПОСТОЯНСТВО“ или УЛФФ-ООЛЛ-ТУЛММ, което е свойствено вече не на ЛЛУУ-ВВУ-Формите, а на такива „човекоподобни“, по-точно, в по-голяма степен „растениеподобни“ Прото-Форми, като ХВУО-ВВУ (нгунмми:
скарговорти, скаргонти, слугупси), чиито низши
10.10464.
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Форми на нискочестотно проявление в ирккуллигренните реалности се явяват повечето висши представители на „Растителното Царство“.
10.10465.
ХВУО-ВВУ-Формите, в чието творчество по
най-удивителен начин са се преплели и органично са
се смесили характерните свойства и на хората, и на
растенията, на свой ред имат тенденцията да се префокусират на тези Нива на Съществуване в близките им
по Конфигурации РР-ВВУ-Форми, създаващи в нашата
представа междинни Форми на Самосъзнание преходни от „хора-растения“ към всевъзможните Форми на
„гъбичния“ тип Колективни Разуми (кррингри: аппри,
длокгри, тирркци).

Ако проследим развитието на Формите в това Направление още малко по-дълбоко (до 5-6 измерностните
„Континууми“) ще открием, че със специфичното състояние „Творческо Космическо ПОСТОЯНСТВО“ в този честотен диапазон в най-голяма степен резонират Аспектите
на Качеството „ВСЕ-Стабилност“, които съвместно синтезират ново синтетично състояние – „Творческа Космическа ОСНОВАТЕЛНОСТ“ или ВХААРРГ-ЛЛУ-УРД.

10.10466.

В специфичните свойства на енергоинформационните структури на нискочестотните ирккуллигренни реалности това Направление на развитието на Формите се проецира под формата на такива, например,
животни, като котки, лъвове, тигри, пуми, пантери, леопарди, рисове, лисици, белки, златки, самури, норки,
мечки и много други.

10.10467.

Повтарям: това съвсем не означава, че в тези
високочестотни, в сравнение с нашите, Нива на Енерго-Плазмата изброените видове животни се проявяват
във Формите свойствени им ТУК – също както и „човекът“ има обичайния за нас вид само във Формо-системите с измерността присъща на нашето „човешко“ (в
традиционното възприемане!) биологично проявление.
10.10468.
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В по-малко плътни „човешки“, „човекоподобни“ или „нечовешки“ състояния на Формите се трансформират съвсем не тези външни черти, „навици“ и
реакции, които са характерни за дадения биологичен
вид, а само този специфичен Опит от Съществуването, който е изначално възможен за дадената Форма
по време на нейното инерционно-честотно проявление в различни Формо-системи от Светове на всяко от
Нивата на ирккуллигренния диапазон от вибрации.

10.10469.

Този уникален (във всеки индивидуален случай!)
Опит представлява квинтесенцията на всичко най-добро и най-съвършено, което е могла да синтезира в
себе си всяка от реализационните Форми на Колективните Разуми в течение на цялата динамика на творческите взаимовръзки с другите Форми.
10.10470.

10.10471. Ако разглеждаме само тесния вибрационен диапазон на ирккуллигренните Реалности на разнокачествените типове, то можем с висока степен на достоверност
да твърдим, че устойчивите префокусировки в Направлението развиване и култивиране в Самосъзнанието на
Представи (СФУУРММ-Форми), характерни за Аспектите на такова рецесивно – за хората! – качество, като
„ВСЕ-Първичност – ВСЕ-Изначалност“ – в дисонанс към
съществуващата у ЛЛУУ-ВВУ Доминанта „ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“! – ще способства за проявяването в Самосъзнанието на състоянието „Творческа Космическа
ПРИОРИТЕТНОСТ“ или ММАИНТАНЯКНАММ-ЯАЛЛ и честотно изместване на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ от ЛЛУУ-ВВУ в ЛГУУ-ВВУ-Формите на грейсците (маклаки, мафити, вергони, глумиди).

От тези Форми е много лесно да се префокусираш
в близките им по своята качественост ЛЙЮЙЮ-ВВУ-Форми на глооффрите (шорци, клокси, глепмини, махоити), чрез които се реализира малко по-различно състояние – „Творческо Космическо ПРЕВЪЗХОДСТВО“ или
АРГУИРРИИДДА-УУРДД.
10.10472.
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И нека не ви смущава обстоятелството, че в нашите – „човешките“ – типове Реалности тези Форми
са представени от такива представители на „Животинското Царство“ като костенурките, змиите, гущерите,
някои членестоноги и др., тъй като след момента на
пълната префокусировка в друга Форма всички информационни Нива на „времевата етерна напълваща“, характерни за Формо-Типите на ЛЛУУ-ВВУ-Формите, изцяло ще се препроецират в Нивата на Подсъзнанието
на новата Форма под формата на синтезирания Опит от
Съществуването в „човешки“ облик.

10.10473.

10.10474. Искам специално да отбележа, че префокусировките, осъществявани във Формо-Типите на ЛЛУУВВУ в същото Направление за възможното развитие
на Самосъзнанието („ВСЕ-Първичност–ВСЕ-Изначалност“), но на фона на мощно потискане на Творческата Активност на Аспектите на Доминантата
„ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“, неизбежно култивират в
Самосъзнанието състоянието „Творческа Космическа ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ“ и автоматично изместват общата честота на Конфигурациите на фокусираните
НУУ-ВВУ-Форми в съвсем други типове Реалности – в
КРУУ-ВВУ-Формите на фрекктерруанците (креффи,
цъийклиммури, плауффкруйити).

Или ако, например, на фона на постоянно понижаване на Творческата Активност на Аспектите на
доминантното Качество „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“ в
Конфигурацията на Самосъзнанието на Формата се получава явно преобладаване на динамиката свойствена
за Аспектите на рецесивното Качество „ВСЕ-Устременост“, то при това в Конфигурацията на „личността“ се
синтезира не специфичното състояние „Творческа Космическа ПОТЕНЦИАЛНОСТ“, свойствено на низшите Нива
на проявление на ЛЛУУ-ВВУ-Формите на ПРООФФ-РРУ, а
съвсем друго състояние – „Творческа Космическа ПРЕДАНОСТ“ или БОККУБОРТМ-КАА-ОРТ, характерно за Твор10.10475.
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чеството на КРООСС-ВВУ-Формите на „тийнейлейдите“
(пларстийи, нелляурди, клаумкри).
10.10476. При потискане в Самосъзнанието на доминантността на Аспектите на Качеството „ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“ за сметка на активизацията на Творческата Активност на Аспектите на Качеството „ВСЕ-Устременост“, се
наблюдава преход на Самосъзнанието на „личността“
в състоянието „Творческа Космическа НЕУСТОЙЧИВОСТ“ или ЦЦЛЛАОРАККС-КСУУ и, като следствие от
това, устойчиви префокусировки в „ротационните Цикли“ на ИЙФФЛУ-ВВУ-Формите, които в ирккуллигренните реалности са представени от рруйрикриллите
(фуффритаури, даорллиндци, пърцлъолкффи).

Ако по същия начин вие, последователно, се
придържате в своето жизнено творчество към Направлението, в което рецесивните за хората Аспекти на Качеството „ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-Присъственост“ получават приоритетни възможности за
творческа реализация и постепенно започват да
представляват в изборите съществена алтернатива на Доминантата „ВСЕ-Воля– ВСЕ-Разум“, в
някакъв момент вие ще синтезирате в своето Самосъзнание състоянието „Творчески Космически ЦЕНТРАЛИЗЪМ“ или ВУЛМИННИУР-МАРР и от „човешките” НУУ-ВВУ ще можете изцяло да се префокусирате
в ТТ-ААЙИ-ВВУ-Формите на иоолддлите (мафлоки,
кнуурги, спъринкри), представени в нашия тип реалност от земноводни, риби и др.

10.10477.

Ако префокусировките в същото това Направление се осъществяват на фона на редовно потискане
на доминантността на Аспектите на Качеството
„ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“, то в някакъв момент това
ще завърши със синтезиране във вашето Самосъзнание на състоянието „Творческа Космическа НЕСТАБИЛНОСТ“ или МЦИИКЛОУФФТРУУММЦ-ААСФ и ще започнете по обичайния начин да се осъзнавате като едно от
10.10478.
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проявленията на ЦКТРАО-ВВУ-Формите на дтраммсцгакрите (муе, умббрилти, яфго, тумти).
Стабилните префокусировки в Направлението
за развитие на Аспектите на Качествата „ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност“ – в противовес на Доминантата „ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“! – водят до честотно
изместване на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ в ЯИХСС-ВВУ-Формите на ийхрите (инниинни,
ксилгби), във ФЛИРРФ-ВВУ-Формите на дзейдзтците
(уллороффи, ляббурийци, дладди) и в ССМ-ВВУ-Формите на боллфите (клаакссорди, бигвви, пловвти), представени в нашия тип реалност като делфини, китове,
октоподи, калмари, скатове, молекули на водата, в
това число деутерий и тритий, молекули на ДНК, РНК,
много органични киселини, белтъци, мазнини, въглеводороди, хормони, а също така атоми на водорода,
кислорода, въглеводорода, азота и много други.
10.10479.

10.10480. Префокусировките в същото Направление на
развитие, но от момента на потискането на степента на доминантност на Аспектите „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“ водят до състоянието „Творческа
Космическа ПРОГРЕСИВНОСТ“ или РЖЖЫАРШУУРЖИ-ВЖИИ и до по-нататъшно честотно изместване в
СС-ООЛЛ-ВВУ-Формите на жваашшваажи (жва-а-жва,
шо-о-вжи, журр-жур-жжи).

Ако непрекъснато префокусирате своето жизнено творчество в Направлението повишаване на доминантността на Аспектите на Качеството „ВСЕ-Устременост“, осъществявано в противовес на Аспектите на
Доминантата „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“, след известен
период от време ще можете честотно да се изместите в
ТАО-ВВУ-Формите на ловиргийдците (ааилли, армаарки, фруутти) или в ММУУ-ВВУ-Формите на приддите
(поаллдионни, фаллгаагорри), проявяващи се като
спорови растения, водорасли, гъби, лишеи.
10.10481.
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Възможни са също така честотни измествания
от ЛЛУУ-ВВУ-Форми в СЦЫЫГЛ-ВВУ-Форми, реализиращи Доминантата на Качеството „ВСЕ-Цялостност“
в ущърб на Аспектите на Качеството „ВСЕ-Любов–
ВСЕ-Мъдрост“ (осъществява се чрез роббуроттите
– еббли, еввлойци, климми, които в нашия тип субективна реалност са представени като атомите на
тежките и свръхтежки метали).
10.10482.

10.10483. Ако в ущърб на същата Доминанта започнете да
се префокусирате в Аспекти на Качеството „ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост“, то може да започнете да се
реализирате в РДУУ-ВВУ-Формите на пахтми (мирдми, стаффи, скрутти) или в ЦУУ-ВВУ на триффттци (двууйдци, плуйкти).

Префокусировките в Направление на нарастване
на доминантността „ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуумност“ водят до честотното „изместване“ на Самосъзнанието на
„човешката личност“ в ПИИЙКХ-ВВУ-Форми на стаблозанци (гуурлуусси, лууйуссти, иллиирссти) или в
ДДВУУ-ВВУ-Форми на полдхи (вадулудми, гнойттри).
10.10484.

Доминантният Синтез на Аспектите на Качеството „ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност“ в една НУУ-ВВУ
Конфигурация автоматично ви префокусира в ЯИЙГВВУ-Форми на придмли (сунни, галлди, сфоффри),
а повишаването на съществуващата доминантност
на Аспектите на Качествата „ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“ и
„ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“, но осъществявани по малко
по-различна, отколкото в „човешките” ЛЛУУ-ВВУ-Форми принципна схема, води до префокусировки в други
„човешки” УУЛЛ-ВВУ-Форми, но не на хора, а на аллгсси, чиито ярки представители са такива раси като
какриконците, правините, елдоните, ламитите.
10.10485.

10.10486. Най-приоритетните Направления на възможните
префокусировки от НУУ-ВВУ в други Прото-Форми могат да бъдат изразени по следния начин:
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„ВСЕ-ЛЮБОВ“ + „ВСЕ-ИЗНАЧАЛНОСТ“;
„ВСЕ-ЛЮБОВ“ + „ВСЕ-НАПЪЛНЕНОСТ“;
„ВСЕ-ЛЮБОВ“ + „ВСЕ-ПРИСЪСТВЕНОСТ“;
„ВСЕ-ЛЮБОВ“ + „ВСЕ-ЕДИНСТВО“;
„ВСЕ-ЛЮБОВ“ + „ВСЕ-ЗНАНИЕ“;
„ВСЕ-ЛЮБОВ“ + „ВСЕ-УСТРЕМЕНОСТ“;
„ВСЕ-ЛЮБОВ“ + „ВСЕ-ЦЯЛОСТНОСТ“;
„ВСЕ-ЛЮБОВ“ + „ВСЕ-СЪЩНОСТ“;
„ВСЕ-ЛЮБОВ“ + „ВСЕ-ПРАЗНОТА“;
„ВСЕ-ЛЮБОВ“ + „ВСЕ-УСТОЙЧИВОСТ“ и т. н.
Списъкът на подобни качествени Направления
за възможното по-нататъшно развитие от човешка
ЛЛУУ-ВВУ-Форма във Форми на други, „нечовешки“ типове Колективни Разуми, може да бъде продължен, но
това не би променило главния извод, а само би го затвърдило, тъй като Универсалният Жизнен Принцип
– принципът на Дувуйллерртността на едновременното Съществуване на ВСИЧКО – не може да бъде осъществен по никакъв начин без наличието, във всяка
от Формите, на възможност за пребиваване в подобни
преходни състояния.
10.10487.

10.10488. В този сложен и едновременно еволюционно-инволюционен Процес има свои особености и тънкости,
първата от които е наличието на принципа на по-голяма степен на съвместимост, избирателност или предпочитане при инерционното осъществяване на Синтеза на едни Аспекти на Качества по отношение към
Аспектите на други Качества.

Например, префокусировките от ЛЛУУ-ВВУ-Форми в Прото-Форми, които имат които и да било две
Доминанти от Аспектите на такива Качества като
„ВСЕ-Устойчивост“, „ВСЕ-Празнота“, „ВСЕ-Цялостност“

10.10489.
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или „ВСЕ-Устременост“, се осъществяват в структурите на „човешкото“ Самосъзнание много по-просто и
по-интензивно, отколкото същия процес в Конфигурациите на Прото-Формите с две Доминанти на такива
Аспекти на Качествата като „ВСЕ-Единство“, „ВСЕ-Същност“, „ВСЕ-Изначалност“, „ВСЕ-Мобилност“, „ВСЕ-Знание“ или „ВСЕ-Напълненост“.
Цялото многообразие от разнокачествени творчески проявления, характерни за „човешките“ Стерео-Типи, много специфично структуриращи честотните Конфигурации на НУУ-ВВУ-Формите на различните раси,
нации и народности живеещи в различни исторически
периоди от едновременното инерционно развитие на Колективния Разум на „човечеството“ се обяснява с това,
че във всяко от тези многобройни Направления съществува своя собствена (свойствена само на дадената
раса, нация или народност) „скррууллерртна система„
на предпочитаните избори, отличаваща Стерео-Типите
използвани от тях за префокусировки от Стерео-Типите
на всяко от другите Направления на възможното развитие на НУУ-ВВУ-Формите на „човечеството“.
10.10490.

10.10491. Освен това, цялото разнообразие от всевъзможни
психически способности и реакции, биологични и физически особености, творчески наклонности и таланти,
фобии и патологични комплекси – всичко това също,
в достатъчно голяма степен, е следствие от гореописаните динамични процеси на неосъзнатите и тенденциозно устойчиви префкусировки на „Универсалния
Фокус на Самосъзнанието“ от Формо-Типи на други
Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А във Формо-Типи на
ЛЛУУ-ВВУ-Форми.

Тези процеси имат също така отношение и към
факторите активно влияещи на продължителността на
„индивидуалните ротационни Цикли“, характерни и за
някои представители на „цивилизованата и интелектуално развита” част на човечеството, и за някои от инди-

10.10492.
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видите, изостанали в своето развитие, живеещи в австралийските, новозеландските, индийските, централно- и
южноафриканските, латиноамериканските, индианските
племена, а също принадлежащи на северните народности на Русия и Аляска и явяващи се (имам предвид отделни индивиди, а не целите племена и народи!) адаптационни или „дифузгентни” Форми – преходни между
най-простите Конфигурации на „човешките“ НУУ-ВВУ и
някакви други Прото-Форми, чиито Самосъзнания представляват други съчетания на Доминанти.
10.10493. Общоизвестно е, че продължителността на Живота на членовете на тези племена и народности е значително по-ниска от средностатистическата за цялото
„човечество“ и липсата на професионална медицинска
помощ или качествено хранене, или потресаващата
въображението антихигиена съвсем не са главните
фактори, определящи продължителността на Живота
на всеки от членовете на подобно племе.

Продължителността на Живота на тотемните
животни и растения, които почита всяко от тези слаборазвити племена, също така има немаловажно значение, тъй като между тези Форми постоянно се осъществяват префокусировки на „Универсалния Фокус
на Самосъзнанието“, при това едновременно и в едната, и в другата посока.

10.10494.

Именно поради това не трябва да има съществена разлика в продължителността на техния Живот,
тъй като и едните, и другите, по същество, живеят в
една – съвместна – Формо-система Светове и в субективна реалност от едни и същи тип, моделирана от
едни и същи СФУУРММ-Форми.

10.10495.

10.10496. Предупреждавам, че към този факт в никакъв случай не бива да се подхожда опростено, едностранно и
безотговорно! В противен случай, в своите примитивни
и праволинейни разсъждения, вие лесно ще се уподоби-
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те на тези членове на слаборазвитите племена, така и
не прозрели криещата се зад всичко това най-дълбоката Истина, разкриваща Главните Принципи на формирането на Колективните Разуми на Вселените.
Расистките, националистически и шовинистични
заключения, направени на базата на разкритата от мен
Информация, ще свидетелстват само за едно: техните
автори сами – според характерния начин на своето
примитивно мислене и негативно чувстване – са стигнали в развитието си вече много близо до онази опасна граница, зад която неизбежно трябва да последват
префокусировки във Формо-Типи на по-малко развити
и по-агресивни Прото-Форми, представени в нашите
типове Реалност от безмилостните хищници.

10.10497.

Предупреждавам ви съвсем отговорно: пазете се
от каквито и да било прибързани изводи, не правете от
дадената Информация евтина шумотевица и чернопиарно шоу, които имат за цел да позабавляват подивяла,
жадна за сензации публика!!! Ще сгрешите много с подобни действия, а справедлива цена за вашата „досадна
грешка“ ще стане загуба на перспективата за фокусиране на вашето Самосъзнание в човешка НУУ-ВВУ-Форма.

10.10498.

10.10499. Загубата на тази перспектива автоматично води
след себе си загуба на възможността някога да се постигнат в своето индивидуално развитие най-висшите за даденото „човечество“ показатели ВЛОООМООТ и
ННААССММ, тъй като всякакви „подхлъзвания“ в посока на повишаване в Самосъзнанието на Творческата Активност на Аспектите на другите Доминанти, в
„човешките“ типове Реалности могат да доведат само
до понижаване на качествената динамика както на
„Творческия Космически Потенциал“, така и на вълновата Конфигурация.

Главната Цел на огласената от мен Информация
е да разтвори в още по-голяма степен енергоинформа10.10500.
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ционните структури на вашето Самосъзнание към дълбокото Разбиране на вашето Единство с всички живи
същества на Мирозданието, за да може колкото може
по-бързо да развие във вас на тази база най-висшите
степени на Алтруизъм и Интелект, именно които ще
приведат вашите „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“ към безусловното приемане и активно внедряване във вашето жизнено творчество на разнообразните Аспекти на чистото Качество „ВСЕ-Единство“.
Друг, по-бърз Път на развитие за който и да било
от представителите на „човешкото“ общество, просто
не съществува. Всички останали Пътища за самоусъвършенстване – чрез префокусировки в Направление
на развитието в други Прото-Форми – винаги са заобиколни, по-точно, водят до дълго инерционно „зависване“ на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ в
по-малко качествените Времеви Потоци на по-малко
качествените типове субективни реалности. Между
другото, там със сигурност няма да има ИИССИИДИОЛОГИЯ, за да ви помогне да се освободите от това място.
10.10501.

10.10502. Тук трябва да се отбележи специално, че абсолютно всички проявления на дванадесетте Чисти Космически Качества могат да бъдат условно разделени
на три типа повече или по-малко познати и известни
ни от жизнения ни Опит от преживяванията, които
сме определили за себе си чрез такива СФУУРММ-Форми като „чувство“ и „интелект“, а също и чрез някакво
трето – средно между тях състояние, което на повечето
„хора“ е познато само от вътрешните им усещания и с
никакви конкретни термини не е обозначено.

Низшите нива на проявление в нашия Живот на
това трето състояние може да се сравнят с краткотрайното, но много благодушно и високопозитивно отношение на някой учен, изследовател или мислител към
това, че някоя от сложните задачи или тайни най-накрая е успешно разрешена от него – в този миг, изпит10.10503.
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вайки най-дълбока интелектуална удовлетвореност,
преживява най-искрено чувство на безусловна Любов
към целия заобикалящ го Свят, който в този момент
му се вижда само в радостни и оптимистични тонове.
Именно това, по същество, е най-простият пример за много краткотрайно реално проявление в нашето Самосъзнание – в резултат от трансмутация – на
едно-нивов (еднакъв по честота) Синтез на Интелекта
(реализиран Разум) с високоалтруистичното Чувство
(реализирана Любов), което е присъщо само на високотворческите състояния и видове дейност.
10.10504.

Искам да отбележа, че сред целия Поток от Чисти Качества приблизително около двадесет и пет процента от техните Аспекти, използвани от нас в жизнените „манипулации“, много напомнят онова, което сме
свикнали да подразбираме под думата „чувство“, макар и съвсем да не са такова и затова не принадлежат
към Аспектите на едно от двете доминантни Качества
на всяка ЛЛУУ-ВВУ-Форма – „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“.
10.10505.

10.10506. Много е сложно те да бъдат разграничени, но вие
трябва да запомните само едно: Чувството не е страст,
не е емоционалност, не е истеричност и не е болезнена чувствителност, а дълбоко вътрешно индивидуално
преживяване (по отношение на нещо, на някого или
без да се привързва към каквото и да било), по никакъв начин неориентирано към взаимност, степента на
проявление на което не е обусловена от никакви външни отношения и обстоятелства. Именно това е кратката характеристика на една от двете ваши Доминанти.

Всичко, което се отнася до всевъзможните „приложни“ моменти на вашата чувственост, например такива тежки размишления като: „изгодно ли ми е да
чувствам това или не“, „а защо ми трябва да чувствам
това“, „ще бъде ли моето чувство взаимно“, „няма ли
да навредя със своето чувство“, „не обичам ли твърде

10.10507.
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силно“ и много други „защо?“, „как?“, „по каква причина?“, „с каква цел?“ – всичко това трябва, без ни
най-малко съмнение, да отнасяте към проявленията
на Творческа Активност във вашето Самосъзнание на
някакво „псевдочувство“, тоест на Аспектите на каквото и да е, но само не на „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“.
Аспектите на Качеството „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“ могат – разбира се достатъчно условно, да бъдат охарактеризирани като творческо проявление на
„чистата чувственост“, която, дувуйллерртно преобразувайки се от „грубосексуалната” егоцентричност на
нисшите Нива на ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди в алтруистичните преживявания на една „личност“ по отношение на друга инициирани от УУ-ВВУ-копията на висшите Нива на същия Център, също така последователно
(според степента и дълбочината на осъществяването на
инерционния Синтез), отначало се трансформират във
високочувствени отношения с всички Форми на заобикалящия Свят, а впоследствие – във високодуховни
и хармонични преживявания на Сърдечно Единение с
Всичко, което повечето „хора“ са склонни субективно
да оценяват като „Божествена Любов–Мъдрост“.
10.10508.

Трябва, обаче, да се разбира, че тази субективна „Божественост“ е само „физическите“ Нива на
проявление на Аспектите на даденото Качество, които не превишават вибрациите на третото синтезирано Ниво на АИГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААКТОР-Ииссииди.
Всичко, което се проявява в структурите на Самосъзнанието на СТООЛЛ-ВВУ-Формите (христални) и
УОЛД-ВВУ-Формите (ментални), не не се поддава на
никакво описание, тъй като СФУУРММ-Формите на
тези преживявания засега напълно отсъстват в честотните Конфигурации на понастоящем фокусираните от Вас биологични НУУ-ВВУ-Форми.
10.10509.

Същото се отнася и за Аспектите на Качеството „ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“. Всички вие сте свикнали да

10.10510.
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приемате за Интелект такива несходни проявления
като целесъобразност, деловитост, конструктивност,
рационалност, прецизност, педантичност, високотехнологичност, принципност, обективност, хитроумие,
лукавство, хитрост, подозрителност, взискателност,
отговорност и др.
Всичко това, обаче, не е самият Интелект, а само
неговото практическо приложение. Някой в резултат
от дълбоки размишления е измислил някакво изобретение или с помощта на дълбоки умозаключения е създал стройна теория в някакво направление на знанията. Това е проявление на интелекта. Да, творческият
процес е бил много тежък, продължителен, изнурителен, сложен, дълбокомислен, ангажира цялото внимание на „личността“, но независимо от това е бил приятен и ако някой лиши „личността“ от възможността да
се занимава с това, ще я направи нещастна.

10.10511.

10.10512. След като процесът е приключен и доведен до
край, след като в заключенията и изводите е поставена точка, като че ли вече творецът може да си отдъхне,
да събере сили, да се отпусне. Но в Самосъзнанието на
мислителя вече съзряват нови планове, нови перспективи за продължаване на интелектуалното творчество,
за дълбоко потопяване в логичността и алогичността,
в анализа и интуицията.

Ученият, който се наслаждава на самия процес
на менталното творчество, на абстрактното и логическо конструиране на Мислите, който изпитва радост,
когато се сблъсква с видимо нерешими теоретически и
практически задачи, а не мисли за това каква изгода
ще има, когато завърши труда си – именно такъв учен
или философ реализира и развива последователно в
своето Самосъзнание Аспекти на Качеството „ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“. Именно това е интелектуална Творческа Активност.

10.10513.
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Онези, които прилагат резултатите от нечия интелектуална дейност на практика загрижени само за това
как изгодно нещо да продадат, как по-бързо и по-надеждно да го внедрят, да го приведат в съответствие
с нечии изисквания, да докажат целесъобразността на
използването му, да го документират, проконтролират,
проверят, рецензират, разкритикуват (а не задълбочено
и логически да опонират!), да преодолеят бюрократичните препятствия, да го произведат, уредят, построят,
реконструират – всички тези „хора“ се занимават с реализацията на каквото и да било, но само не на Аспектите на Качеството „ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“.
10.10514.

Ние разгледахме накратко двете Доминанти,
присъщи на „човешките” ЛЛУУ-ВВУ-Форми. От останалите Аспекти на десетте рецесивни Качества три ще
приличат по нещо на едната от Доминантите, три –
на другата, а останалите две двойки ще представляват
нещо средно между тях, в различна степен напомнящо
с нещо и „чувствеността“, и „интелектуалността“.

10.10515.

За съжаление тези понятия, които всъщност
са характеристики на проявлението на непостижимо
по-дълбоки творчески динамизми, засега вие можете
да интерпретирате за своето разбиране само в такъв
дискретен, дуален разрез, в тяхното субективно противопоставяне едно на друго, а не от позицията на възможно най-дълбока синтезираност, тъй като ние с вас
– извинете за откровеността! – все още не сме съвсем
Хора и състоянието „Творческа Космическа ПОТЕНЦИАЛНОСТ“ все още ни е недостъпно.
10.10516.

Всички ние сме „пришълци“ в ЛЛУУ-ВВУ-Формата, които сме се префокусирали в нейните Стерео-Типи от множество други Прото-Форми. Но разберете, че
това мое твърдение, по своята Същност, е точно толкова далеч от онези примитивни възгледи, които допускат сравняването на нашия „настоящ“ Живот в състава на ЛЛУУ-ВВУ с „минал живот“ като свиня, змия

10.10517.
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или жаба, колкото са далеч физически една от друга
Земята и най-далечната от планетите от другата страна на Галактиката.
10.10518. Ние нямаме никакви „минали животи“ в другите Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А! Защото нито за
един Живот, нито даже за сто проявления (поколения)
в „човешки“ биологични НУУ-ВВУ-Форми подобни синтетични процеси просто не могат да се осъществят!

Всичко това съществува само при условие, че даденият въпрос се разглежда от позицията на обективната едномоментност на цялата творческа динамика
на нашите „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“ едновременно в Конфигурациите на всички Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А.

10.10519.

10.10520. Всички Конфигурации на всеки от безбройните
Формо-Типи на вашите ЛЛУУ-ВВУ-Форми, едновременно проявени в разнокачествени Времеви Потоци, са
изначално моделирани с най-строго съблюдаване на
Приниципа на запазване на дувуйллерртността в Конфигурациите не само на Формо-Типите, но също така
и на образуващите ги Стерео-Типи.

Всеки „индивидуален сценарий на развитие“ (в
зависимост от свойствената му качествена динамика)
представлява много-много плавен и безкрайно последователен преход от съвсем малко по-малко качествено – в някое от възможните Направления на развитие!
– състояние в Конфигурации на Стерео-Типи в съвсем
малко по-качествен честотен диапазон и обратното.

10.10521.

За да имате възможността да се префокусирате в
чието Самосъзнание е развито дотолкова, че да ви позволи да изучавате ИИССИИДИОЛОГИЯТА, или да се занимавате високопрофесионално с някаква друга ментално-чувствена творческа дейност, в
нисшите вибрационни диапазони на Колективния Разум на вашата ЛЛУУ-ВВУ изначално е моделирано без10.10522.

НУУ-ВВУ-Форми,
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бройно множество от по-малко качествени Формо-Типи, инерционно проявени чрез своите примитивни
Конфигурации в различни Времеви Потоци в състава
на „човешките“ Форми на слаборазвитите племена и
исконните народности, разхвърляни във всички ъгълчета на ирккуллигренните типове Реалности в продължение на цялото множество хилядолетия на „човешката История на развитието“.
Енергоинформационно с всички тях ви свързва
само „резонационната” активност на гените на вашата
ДНК: когато, независимо от „солидното“ ви положение
в обществото и знанията, регалиите и авторитета, които
имате в някое от Направленията за развитие вашето
жизнено творчество започне постепенно да се принизява до такива примитивни нива на ментално-чувствената дейност, които са свойствени на аборигените от племето „тумбо-юмбо“ или на неразличаващите се много
от тях коренни народности, подскачащи около жертвения огън и покланящи се на своя тотем, то „лично“ за
вас това може да служи като явен признак за появяващ
се във вашите префокусировки процес на постепенно
връщане към състояния във все по-голяма степен доближаващи се до проявление на вашия „Универсален
Фокус на Самосъзнанието“ именно в такива племена и
народности, независимо от това в кой от Времевите потоци вие „лично“ (както и те!) се намирате.
10.10523.

10.10524. Много сложният в реализацията си и продължителен по Време процес на трансформация на Самосъзнанието в които и да било от Прото-Формите започва
и се осъществява само на нивото на генната активност
индивидуално характерна за всяка от фокусираните
от вас НУУ-ВВУ-Форми. Чрез своя „Универсален Фокус на Самосъзнанието“ вие винаги се премествате в
Конфигурации на Формите, които в най-голяма степен
са способни да удовлетворят възникналия във вашето
Самосъзнание творчески Интерес.
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И ако този Интерес е толкова силен и непреодолим, че заради него вие сте готови да пожертвате
всичко, то за вас – по принцип, вече изобщо няма да е
важно коя от Прото-Формите е способна да ви предостави възможности за най-бързо удовлетворяване на
тези насъщни проблеми. Ако това са нискокачествени
интереси, които са свързани с крайни степени на увлечение от различен род насилие или „грубосексуални” реализации, например, то при поддържането на
своето устойчиво желание вие един ден евентуално ще
се префокусирате във Форма, която ще ви предостави
най-добрите възможности за това.
10.10525.

Тук нямам предвид, че това ще е обичайното за
„хората“ в такива случаи тяло на маниак-убиец или
маниак-насилник, чието Самосъзнание представлява
само междинни стадии на префокусировки от „по-човекоподобни“ в „по-малко човекоподобни“ Форми.
Имам предвид именно онези „вечно диви“ (от позицията на цивилизованите отношения) племена и народности, които образуват с животните имащи сходни с
тях Конфигурации, субективни реалности от общ тип.

10.10526.

10.10527. Моментът на „излизане“ на вашия „Универсален
Фокус на Самосъзнанието“ от Конфигурациите на която и да било Прото-Форма по никакъв начин не може
да е резултат от целенасочено специфично творчество в течение на Живота само на една Стерео-Форма
– това е толкова продължителен по Време и толкова
сложен за осъществяване психичен, ментален, културен, професионален, социален и религиозен процес,
колкото и последователното „внедряване“ в Нея.
10.10528. Крайна граница за динамиката на подобни честотни измествания се явяват проявленията в адаптационни (гранични, „дифузгентни”) Форми, които при
цялата им примитивност и интелектуална слаборазвитост съвсем не смятат себе си за в нещо ограничени,
нещастни или ощетени от цивилизацията (ако изобщо
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имат някакво понятие за нея). Обратното, в колкото
по-малка степен някой се намесва в техния Живот,
бит, култура, вярвания, отношенията им с другите племена, толкова по-щастливи са те и толкова по-тясно са
свързани с начина на Живот на своя „тотем”.
Докато вие осъзнавате себе си като „цивилизован човек“, подобна перспектива може да ви се струва
ужасна и неприемлива. Те обаче, не познавайки други
възможности и други перспективи за своето развитие,
признавайки само най-древните закони на своите предци, се наслаждават изцяло на своя първобитнообщинен, самобитен Живот и за нищо на света не биха се
съгласили да го разменят за каквито и да било постижения на човешката цивилизация – толкова далечен и
абсолютно недостъпен за тяхното приземено разбиране.

10.10529.

И докато вие сте принудени в своето жизнено
творчество да се занимавате интензивно със Синтеза
на нискокачествените СФУУРММ-Форми на двата нисши ИИССИИДИ-Центъра, подсъзнателната енергоинформационна връзка с тези диви и полудиви племена
(чрез нисшите Нива на „комплиментарната система”
на фокусираните от вас Форми) потенциално ще влияе, в една или друга степен, на качеството на вашите
настоящи решения, честотно съединявайки вашето Самосъзнание със специфичните качества на животинските и растителните Прото-Форми, с които много тясно „съжителстват” тези на пръв поглед недосегаемо
далечни племена.

10.10530.

Много по-често, отколкото можете да предположите, вашето Самосъзнание е подложено на ежедневно интензивно въздействие от страна на специфичните
особености на тези Прото-Форми. Ще отбележа, че за
реализацията на УУ-ВВУ-копията, плътно структуриращи с честотите на свойствените им диапазони Конфигураците на фокусираните от вас НУУ-ВВУ, няма
абсолютно никакво значение дали се смятате за „ци10.10531.
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вилизован човек“, който вече не е способен „на нищо
лошо“, или се наслаждавате на изпълняването на чудовищни канибалски ритуали в комфортния си дом.
10.10532. Ако в динамиката на Самосъзнанието достатъчно продължително време се поддържа макар и слаба
потребност от реализацията на нещо, то префокусировките, инициирани от УУ-ВВУ-копията на това устойчиво Желание, някога ще ви доведат до механизма на
неговото непосредствено преживяване, което може да
се окаже толкова силно, необичайно и дълбоко, че да
ви постави в пълна зависимост от него.
10.10533. Тогава

всичко онова, което в настоящето си здравомислещо състояние никога не бихте си позволили дори
в Мислите си, в специфичното състояние на дълбоко
потопяване в някакво „порочно“ или забранено преживяване ще стане за вас съвсем естествено, належащо и
желано, без което вашето по-нататъшно съществуване
ще ви се струва вече просто немислимо и непълноценно. Именно по този начин протичат инерционните префокусировки от ЛЛУУ-ВВУ в други Прото-Форми.
В Живота си всеки от вас се занимава с онова, с
което е богато неговото Подсъзнание, което продължава и в тази Форма да поддържа достатъчно тесни контакти с „най-близките“ по честота до вас субекти на
вашите предишни префоксировки, черпейки „оттам“
необясними страхове и фобии, дружелюбие и неприязън, любов и омраза, позитивизъм и отвращение, симпатия и антипатия.
10.10534.

Но освен тези психични влияния, от другите
Прото-Форми вие придобивате също така и вродената
предразположеност към някоя професионална дейност
и стремежа към придобиването на съответните навици, привички и черти на характера: ловкост на ръцете,
бързина на краката, гъвкавост на тялото, твърдост на
характера, сила на мускулите, зоркост на очите, чувст-
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вителност на възприятието, степен на болевия праг,
безстрашие, хитрост, а също и определена мимика, походка, пластичност на тялото.
10.10536. Разбира се, генетиците ще бъдат абсолютно прави, ако ми възразят, че всичко изброено принадлежи
към така наречените наследствени признаци, които
родителите предават на своето потомство. Да, разбира
се, това е така! Абсолютно всичко в индивидуалната
биология на фокусираните от нас Стерео-Форми се определя от генотипа и фенотипа.
10.10537. Но, както вече съм отбелязвал, нали именно вълновите Конфигурации на всеки от гените на „човешкия“
геном са онези енергоинформационни взаимовръзки,
които свързват всяка от фокусираните от вас НУУ-ВВУФорми с онези типове Колективни Разуми, в които вие –
едновременно и инерционно – сте се фокусирали в някои
от Времевите Потоци на своето безкрайно Съществуване
като „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“.

Какво ли само не съдържа „човешкия“ геном, гените на какви ли не растения и животни – от амебата
и червея до ориза и баобаба – не присъстват в онази
сложнокачествена биологична Информация, която генетиците, разбира се, поради своето незнание, наричат
необмислено „генетичен боклук“!

10.10538.

На никого от тях не може даже наум да му дойде, че целия този „еволюционен боклук“ на нашата
ДНК са именно вълновите проекции на всевъзможните
наши Прото-Форми на „бившите нас”, започвайки от
растенията, лишеите, амебите, червеите, насекомите и
рибите и завършвайки с кравите, свинете, маймуните,
китовете, делфините, а също и с множество неизвестни
за нас Форми, които или са изчезнали вече от нашите
субективни реалности, или още не са имали реални
възможности за проявление в тях. Какво само няма
там – и „пришълци“, и „извънземни“, и „динозаври“!
10.10539.
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Станали сме „хора“, именно като сме се „измъкнали“ оттам! Но не от онези „вчера“ или „утре“, които
съществуват едновременно с нашето субективно „днес“,
а хиляди години „преди“ или стотици години „напред“.

10.10540.

Дори за някои от вас всичко това да звучи странно, навеждайки ви на размисли за „степента на моята
вменямост”, но това – е истина. Няма нужда да ходим далеч, за да открием примери: цялата известна ни
история на „човешкото“ развитие – включително до
наши дни! – гъмжи от факти за поклонение от страна
на „хората“ на различни видове животни и растения.

10.10541.

Така например, в представите на някои планински народи от Кавказ орлите и други птици са въплъщения на „човешката” душа. Кавказците и до днес ги
смятат за свещени, а тяхното убиване и употреба като
храна се смята за най-тежко светотатство. Лезгините
и юдеите пряко са отъждествявали кръвта на „човека”
с неговата душа.
10.10542.

Като обекти на поклонение (тотеми) при „хората“
срещаме: вятъра, слънцето, дъжда, гръмотевиците,
водата, желязото, даже части от отделни животни
или растения. Например, северноамериканското племе
оджибва се състои от 23 рода, всеки от които има като
свой тотем някое животно: вълк, мечка, бобър, шаран,
есетра, патица, змия и др., а в Африка, в Гана, за
тотем служат смокинята и стеблото на царевицата.
10.10543.

В Австралия, където тотемизмът особено процъфтява, между тотемите е разпределена даже цялата
външна природа. За австралийците от Маунт Гамбиер
към тотема на враната принадлежат дъжда, гръмотевиците, мълниите, облаците и градушката, а към тотема на змията – рибите, тюлените и някои видове
дървета; за племената в Порт Макай слънцето се отнася към тотема на кенгуруто, а луната – към тотема
на алигатора.

10.10544.
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В Африка в родовете, намиращи се под влиянието на тотема на змията, новородените се подлагат на особено изпитание със змия: ако тя не докосне детето, то се смята за законно, в противен случай
го убиват като чуждо. Австралийските аборигени от
поречието на река Мъри наричат тотемното животно „своя плът“. А племената от залива Карпентария
при вида на убийство на тяхното тотемно животно
питат: „Защо убихте този „човек“?“, наричайки го техен баща или брат.

10.10545.

В Австралия, където съществуват полови тотеми,
жените смятат представителките на своя тотем за сестри, мъжете – за братя, а едните и другите – за свои
общи родоначалници. Много тотемни племена вярват,
че след смъртта си всеки човек се превръща в животното на своя тотем и следователно, всяко животно е
„умрял” роднина.

10.10546.

Съгласно традиционните представи, тотемното
животно запазва особени отношения с етническата
група. Ако „тотемът” е опасен хищник, той задължително трябва да пощадява еднокръвния си род. В
Сенегамбия туземците са убедени, че скорпионите
не закачат онези, които ги почитат. Сред племената
на бечуаните, чийто тотем е крокодила, е толкова голяма увереността в неговата благосклонност, че ако
„човека“ е ухапан от крокодил или дори само е напръскан с вода от удара на опашката на крокодила
по водата, то той бива изгонван от рода като явно
незаконен негов член.

10.10547.

Понякога в Африка вместо да питат „човека”
към кой род или тотем принадлежи, му задават въпроса какъв танц танцува. Често пъти именно с цел уподобяване, по време на религиозни церемонии слагат
на лицето си маски с изображения на тотема, обличат
се в кожи от тотемните животни, украсяват се с перата
им и т. н.

10.10548.
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При древните южни племена, когато се раждало
дете, навън изтичвала старица с възгласа: „Вълчицата
роди вълче!“, след което детето било „провирано“ през
вълча кожа, а част от окото и сърцето на вълка били
зашивани в ризата или слагани на врата на бебето. За
пълно скрепяване на съюза с тотема древните „хора“
прибягвали към същото средство, както при приемането на чужд „човек“ за член на рода или при сключването на международни съюзи и мирни договори, тоест при
скрепяването на договора с кръв.
10.10549.

10.10550. В рода бивол от племето омаха (Северна Америка) и до ден днешен увиват „умиращия“ в биволска
кожа, боядисват лицето му в съответствие с „тотема”
и се обръщат към него по следния начин: „Ти отиваш
при биволите! Ти отиваш при своите предци! Бъди силен!“ Когато внасят в дома си костенурка, която е тотемно животно за индианските зуни, те я приветстват
със сълзи на очи: „О, бедни наш загинал син (баща,
брат, дядо)! Кой знае кой си ти?“

Почитането на тотема се изразява преди всичко
в това, че по отношение на „неговия представител” се
съблюдава най-строго табу: най-строго е забранено не
само да „го” убиват, ако това е животно, да го употребяват за храна и да се обличат в неговата кожа, но
дори да го докосват или да го наблюдават (например
бечуаните в Африка); а ако това е дърво или друго
растение – избягват да го секат (като заплашват онези, които правят какъвто и да било опит да направят
това), да го употребяват за огрев, да ядат плодовете му
и даже да сядат под сянката му.
10.10551.

В много племена убийството на „тотема” от чужденец изисква същото отмъщение, както и убийството
на роднина. Аналогичен е примерът за непрестанните
кървави разпри между жителите на различни местности в Древен Египет, които са възниквали заради
убийството на „тотеми”. Понастоящем в някои места

10.10552.
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и сега при среща с тотема или с неговото обозначение
може да се наблюдават приветствия с отмерени поклони и разпръсване на ценни вещи пред него.
10.10553. Прието е да се смята, че за да спечелим пълната
благосклонност на своя тотем, трябва колкото може
повече да се уподобяваме на него външно. Така в племето омаха момчетата от рода бивол усукват два кичура коса на главата си така, че да наподобяват рогата на „тотема”, а онези от рода костенурка оформят
шест кичура, наподобяващи краката, главата и опашката на това животно. В африканското племе ботока
пък си избиват горните предни зъби, за да се уподобят
на своя „тотем” – бика. Освен това и тържествените
танци често имат за цел подражаване на движенията
и звуците на тотемното животно.

В Австралия, например, когато намерят труп на
тотемно животно, изразяват съболезнования и му устройват даже тържествено погребение. Дори племената, които допускат използването на „тотема” за храна,
се стараят да го употребяват в умерени количества,
избягват да го убиват докато спи и задължително дават на животното възможност да се спаси. Австралийците от Маунт Гамбиер убиват тотемно животно само
в случай на глад и при това изразяват съжаление, че
са убили „свой приятел, своя плът“.

10.10554.

10.10555. Смята се, че тотемите, като верни роднини, при
това притежаващи свръхестествени сили, оказват на
почитащите ги кръвни роднини особено покровителство, защитавайки ги от коварните помисли на земни
и свръхестествени врагове, като ги предупреждават за
опасности (например, совата на остров Самоа), подават знак за тръгване на поход (както кенгуруто в Австралия), предвождат ги по време на война.

С времето намазването на тялото с кръвта на
„тотема” е заменено със съответно боядисване. Важно
10.10556.
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средство за използване на свръхестественото покровителство на тотема е постоянно и близко „негово присъствие. Затова много често тотемните животни се отглеждат в плен, например, както планинците на остров
Тайван, които отглеждат в клетки змии и леопарди, а
на остров Самоа, където отглеждат край домовете си
змиорки. Така, например, в Египет постепенно възникнал и обичаят да се отглеждат животни в храмовете и
да им се отдават религиозни почести.
За най-важно средство в общуването с тотема се
смята вкусването на „неговото” тяло (теофагия). Периодически членовете на рода убиват тотемно животно и тържествено, спазвайки редица обреди и церемонии, го изяждат – най-често без остатък, с костите и
вътрешностите. Подобен обряд е налице и в случаите,
когато тотемът е растение.

10.10557.

Отзвук от такова родово вкусване на ястия приготвени от тотема, откриваме и в съвременните кухни
на много народи: в коледното ястие (варено жито) при
славяните, в пасхалната супа магерица от овчи дреболии при гърците, в сватбеното блюдо под названието
тоолей (варена овнешка глава) при бурятите и даже в
ритуалната трапеза на християнското тайнство евхаристия, когато миряните вкусват хляб и вино, с които
се извършва причестяването и които се възприемат
като част от плътта и кръвта на Исус Христос – нима
това не е поклонение пред „тотема“?

10.10558.

10.10559. Винаги се е смятало, че тези обичаи са угодни
на тотема. Понякога процедурата има такъв характер, сякаш убиваното животно само извършва самопожертвователен акт и жадува да бъде изядено
от своите поклонници. Например, гиляките (нивхите
– инородно племе от руския Далечен Изток), макар
и вече да са излезли от бита свързан с тотемите,
всяка година по време на празника на мечките, убиват тържествено една мечка вярвайки убедено, че

169

към съдържанието

ОРИС

ИИССИИДИОЛОГИЯ

мечката сама дава знак за мястото, където да ѝ бъде
нанесен „смъртоносния“ удар.
10.10560. Понякога обрядът с религиозното убиване има за
цел или тероризиране на тотема” чрез унищожаване на
отделни негови представители, или освобождаване на
душата на „тотема”, за да може тя да отиде в по-добър
свят. Така например, в рода на Червея в племето омаха
(Северна Америка), ако червеи унищожават зърнената
реколта, ловят известно количество червеи, намачкват
ги заедно със зърното и след това ги изяждат вярвайки,
че това ще спаси нивите им за цялата година. А северноамериканското индианско племе зуни веднъж в годината правят процесия за лов на тотемните костенурки,
които – след невероятно горещи приветствия, убиват и
погребват, без да докосват, месото и костите им в реката, за да им осигурят вечен Живот.

Този списък със свидетелства за дълбоката енергоинформационна взаимовръзка на Прото-Формите на растителното, животинското и даже минералното „Царство“
може да бъде продължен с дълбоката почит, която индийците отдават на кравите, маймуните, слоновете и
биволите, племената на северните народи – на мечките
и елените, коренните жители на Урал – на скъпоценните камъни, а сибирските народи – на кедъра, дъба и
елата. Много още може да се говори и за религиите в
древен Египет.... Но мисля, че подобна на тази Информация, можете да почерпите и от други източници.

10.10561.

Искам да подчертая, че „вътре“ във всяка от
Прото-Формите – в честотните Конфигурации на характерно проявяваните от нея „физически” тела – съществува и свой собствен, достатъчно широк диапазон
на интензивност на съчетаване и разделяне на Качествата, а също и различни степени на синтетични взаимодействия между Аспектите на нейните две, свойствени за нея, Доминанти и Аспектите на останалите
рецесивни Качества.

10.10562.
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Например на всички ви е известно, че едни и
същи видове животни притежават съвсем различни
способности и наклонности към разнообразни видове
дейности: едни се поддават на дресура бързо и лесно,
а при други дресьорът трябва дълго време буквално да
„вмъква“ СФУУРММ-Форми от своето Самосъзнание в
системата на Възприятие на животното, като по този
начин буквално „принуждава” последното да се префокусира последователно и да измества неговия „Универсален Фокус на Самосъзнанието“ в Конфигурации
на тела в по-голяма степен резониращи с характерните
качества на нужните ЛЛУУ-ВВУ-Форми.
10.10563.

Структурите на Самосъзнанието на домашните
животни — в резултат на неосъзнатото заимстване
от хората на свойствените им СФУУРММ-Форми — са
в много по-голяма степен „очовечени“, отколкото при
техните диви „роднини“. В рамките на вибрациите на
„кармичните Канали“ на двата наши нисши Центъра,
те несъзнателно обменят с нас всички качества свойствени за техния тип Колективен Разум и честотните
характеристики, които се изразяват субективно в техните навици, нрави, наклонности и специфични поведенчески реакции.
10.10564.

10.10565. При това, ако самият „стопанин” на животното
се префокусира устойчиво от ЛЛУУ-ВВУ в Направлението на развитие на някоя от другите „нечовешки“
Прото-Форми, то и неговият „подопечен“ попада автоматично в същите тенденции, макар и развитието на
всеки от тях в даденото Направление да се осъществява единствено по схемата свойствена на неговия тип
Колективен Разум.

На свой ред, ако „човек” е в продължително и
много тясно общуване с някое домашно животно, неволно и несъзнателно той заимства от неговото Самосъзнание отраженията на свойствените му черти,
особеностите на поведението му, на примитивните му

10.10566.
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навици и специфичните проявления на Аспектите на
Доминантите свойствени не неговия питомец, като постепенно все повече и повече се привързва вътрешно
към него и започва да прилича на своя любимец не
само по някои навици, навици и пристрастия във вкуса, но понякога даже и визуално.
В синтетичния процес, наречен Живот, който е
общ за всички Форми, ние с вас внимателно наблюдаваме и изучаваме животните, а те на свой ред не
по-малко внимателно наблюдават нас. Но доколкото,
както знаем от квантовата физика, „наблюдателят винаги по-своему влияе на наблюдавания от него обект“,
то и всички енергоинформационни обмени на хората с
животните и на животните с хората винаги са съпроводени с активно взаимно влияние един на друг.

10.10567.

10.10568. Същият процес протича не само в затворената
система „човек – животно“, но и във всяка друга система на междукачествени взаимоотношения: „човек –
растение“, „човек – минерал“, „животно – растение“,
„животни от един вид – животни от друг вид“, „животни от един вид – човек – животни от друг вид“, „човек
– животни от един вид – животни от друг вид“.

Именно по тази причина винаги съществуват
възможности за префокусировки от една Прото-Форма
в някое от възможните Направления на развитие на
Самосъзнанието. Реални носители на специфичните
творчески състояния, свойствени на Колективния Разум само от даден тип, са не повече от 25–30% от всички „тела на едновременното проявление“ на дадената
Прото-Форма във всички Времеви Потоци във всеки
от „пространствено-времевите Континууми“.

10.10569.

Възможно е тези причинно-следствени взаимовръзки на „хора“ с Прото-Форми, в частност, на „Минералното Царство“, да помогнат на някои от вас да намерят
причината за даже патологичната понякога привърза-

10.10570.
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ност към скъпоценни камъни и украшения, наблюдавана при голям брой съвременни красавици и, между
впрочем, често нямаща никакво отношение към проява
на алчност или жажда за трупане от тяхна страна.
По същия начин – поради подобна привързаност
– много други „хора”, в буквалния смисъл на думата
обхванати от безумна страст не само към злато, платина, сребро, но и към желязо и мед, си избират професията на геолог, както впрочем и всяка друга, сигурен
съм, не просто така, а по призвание, по интуиция, по
необясним вътрешен интерес към нещо, което специфично отразява някакъв Аспект на Качеството подсъзнателно интересуващо дадената „личност“.

10.10571.

Същото става и когато двама „човека“ могат да
се разберат един друг буквално от половин дума, докато с други с години не могат да намерят общ език.
Същото, както когато живееш сред „хора” от друга националност, расова принадлежност или гражданство;
както когато предпочиташ да се намираш в някаква
конкретна страна или регион, до море или в пустиня,
в планина или в равнина, в планина или равнина, в
гора или сред безкрайни полета – във всеки тип проявление на нещо, във всеки конкретен факт на симпатия или антипатия, винаги се крие конкретна причина, която понякога ни е много трудно да разберем.

10.10572.

Ако не вярвате във всичко това, то поне ще имате възможност да се замислите над тази Информация.
Защото не е възможно просто да я пренебрегнете – прекалено логично, органично и красиво се преплита всичко това с Принципите на общото енергоинформационно
структуриране на Вселената, освен това заема и много
важно място в „личния“ Живот на всеки от вас.

10.10573.

10.10574. Сега може би си струва да си припомнете често
повтаряните от мен думи за необходимостта от дълбока, осъзната и целенасочена реализация на буквално
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всяко от Нивата на Творческа Активност на вашето
Самосъзнание, независимо дали това ви харесва или
не, дали другите го одобряват или осъждат, и даже без
да се задълбочавате в това разбирате ли го, или не можете (не желаете!) да го разберете.
10.10575. Смисълът на подобни понивови реализации се
заключава дори не толкова в това, че без Процеса на
Синтез на Аспектите на Качествата на двете Доминанти, необходим за активизацията на всяко от последващите качествени Нива на вашето Самосъзнание вие,
стигайки до определен момент в развитието на своя
интелект и чувственост, няма да можете да се развивате по-нататък.
10.10576. Именно от степента на синтезираност на всички
Аспекти на Качествата активно проявявани в структурите на Самосъзнанието чрез УУ-ВВУ-копия зависи степента и интензивността на вашето фокусиране именно в ЛЛУУ-ВВУ-Форма, а не в някоя от дувуйллерртно
близките ѝ Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А.

От какво се обуславя това? Да разгледаме дадения въпрос с конкретен пример. Да допуснем, че на
вас, така целенасочено стремящите се към духовно самоусъвършенстване, не ви харесват някои от сексуалните проявления на вашата психика, уморени сте от
„крайно неприличните“, но по някаква причина привличащи и възбуждащи ви неволни фантазии, блянове, Мисли и преживявания.

10.10577.

И си казвате: „Всичко това вече ми омръзна! Това
не е духовно, то ми пречи хармонично да се развивам,
да се усъвършенствам и да вървя по духовния Път. Отказвам се от това, потискам в себе си всякакви опити
да бъда провокиран към такова нещо и започвам упорито да се занимавам само с ИИССИИДИОЛОГИЯТА!”

10.10578.

10.10579. И вие действително започвате по-целеустремено
и дълбоко да се задълбочавате в умствените процеси
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свързани с по-пълното осъзнаване и разбиране на даденото Знание, които, както ви изглежда, са способни
да ви отвлекат от постоянно „натрапващите” се желания за „грубосексуални реализации” и могат да ви
помогнат последователно да се префокусирате в по-качествени Конфигурации на използваните от вас НУУВВУ-Форми.
Всичко това, разбира се, е хубаво. Но вие не отчитате някои нюанси на дадения синтетичен процес,
а именно: страхувайки се, че всяка чувствена активност може да предизвика във вашето Самосъзнание
ненужни на вас преживявания, вие – преднамерено
или неосъзнато – понижавате Творческата Активност
на Аспектите на Качеството „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“
и „догоре“ изпълвате своето жизнено творчество с динамиката на (както ви се струва!) Аспектите на Качеството „ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“.
10.10580.

10.10581. Уверявам ви, обаче, че само така ви се струва!
Работата е в това, че вие не сте автор на ИИССИИДИОЛОГИЯТА и не сте в състояние напълно да осъзнавате
Онези Нива на Информацията, на чиято честота аз съм
оформил и озвучил това Знание. Докато се занимавате
с чист анализ и логика, стараейки се да си представите
абстрактните схеми на много сложните причинно-следствени взаимовръзки и принципи на структуриране, докато манипулирате в своето Самосъзнание с всевъзможните ментални логизми, старателно „шлифовайки ги“ с
помощта на анализа, вие, без съмнение, реализирате
активно Аспекти на Качеството „ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“.

Но вие все още разбирате далеч не всичко в даденото Знание, за да можете непрекъснато да мислите и правите Избори само в пределите на активността
на принадлежащите на него СФУУРММ-Форми и затова
много бързо се уморявате, когато със завидна упоритост преодолявате настойчивото желание да се заемете
с нещо по-примитивно.

10.10582.
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Уморявайки се да мислите и постъпвате „правилно“, вие съвсем незабелязано и неосъзнато за себе си
насочвате своята умствена логико-аналитична дейност
в по-удобно и лесно за вашето Възприятие русло, като
непрекъснато се опитвате да ПРИЛОЖИТЕ (специално
съм подчертал тази дума!) интелектуалната Същност
на това Знание в своите конкретни жизнени ситуации,
да го вкарате и адаптирате към по-ниските Нива на вашето разбиране, мислене и творчество.
10.10583.

За пример ще посоча следното: когато не е по
силите ви да се справите с някои свойствени за вас
недостатъци, извън контекста или просто повърхностно, преиначавайки по-своему някои положения
от възможно не съвсем конкретно формулираното от
мен Знание, вие ще започнете буквално „с пяна на
уста“ да доказвате на някого собствената си, изгодна „лично“ на вас, трактовка на някакво положение,
използвайки – с цел убеждаване на съмняващите се,
цялата ваша „логика“ и „анализ“.

10.10584.

Извинявайте, че ще ви разочаровам – това вече
няма да е реализация на Аспектите на Качеството
„ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“! Това няма да е онази дълбока
интелектуална дейност в търсене на Истината, която
трябва да не зависи от това дали ще ви устройва или
не, дали ще съвпада с вашите убеждения или не, дали
ще ви помогне или, обратното – ще усложни вашето
съществуване. Целенасоченото търсене на Истината, а
не нейната замяна с по-удобни за вас, но заедно с това
и по-примитивни СФУУРММ-Форми – ето признаците
на Аспектите на Качеството „ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“.
10.10585.

А онова, което демонстрирате в дадения случай
– честолюбие, хитроумие, приспособимост, мимикрия,
инат, упоритост, настойчивост, прецизност, педантичност, усърдност, целеустременост, целесъобразност,
рационалност, фанатизъм, невежество – накратко казано, е всичко, което ви е угодно, но само не и Инте-
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лектуално-Чувствено Преживяване на някакъв аналитичен процес!
10.10587. Запомнете нещо много важно за вашето осъзнато развитие: щом започнете практически да свързвате,
употребявате, приспособявате, нагаждате висококачествените СФУУРММ-Форми на някоя конкретна област на
Знанието към нещо (или някого), Аспектите на Качеството „ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“ отиват на втори план.
Тяхното място в Самосъзнанието веднага се заема от по-активните УУ-ВВУ-Форми на някои от Аспектите на другите рецесивни Качества, които също
по нещо ви напомнят и логиката, и анализа, и дълбокомислието, но... единствено съобразно вашите низши
субективни потребности съответстващи на съществуващите условности, на принудителните обстоятелства,
на търпеливото очакване, на необходимото разбиране,
на предубеденото отношение, на индивидуалното тълкуване, на практическото използване и т. н.
10.10588.

Това изобщо не означава, че всичко гореизброено
е по-лошо, отколкото свойственото за Хората Интелектуално-Чувствено Преживяване, че това изобщо не ви
е необходимо, или че трябва да го избягвате по някакъв начин, за да не се задълбочавате твърде активно в
Аспектите на другите, недоминантни, Качества.

10.10589.

Да се възприема дадената Информация в подобен контекст е пълна глупост, която още веднъж демонстрира примитивизма на Конфигурациите на фокусираните от вас НУУ-ВВУ-Форми – това е очевиден
факт, над който вие действително трябва дълбоко да
се замислите.

10.10590.

10.10591. Повтарям: повишената интензивност на Интелектуално-Чувственото Преживяване, реално проявявано във вашето жизнено творчество, е само необходимо условие за Синтез на онова специфично състояние в Самосъзнанието, което аз наричам условно
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„Творческа Космическа ПОТЕНЦИАЛНОСТ“, с което са
„резонационно“ съвместими Аспектите на Качеството
„ВСЕ-Единство“, структуриращи средните Нива на третия и четвъртия ИИССИИДИ-Центрове.
Но, както и всичко останало в Единната и неделима Вселена, просто е невъзможно те да бъдат синтезирани в Самосъзнанието отделно от Творческата Активност
на Аспектите на другите десет Качества, проявяващи се
в необходимата степен във вашето жизнено творчество.
10.10592.

10.10593. Това означава, че ако вие решавате за себе си и
по-нататък да продължавате да се фокусирате в Човешкото Направление на развитие на дадената ЛЛУУВВУ-Форма, то няма нужда да се избавяте от нищо „неинтелектуално“ и „нечувствено“! Трябва само да имате
достатъчна яснота за себе си, „кое какво е и кое какво
може да стане“ във вашия Живот. Това е всичко!

Давам тази Информация само, за да можете, в
процеса на вашето непрекъснато субективно осъзнаване на същността на всеки момент, ясно да диференцирате и анализирате в дълбочина за себе си всички
оттенъци на собственото си жизнено творчество без да
се самозалъгвате и без прекалено дълго (и в дълбочина!) да се фокусирате в реализацията на Аспектите на
фоновите Качества, наивно приемайки тяхната реализация за проявление на своите Доминанти.

10.10594.

Всички Аспекти на всички Чисти Качества са
много дълбоко и здраво взаимосвързани един с друг
чрез всевъзможни „Полета-Съзнания“, едновременно
структуриращи множество синтетични Сфери на Творчеството. Та нали по същество абсолютно всичко изначално вече е синтезирано и всички резултати от тези
причинно-следствени силови взаимовръзки, проецирани от по-висококачествените Нива на Енерго-Плазмата в по-нискокачествените, просто не могат да се
възприемат от нас като нещо отделно, тъй като носят
10.10595.
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в себе си ВЕЧЕ синтезирана Информация в една или
друга степен свойствена на едни или други Качества.
За тази цел в ЛЛУУ-ВВУ-Формите са ви дадени
такива специфични „творчески механизми“ като Интелекта и Чувствеността, за да можете, постоянно правейки дълбок анализ на всичко случващо се едновременно и във вашата психика, и във външния Свят, да
откривате субективните различия във всеки тип взаимодействие и логично „филтрирайки“ едни от други
илюзорните противоположности („нужно“ от „ненужно“, „важно“ от „неважно“, „добро“ от „лошо“), да се
научите по високочувствен (интуитивен) начин да привеждате всички свои ментално-чувствени процеси към
един общ – синтезиран от субективните крайности! –
знаменател. Именно това е проявление на състоянието
„Творческа Космическа ПОТЕНЦИАЛНОСТ“.

10.10596.

След като ви предупредих за възможните крайности във вашето развитие, нека отново да се върнем
към нашия пример. Напомням ви, че в течение на някакъв период вие, опасявайки се от активизация във
вашето Самосъзнание на УУ-ВВУ-копията на ниските
Нива на ИНГЛИМИЛИССА, преднамерено сте потискали своята чувственост (Доминантата на Качеството
„ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“), а вместо нея – наравно с
фрагментарната интелектуална дейност по задълбоченото изучаване на някое направление в Знанието (не
е задължително това да е ИИССИИДИОЛОГИЯТА) – сте
започнали интензивно да развивате в своето Самосъзнание Творческата Активност на нещо, което ви помага да усвоите новата Информация и което с нещо, по
ваше мнение, много напомня Аспектите на Качеството
„ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“.
10.10597.

След известно време ситуацията, в която сами
сте се вкарали, започва конкретно да се изяснява. В
отношенията си със заобикалящите вие започвате да
проявявате все по-голяма твърдост понякога стигаща

10.10598.
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до цинизъм, все повече упорство, понякога демонстрирайки тъпо заинатяване и непримиримост към всичко,
което ви оказва съпротивление, а най-главното е, че
това е проявление на все по-ранимо честолюбие, което
– пробивайки навън в най-неочаквани за вас форми
на конфликтни взаимоотношения с околните „хора“,
все по-често ви принуждава да извършвате съвсем нелогични постъпки.
10.10599.Защо се получава това? Работата е там, че прилагайки някакво Знание на практика и не разбирайки докрай неговия истински алтруистичен смисъл, вие
често, за да не се изложите, или да не допуснете грешка пред някого, се опитвате да хитрувате, да увъртате,
да не изказвате нещата докрай, да преиначавате, да
нагласявате новите СФУУРММ-Форми към своите стари
представи, като при това обединявате фрагменти от
едно Знание с парчета от друга Информация и всеки
път по всякакъв начин приспособявате този процес на
нискоинтелектуално мислене към съмнителното качество на своето жизнено творчество и към удовлетворяването на своите егоистични потребности.

След известно време тази дейност – това „нещо“,
което без съмнение сте възприемали като проявление на Интелекта и Чувствеността толкова силно се
активизира във вашето Самосъзнание, че започва да
се превръща от рецесивно състояние в сериозна конкуренция за упорито сдържаната от вас Доминанта
„ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“, подменяйки нейната бурна
пристрастност или, обратното, нейната хладна безпристрастност, с възхищение от предмети или принудително самоунищожаване, надменно честолюбие и
нескриваемо високомерие.
10.10600.

След някакъв период от време тази „псевдочувственост“ започва да се изравнява по своята интензивност с потисканата от вас Чувственост и скоро се
превръща в просто незабележим характерен фактор на
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цялото ваше съществуване и в принцип на формиране
на взаимоотношенията с окръжаващия ви Свят. Това е!
Това означава, че във вашето жизнено творчество
не безпристрастната логика и дълбокия анализ, свойствени на Интелекта и не безусловния оптимизъм и безкористния Алтруизъм, свойствени на Чувствеността, а
примитивната и прекалена практика на егоистичното използване на ментално-чувственото творчество на
УУ-ВВУ-копията на двата низши Центъра фактически
откъснати от изучаваното от вас Знание, е започнала
в значителна степен да преобладава над Творческата
Активност на свойствените за ЛЛУУ-ВВУ-Формите Аспекти на доминантните Качества.
10.10602.

10.10603. Обикновено всичко това протича на фона на общата мощна динамика на безкрайното множество субективни „Смърти“ на фокусираните от вас НУУ-ВВУФорми и последващите префокусировки в Конфигурации на Формите на други приоритетни Направления
на вашето възможно развитие в най-голяма степен
резониращи с вълновата динамика на генерираните от
вашето Самосъзнание Мисли, Чувства, Желания и интензивно формираните от тях Стремежи.

В тези случаи и вашите жизнени обстоятелства
се моделират първо в посока на проявлението именно
на онези реализационни възможности, които съответстват на използвания от вас тесен честотен диапазон
на Енерго-Плазмата. Вие все повече се отделяте от
обществото, от хората, които сякаш „не са способни“
нито да ви разберат, нито да оценят по достойнство
и да отдадат дължимото на вашите необикновени ум,
талант, способности...

10.10604.

10.10605. Упоритото непризнаване на вашата неординарност от страна на останалата част от „човечеството“
принуждава уязвеното ви честолюбие все по-често да
избира самотата и да желае пълно уединение, мотиви-

181

към съдържанието

ОРИС

ИИССИИДИОЛОГИЯ

райки тези пристъпи на изострено лицемерие и болезнена горделивост с това, че вие уж пред „житейската
суета“ предпочитате „духовното развитие“.
В такива моменти в главата ви често възникват
Мисли за Живот в някой забутан манастир или далечен ашрам, под ръководството на опитен учител, който, за разлика от всички останали, ще може да види
всички ваши дарования и необикновени способности
и ще ви помогне да ги разкриете в още по-голяма степен. Тогава бихте могли „да покажете на всички какъв гений във ваше лице те не са могли да видят, да
признаят и приветстват!

10.10606.

10.10607. Всички тези сложни психични трансформации,
които все повече се вкореняват в низшите Нива на
Самосъзнанието обикновено водят до това в някакъв
момент вие да направите решителна (отчаяна) крачка
в посока на коренна промяна на условията в текущия
ви Живот. По правило, на първо място тази промяна
се изразява в рязка преориентация на професионалната дейност, в промяна в семейното положение или
местоживеенето.
10.10608. Вие може да приемате подобни промени в жизнените обстоятелства или като позитивни („по-добро
от преди“ – местност или страна, кръг от познати и
обкръжение, условия за живот, работа, творческа дейност, работа, хранене, лични и семейни отношения и т.
н.), или като негативни (оценявате същите неща като
„по-зле, отколкото е било“).

Всички те обаче неизбежно – все по-близо и
по-близо ви довеждат до необходимостта да се префокусирате в някоя от диффузгентните раси, нации, народности, чиито НУУ-ВВУ-Форми качествено по-тясно
резонират с общата Конфигурация на неосъзнато избраната от вас Прото-Форма и са способни да помогнат
на вашия „Универсален Фокус на Самосъзнанието“, в
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края на краищата, реално да се префокусира (например сменяйки местоживеенето) в полудиво племе или в
затънтено, „забравено от Бога“ село, чиито жители, по
Конфигурациите на Самосъзнанието си, представляват
гранични Форми между „все още хората“ и специфичните тела на проявлението на дадената Прото-Форма.
10.10610. При по-нататъшно продължаване на Синтеза на
Аспектите на Качествата в същото Направление и постигането в този процес на определен качествен предел,
вие изцяло ще се префокусирате в съвършено друга –
„човекоподобна“ или даже „нечовешка“ Прото-Форма!

Ето ви едно „не искам“! А колко оптимистично,
„логично“ и дълбокомислено започна всичко! Вие бяхте готови да ме наречете „сексуален маниак“ и да ми
закачите различни етикети само заради това, че аз,
притежавайки по-задълбочени, отколкото вие Знания,
винаги се опитвам предупредително и грижливо да ви
предпазя от онова, което впоследствие „лично за вас“
не може по никакъв начин да бъде поправено, нито да
бъде върнато назад, нито някак преиначено...

10.10612.

Между другото, всичко протича точно така, но с
някои други нюанси, когато вие – по силата на по-чувствената специфика на Конфигурацията на своето Самосъзнание и неспособността да разберете в дълбочина
такова сложно Знание, каквото е ИИССИИДИОЛОГИЯТА,
се опитвате в жизненото си творчество да потиснете
характерните проявления на Творческата Активност
на Аспектите на Качеството „ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“ и
започвате с повишена интензивност да се фиксирате
само в проработването на низшите егоистични Нива
на доминантната спирала „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“.

10.10612.

В този случай вие погрешно започвате да приемате сексуалната страст или самопожертвователната
егоистична привързаност към конкретна „личност“ –
независимо дали е представител на противоположния

10.10613.
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пол, близък роднина, родно чедо или чуждо дете, което сте осиновили – за индивидуални проявления на
вашата алтруистична Чувственост, като все повече и
по-дълбоко се потопявате в измисленото от вас самозалъгване, което изобщо не е реализация на Аспектите на Качеството „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“.
10.10614. Вместо

Аспектите на втората Доминанта („ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“) поради слабата си ментална подготовка вие започвате интензивно да отработвате всевъзможни волеви (а съвсем не високоинтелектуални)
черти на своя характер (усърдие стигащо до зубрене,
упоритост в постигането на целта повече приличаща
на упоритост, приспособимост с елементи на „актьорско майсторство“, психологични изследвания, сменяни
с изострена педантичност и т. н.), които ви позволяват
успешно да си давате вид колко добре владеете тези
високоинтелектуални Нива на Знанието.

10.10615. В края на краищата цялото това преструване и
самозалъгване водят до гореописаните последствия под
формата на последователни устойчиви префокусировки
в „тела на проявление“, свойствени за други Прото-Форми. Най-често УУ-ВВУ-Формите на ниско сексуалните реализации овладяват задълго вашето Самосъзнание, като
напълно притъпяват интереса ви към каквато и да било
интелектуална дейност, което, всъщност предопределя
вашия избор на Направление за по-нататъшно развитие.

Това е всичко, което исках да ви разкажа по този
въпрос. Необходимостта от това, както сигурно помните, възникна в момента, в който възнамерявах да ви
обясня какво представлява „Стерео-Формата“ или, с
други думи, Формо-Типа на ЛЛУУ-ВВУ.
10.10616.

10.10617. Говорейки за конкретна „Стерео-Форма“, аз имам
предвид цялото множество субективни интерпретации
на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“,едновременно проявени в различните „сценарии на развитие“ в
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един Времеви Поток като конкретни „личности“, родени приблизително в един и същ времеви период (в някои варианти детето се е родило недоносено, но е оцеляло; в други „то“ се е родило два-три дни или даже една
седмица по-късно) от една и съща двойка родители.
Тук трябва да отбележим, че не съществува обща
връзка между момента на появата на бял свят на цялото множество Стерео-Типи на една Стерео-Форма и някое конкретно географско място, тъй като „сценариите
на развитие“ на майката могат да бъдат безкрайно разнообразни към момента на всяко от безбройните раждания на нейното дете (в някои случаи има баща, в други
– няма; в някои – майката се премества на едно място,
в други – на друго, а в някои – не отива никъде...).

10.10618.

Например, моята „Стерео-Форма“ включва цялото многообразие на другите „мен“, „индивидуално“
преживяващи (като едновременно фокусирани от мен
НУУ-ВВУ-Форми) „собствените си сценарии на развитие“ в един и същи Времеви Поток.
10.10619.

10.10620. За всяка от тези „индивидуални интрепретации
на мен“ – в тяхното „сега“ –денят, месецът и годината
от календара винаги ще бъдат едни и същи, макар географските места на тяхното конкретно местонахождение, а също и социалните, икономическите, религиозните, политическите, физиологическите и други условия на съществуване (както и физическите възможности, психичните способности, професионалните навици
и проявените таланти) за всяко от цялото множество
„мен“ да се изразяват в изключително широк диапазон – наистина, от президент до просяк, от мошеник до
научен или духовен деятел, от мъдрец до кретен.

Всички тези полярности и крайности, проявени в
Съдбите на всяка от „личностите“, инерционно формирани в един „Континуум“ в пределите на „колективното Съзнание“ на всяка от Стерео-Формите, са резултат

10.10621.
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от изначално моделираните индивидуални различия
във вълновите Конфигурации (ННААССММ) определящи цялата уникална своеобразност на конкретните
състояния на генната активност на ДНК, характерни
за всяка от едновременно проявените „личности“, което има решаващо значение за степента на жизнена реализация на творческия Потенциал (ВЛОООМООТ).
В разнокачествените нива на Енерго-Плазмата
структуриращи цялата творческа динамика на един и
същ Времеви Поток, всяко от другите „мои индивидуални въплъщения“ формира специфично (в зависимост от вълновите параметри на ННААССММ и ВЛОООМООТ) „собствени индивидуални“ Светове, всеки миг
възникват различни физически състояния и психични
реакции, на базата на които всяко от „индивидуалните
въплъщения“ – в един и същ момент! – прави своите
собствени избори, а качествеността на тези избори автоматично префокусира „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ на всяка от другите мои „личностни“
интерпретации в групите Стерео-Типи принадлежащи
на различни „сценарии на развитие“
10.10622.

В това отношение всякакво количество еднояйчни или двуяйчни близнаци, родени едновременно
от една майка или донор (отнася се също така и за
случаите на изкуствено, „в епруветка“, лабораторно,
лазерно-вълново оплождане, а също и за клонирането от стволови клетки – както женски, така и мъжки), трябва да се разглежда като физическо проявление на „личностните“ интерпретации на една и съща
Стерео-Форма.

10.10623.

Нека не ви смущава обстоятелството, че в тези
изключителни (макар и не толкова редки) случаи не
само външността на близнаците, но и тяхната полова
принадлежност могат да бъдат различни – тези, на
пръв поглед, „аномалии“ могат да учудват само нашето субективно и ограничено възприятие, а в същото

10.10624.
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време за по-универсалните от нашите бъдещи Форми
на проявление – това е съвсем обикновено нещо.
Холографичната природа на Стерео-Формата,
както и на Вселената, ѝ позволява да се самодублира
в неограниченото количество на собствените си едновременни проявления – извън всякаква зависимост от
пола и начина на раждане. Просто във Формо-системите на плътно-инерционните „Континууми“ е много
по-сложно да се осъществяват тези възможности за
разнообразни проявления, отколкото в по-пластичните
и качествени Нива на Енерго-Плазмата.

10.10625.

Префокусирайки се в по-качествени „Континууми“
нашите „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“ и фокусираните от тях Стерео-Форми ще получат много по-големи възможности за разширяване на индивидуалното
разнообразие на цялото множество използвани от нас
Форми (СВУУЛЛ-ВВУ и СТООЛЛ-ВВУ, ЛУУД-ВВУ и УОЛД-ВВУ).

10.10626.

С помощта на целенасочена Медитация, свързана с дълбокото състояние на Интелектуално-Чувствено
Преживяване, ние ще можем фактически до безкрай
да разширяваме диапазона на външните характеристики на „телата“, които индивидуално моделираме
за реализация на своето жизнено творчество. Всичко
това ще се осъществява от всекиго от нас в пределите
на „колективното Съзнание“ на своята Стерео-Форма.

10.10627.

Повярвайте ми, всички днешни операции за
смяна на пола и пластичните хирургически намеси в
собствения външен вид са само жалко и примитивно
подобие на онова, което много скоро ще стане толкова
обичайна реалност, каквато сега е смяната на дрехите.
Ще можем да променяме външния си вид (и даже пола
си!) по няколко пъти на ден! Всичко това са естествените свойства на нашите Стерео-Форми, които досега
се реализират трудно в плътно инерционните условия
на дадения „Континуум“.
10.10628.
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Различните Стерео-Форми на една и съща ЛЛУУВВУ представляват една за друга различни Формо-Типи. При това всяка динамична част на една и съща
Стерео-Форма (тоест една от другите мои „паралелни
личности“) по отношение на всяка друга „личност“,
формирана от колективното Съзнание на същата тази
Стерео-Форма по отношение на „индивидуалните въплъщения“ на моята ЛЛУУ-ВВУ в други Времеви Потоци (ден, месец, година, „преди“ сто или сто хиляди
години, или толкова напред „в бъдещето“) или принадлежащи на същия Времеви Поток, но родени от
други родители – също се явява Формо-Тип.
10.10629.

10.10630. Но

да употребяваме като синоними термините „Стерео-Форма“ и „Формо-Тип“ можем само по отношение
на вашето „настоящо въплъщение“. С други думи, всеки
от вас – от позицията на „текущото“ съществуване на
вашата ЛЛУУ-ВВУ, може едновременно да бъде разглеждан и като нейна Стерео-Форма, и като нейн Формо-Тип.
Тоест всяка ЛЛУУ-ВВУ има множество Формо-Типи едновременно проявени в съвсем различни Времеви Потоци имащи различен вид и пол, битуващи както
в различни, така и в едни и същи Времеви отрязъци,
Формо-системи на Световете и „Континууми“, а в тяхното число – и вашата Стерео-Форма, благодарение на
която вие можете субективно да възприемате самите
себе си като „живеещи сега“.

10.10631.

Очевиден факт на проявление на определена
Стерео-Форма – независимо от това в кое от субективните обстоятелства на даден Времеви Поток тя творчески съществува, е всяка от „личностите“ на дадената
ЛЛУУ-ВВУ-Форма, но единствено за самата себе си –
тоест в собственото самовъзприятие на своето „настоящо“ „въплъщение“.
10.10632.

Това означава, че вие – като индивидуално качествено проявление на дадена конкретна Стерео-Фор-

10.10633.
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ма, никога и никъде – във вида, който понастоящем е
свойствен за вас – няма да се родите повече, защото
за вас целият заобикалящ ви Свят е започнал да съществува не „преди“ хиляди или милиони години, а
единствено от момента, в който се е осъществил факта
на „лично вашето“ раждане.
Цялото множество останали „лично вас“, родили
се в същото време при идентични или други жизнени
обстоятелства – по отношение на всеки от „лично осъзнаваните вас“, също се явява „индивидуални въплъщения“ на същата тази Стерео-Форма.

10.10634.

След като сте се родили, а по-точно, след като
поне някак сте могли да осъзнаете себе си като някого
на което и да било от Нивата на своето Самосъзнание
– в същия този момент и заобикалящия ви Свят се е
проявил „лично за вас“ във всички Времеви Потоци,
във всички „пространствено-времеви Континууми“,
където вие сте започнали да осъзнавате „себе си“ като
„личност“ и всеки от тези Светове е започнал да представлява за вас някаква конкретна сцена за някакви
ваши специфични творчески реализации.
10.10635.

Сега всеки от вас, например, се явява проявление на Стерео-Форма на вашата ЛЛУУ-ВВУ (от гледна
точка на своя „текущ“ Формо-Тип) и всичко, което е
прието да наричаме „паралелни“ Животи, които вие
„живеете“ в други ваши Форми, под други имена и
звукови Кодове – именно всичко това по отношение
на вас (като „себе си“) е творческото съществуване на
различните Формо-Типи на вашата ЛЛУУ-ВВУ -Форма.
10.10636.

Всяка Форма на Колективен Разум имаща (друга, различна) дата на раждане, субективно се явява
Стерео-Форма, а обективно – Формо-Тип на ЛЛУУ-ВВУ.

10.10637.

Например, един от Формо-Типите на творческо
проявление на моята ЛЛУУ-ВВУ, наред с моето настоящо съществуване, е „личността“, родена под името
10.10638.
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Шота Руставели и живееща в своето „сега“ в онзи Времеви Поток, който според нашето летоброене можем
да отнесем приблизително към 1240 г. от новата ера.
При това и тази „личност“ (в своето собствено
самовъзприятие живееща „сега“ в ХІІІ в.) и аз (осъзнаващ себе си като живеещ „сега“ в 2010 г.), се явяваме
различни Формо-Типи на една и съща ЛЛУУ-ВВУ-Форма, но за самия себе си всеки се явява проявление
само на своята Стерео-Форма.
10.10639.

10.10640. Същото се отнася до цялото безбройно количество Формо-Типи (ако „се наблюдаваме един друг“)
и Стерео-Форми (ако „наблюдаваме само себе си“) на
една ЛЛУУ-ВВУ-Форма, които се въплъщават в безкрайно множество свои субективни „сега“ в много Формо-системи на Мирозданието.

С други думи, говорейки за свой друг Формо-Тип,
аз винаги ще подразбирам една от многобройните
„личности“ на своята ЛЛУУ-ВВУ-Форма, съществуваща в своето „сега“ под друго име, с друга външност, с
други качества на ДНК и с други родители.
10.10641.

10.10642. Макар че в действителност даже в Световете на
проявление на моята Стерео-Форма (която вие познавате и която е такава само във връзка с нейния собствен субективен поглед на самата себе си) много от нейните „личности“ също могат доста силно качествено
да се различават една от друга не само по своите вътрешни – психични и духовни – свойства, особености,
постижения, но даже и чисто външно, тъй като преобладаването на едни или други черти на характера
неизбежно налага на лицето и тялото на „личността“
свои особени неповторими отпечатъци.
10.10643. Затова ще смятаме, че тези „групи“ Стерео-Типи –
по отношение и към мен, и една към друга – са проявление на различни Формо-Типи на моята ЛЛУУ-ВВУ-Форма,
също както и индивидуалните проявления на всеки от вас
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се явяват за мен проявления на Формо-Типи, и аз за всекиго от вас, като „личност“, също се явявам Формо-Тип
(макар че има голяма вероятност и аз, и много от вас да
се явяваме Формо-Типи на една и съща ЛЛУУ-ВВУ).
Формо-Тип на ЛЛУУ-ВВУ – това е понятие, което
обединява всички проявени Форми (и с тях – вашата
настояща „личност“) като вид в единно цяло, в „човешка“ Форма на Колективния Разум, независимо от
това, в кой от безбройното множество Времеви Потоци
и в кой от „Континуумите“ всяка от тези „личности“
индивидуално осъзнава себе си.
10.10644.

Разбира се, в Мирозданието съществуват и други
наши Формо-Типи, но те в по-голяма или в по-малка
степен се отличават физиологически и енергийно от
обичайните за нас „човешки“ Форми. Това се отнася
и до външния вид, и до начина на творческо проявление, и до поведенческите принципи, и до характерните
психични реакции. Това са СВУУЛЛ-ВВУ (астрални) и
ЛУУД-ВВУ (лутални), а също СТООЛЛ-ВВУ (христални) и
УОЛД-ВВУ (ментални) Форми.
10.10645.

Най-близки до нас – след НУУЛЛ-ВВУ – от „бъдещите“ Форми на нашите префокусировки (в Направлението на Човешкото развитие!) са още по-високоинтелектуалните и високочувствени ГООРР-ВВУ-Форми
на много по-развитите, отколкото ние с вас, човешки
цивилизации.

10.10646.

Тези хора вече не наричат себе си „земляни“,
тъй като рамките на тяхното космическо творчество
се намират далеч зад пределите на земната орбита, а
предпочитат да ги наричат криигмми (вече е създаден
нов универсален и общ за всички език, в който словосъчетанието на думите „крииг“ и „ммам“ означава
„всичко най-добро в себе си въплъщаващи“).

10.10647.

10.10648. Тази наша бъдеща цивилизация се състои от три
основни Раси, синтезирани частично от „бивши“ ви-
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сокоразвити Форми на земляни (НУУЛЛ-ВВУ) и много приличащите на тях аллгсси (УУЛЛ-ВВУ), а също
и частично от представителите на някои извънземни
цивилизации, също като нас отнасящи се към Формо-Типите на нашите (общи с тях!) ЛЛУУ-ВВУ-Форми.
10.10649. Цялата чувствено-интелектуалната енергоинформационна основа за тези наши „бъдещи“ ГООРР-ВВУ-Форми образуват следните синтетични Раси
(изброявам ги според повишаването на степента на
Самосъзнание):

а) клунгри – плътноплазмени биоенергийни НУУЛЛ-ВВУ-Форми – синтезирани от мисценти и
горрффти (аийфуллугри + нгунми, ффиллисци +
боллфи, ииссорфи + скрадомулати);
б)

пфитти — полувиртуални СВУУЛЛ-ЛУУД-ВВУ-Форми – синтезирани от строолги и тлоонди (паарруурси + ловиргийдци, аилггиллуфци + придмли,
аамморфи + регоспоррути);

в) преккри — виртуални СТООЛЛ-УОЛД-ВВУ-Форми –
синтезирани от тррууксси и иоолдди (труусци +
дзейдзтци, оллдрини + кррингри, ооллирфи + герокомвати).
Макар че повечето от нашите „бъдещи“ Формо-Типи ще имат обичайните за нас глава и четири крайника
и приблизително същото тяло, това няма да е съвсем
„човек“ според нашето обичайно възприятие, а по-скоро външно много приличаща на нас „човекоподобна“
Форма, ангажирана в малко по-други синтетични Процеси на Енерго-Плазмата, а именно – в Синтеза на специфичното състояние „Творческа Космическа ПОТЕНЦИАЛНОСТ“ с Аспекти на Качеството „ВСЕ-Единство“.

10.10650.

10.10651. Проявленията в тази, и в някоя друга, и още в
някои от множеството Форми, са прерогатив на Колективното Творчество на всяка от ЛЛУУ-ВВУ-Формите,
които чрез някои гранични състояния в различните
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типове реалности дувуйллерртно (тоест инерционно постепенно и последователно) преминават в други
Форми на реализация, за които е характерен не доминантния Синтез на Аспектите на Качествата „ВСЕ-Любов – ВСЕ-Мъдрост“ и „ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“, а които и
да било техни съчетания с Аспектите на другите Качества, които постепенно заменят една от тези две доминанти, „измествайки“ я в индивидуалния синтетичен процес във фоново (рецесивно) състояние.
Ярък пример за това са не само множеството
външни физиологични, интелектуални и психологически различия, характерни за различните расови проявления в наблюдаваното от нас „човешко“ общество,
но и множеството други различни междувидови Формо-Типи на ЛЛУУ-ВВУ, които по едни или други признаци (външност, характер, мироглед, чувственост, интелект) се отличават много ярко от привичния за нас
„човешки“ типаж.

10.10652.

10.10653. Ние сме свикнали да виждаме своята физическа
външност такава, каквато е, но това е само проекция,
„отпечатък“ на един от кратките моменти на нашето
Вечно Съществуване и, повярвайте ми, в Мирозданието съществува огромно множество Формо-Типи на нашите ЛЛУУ-ВВУ, които имат съвсем друга, непривична
за нашето възприятие „физическа“ Форма.
10.10654. Независимо от всичко, това е само свидетелство
за безкрайното разнообразие на Формите на специфичната реализация на едни или други Аспекти на
Качествата чрез „съвкупното Съзнание“ на нашата
ЛЛУУ-ВВУ, които дувуйллерртно преминават от традиционно „човешки“ в разнообразни „човекоподобни“, а
също и във всевъзможни „човекообразни“, а впоследствие – сменяйки по най-радикален начин доминантите на синтезираните Аспекти на Качествата по време
на проявлението в изостаналите племена и народности
– и в „нечовешки“ Форми.
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Следователно и Формо-Типът, и Стерео-Формата представляват по принцип едно и също нещо и „се
различават“ едно от друго само в плана на приложението на тези понятия от гледна точка на наблюдателя, чийто Фокус е отъждествен с някоя от Формите на
тяхното проявление.
10.10655.

10.10656. Стерео-Формата може също така да бъде разглеждана и като едновременно специфично проявление в конкретен „отрязък“ от Времевия Поток, свойствен за някои групи Светове, на очевидните факти за
съществуването на множество разнообразни по своите Конфигурации биологични Форми много сходни по
своята структура на ДНК и обединени дувуйллерртно в
една цялостна пространствено-времева структура.

Тъй като по същество всяка проявена в една или
друга Формо-система на Световете „личност“ е само
визуално възприемания от нас резултат от обединяващото действие на специфичните свойства на дадения
„пространствено-времеви Континуум“, чийто вибрационен диапазон започва със синтезираните трето-четвърто Нива на Творческата Активност на Творците
(„фрагментираните Съзнания“) на ОРЛААКТОР- и АИГЛЛИЛЛИАА-ИИССИИДИ и завършва с най-нисшите Нива
на Творческа Активност на Творците на ИНГЛИМИЛИССА- и АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ.
10.10657.

Особената честота на вибрациите на Енерго-Плазмата формираща структурата на нашия „пространствено-времеви Континуум“, например: специфичното
съчетание на активно взаимодействащите си Аспекти
на Качествата, допустимите степени на тяхната „доминантност“ и „рецесивност“ по отношение един на
друг, характерните за дадената реалност параметри на
„ротационно изместване“, а също и електромагнитния фон (един от Аспектите на синтезираното Качество
„Творческа Космическа ПОТЕНЦИАЛНОСТ“ – „ВСЕ-Любов – ВСЕ-Разум“), температурния режим (един от Ас-

10.10658.
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пектите на Качеството „ВСЕ-Цялостност“), състоянието
на атмосферното налягане (един от Аспектите на Качеството „ВСЕ-Единство“), радиационния фон (един от
Аспектите на Качеството „ВСЕ-Същност“) и много други
– позволяват да се структурира по определен начин в
многобройни Форми (да се кристализира, да се проявява, да се материализира) абсолютно всичко, което вие
можете да видите визуално и да усетите около себе си.
При други условия на творческо взаимодействие и
други параметри на изброените признаци наблюдаваната от вас картина на околната действителност би се променяла повече или по-малко, включвайки както психичните особености на вашето собствено възприятие, така и
реакциите на влизащите в контакт с вас живи същества.

10.10659.

което СЪЩЕСТВУВА в заобикалящия ви
Свят, е проявено едновременно с вас единствено „сега“
– точно така, както и онова, което го няма в заобикалящия ви Свят – е проявено „сега“ за онези от вашите
НУУ-ВВУ-Форми, които едновременно с вас осъзнават
себе си като съществуващи „сега“ във всеки от възможните варианти на индивидуално структурираните
и окръжаващи ги Формо-системи на Световете.
10.10660.

ВСИЧКО,

Всяка Форма в наблюдаваната от нас (видима,
визуално възприемана) картина на окръжаващия ни
Свят е образувана не само от някоя една Конфигурация: едномоментно във всеки от билионите едновременно проявени „човешки“ Формо-Типи от тях съществува безбройно множество едва-едва отличаващи
се една от друга по честотата на своето проявление
така, че в една Конфигурация в по-голяма степен са
активни Творците (УУ-ВВУ-копията) на едни „кармични Канали“ на ИИССИИДИ-Центровете, в друга Конфигурация – други, в трета – още някакви трети.
10.10661.

Много скоро за учените ще стане ясно, че ако
постепенно се повишава честотата на последователно10.10662.
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то проециране-излъчване на „картинки“ в една точка
на Пространство-Времето с 24 „кадъра“ („пиксела“) в
секунда до – поне – 180 в секунда (увеличавайки при
това и количеството на високочестотните излъчватели), то двуизмерното изображение ще се превърне в
достатъчно уплътнена триизмерна холограма.
А ако честотата на този процес достигне 328
„картинки“ в секунда (при това с още по-голямо увеличаване на броя на излъчвателите), то обемно проявеното в дадена точка на Пространството виртуално
изображение може фактически да се превърне в плътноматериално.

10.10663.

10.10664. В какво се заключава принципа на разработваната сега холограма? Както е известно от физиката, в
основата на всяка триизмерна холограма лежи явление, което се нарича интереференция, тоест в дадения
случай това е възникването на специфична честотна
Конфигурация в резултат от налагането една на друга
на честотите на няколко източника на светлина (или
радиовълни).

Същото се получава и когато един лазерен лъч
по определен начин се раздели на два отделни лъча,
след което първият от тях се отразява от фотографирания обект, а вторият се смесва с неговата отразена
светлина. Образуващото се при това интерференционно
изображение, напомнящо концентричните кръгове възникващи по време на падането на няколко камъка във
вода, се записва на лента, а щом лъчът на другия лазер
попадне на това място, то във въздуха възниква триизмерно и безплътно изображение на дадения обект.
10.10665.

Най-забележителното в този процес е, че ако изображението на обекта със заснетата по холографически начин лента последователно се разреже на две,
три или няколко части и след това отново се освети
всяка от тях с лазер, то на всяка от тях ще може да се

10.10666.
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види цялото изображение. Тоест всяка малка частица
от холографическата лента винаги съдържа в себе си
информация за цялото първоначално изображение.
В първия раздел на книгата достатъчно подробно
обясних, че биологичният „човек“, който ние виждаме
пред себе си, е дувуйллерртно обединено на определена вибрационна честота (328 „измествания“ в секунда)
специфично проявление на Творческа Активност на
множество взаимодействащи си Форми на Енергията
(вълновите Конфигурации на Стерео-Типите на една
Стерео-Форма), които в дадената структура на „пространствено-времевия Континуум“ могат честотно да се
съвместяват (като лъчите на лазера) чрез своите много
приличащи си вълнови Конфигурации и визуално да се
проявяват в определена точка на Пространството, образувано от дадения диапазон на Енерго-Плазмата, именно по такъв начин – под формата на възприеманата от
нас „личност“ (НУУ-ВВУ, НУУЛЛ-ВВУ-Форми и други).

10.10667.

В ролята на лазери или вълнови проектори в
този сложносинтетичен процес на „материализацията“ на Формите влизат фрагментираните Конфигурации на УУ-ВВУ-копията едновременно проецирани от
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите в различните честотни
Нива (и поднива) на нашето Самосъзнание.
10.10668.

Ролята на демонстрационна сцена изпълнява
цялото множество Времеви структури на „Континуума“ с техните тясноспецифични „ротационни ноовремеви измествания“ (ФФЛУАРРС-фактори) и именно те,
в частност, привеждат в действие (по отношение на
всяка структура на Самосъзнанието – индивидуално)
цялата Програма за последователно проявление на
„холографичните картинки“ (или, ако щете, „пъзели“)
в системата на нашето субективно Възприятие.

10.10669.

Множество други Конфигурации на НУУ-ВВУ-Формите, които ние не възприемаме по никакъв начин

10.10670.
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(тъй като за тях е свойствена друга, различна от нашата, честота на проявлението на Аспектите на техните
Качества), съществуват на границите на физическото
проявление на нашите биологични тела както в посока повишаване на техния „Коефициент на измерност“,
което съответства на „вътрешната“ – по-качествена
– Сфера на Самосъзнанието, така и в посока понижаване на този показател към по-малко качествената
– „външна“ – част на Сферата на нашето възможно
жизнено творчество.
10.10671. Ние не ги виждаме не защото те са или „умрели“, или изобщо „никъде“ не съществуват, а само
защото от цялото множество наши физически Форми
на проявление те, в по-голяма или по-малка степен,
се отличават от нас „сегашните“ както по честотата
на „ротационното изместване“ свойствено за техните
Формо-системи на Световете, така и по индивидуално-синтезираните качества изначално заложени в честотните Конфигурации на енергоинформационните
структури на тяхното Самосъзнание.

Това са НУУ-ВВУ-Форми, които участват в
малко по-различни Процеси на Синтез осъществяващи се с други степени на интензивност на взаимодействието между Аспектите на Доминантите
типични за ЛЛУУ-ВВУ и Аспектите на фоновите или
рецесивните Качества.
10.10672.

Както вече отбелязвах, за разлика от НУУЛЛ-ВВУ-Формите, синтезиращи в Самосъзнанието характерното за Хората състояние на „Творческа Космическа ПОТЕНЦИАЛНОСТ“, функцията на тези Конфигурации се свежда до формирането на цяло множество
други възможни Направления на развитие изначално
предвидени за префокусировките на „Универсалните
Фокуси на Самосъзнанието“ от ЛЛУУ-ВВУ-Формите в
другите Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А.
10.10673.

www.ayfaar.org

198

Раздел III

Кратко описание на основните принципи
на енергоинформационното структуриране

Съществувайки самоосъзнато в своите Формо-системи на Световете едновременно с нас, те са тясно взаимосвързани със структурите на нашето Самосъзнание
чрез множество общи „резонационни зони“, които е невъзможно да бъдат разделени, тъй като тези връзки се
осъществяват само на енергоинформационно ниво.
10.10674.

10.10675. Фактически всичко онова, което ние използваме
като Опит от реализацията на фоновите Качества, е
резултат от колективното синтезиращо Творчество на
всяка от множеството групи на тези НУУ-ВВУ-Форми,
прецизно генерирано („квантово-холографически проецирано“) от „Полетата-Съзнания“ на техните Конфигурации на съответните Нива на Самосъзнанието
на всички останали Стерео-Типи, проявявани едновременно от „съвкупното Самосъзнание“ на дадената
ЛЛУУ-ВВУ в цялото множество Времеви Потоци.

По същия начин и всеки от вас чрез Конфигурациите на фокусираните от вас НУУ-ВВУ-Форми непрекъснато транслира собствения си индивидуален Опит
от Синтеза на Аспектите на двете Доминанти във вълновите структури на Самосъзнанието на всички останали Форми – хора, животни, растения и минерали.

10.10676.

Искам още веднъж да ви напомня, че визуално
проявяваната от вас „личност“, която вие възприемате
в единствено число, всъщност не е само един „човек“,
а винаги се представлява от цяла група – конгломерат
от „личности“ – дувуйллерртно и едновременно проявяващи се в строго определен за дадения „Континуум“
вълнов диапазон под формата на последователно „разопаковащи се“ от „времевата етерна напълваща„ дувуйллерртни групи Стерео-Типи на вашата Стерео-Форма.

10.10677.

10.10678. Нито един от Стерео-Типите, сам по себе си, не
се явява „личност“, също както и купето на автомобила не може да бъде самия автомобил с цялата му
функционална дееспособност. Всеки от Стерео-Типите,
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структуриращ една или друга НУУ-ВВУ-Форма и обезпечаващ самия факт на нейното едновременно множествено „квантово-холографично проявление-разгръщане“ в Пространствата на „Континуумите“ и Времевите
Потоци, свързани с нейното творчество, е много точно обусловен от „сценария на развитие“ на тази Формо-система на Световете, в която изначално е „вписана“ неговата специфична вълнова Конфигурация.
ВЪПРОС.

Орис, извинявай, че те прекъсвам, но ти употреби термина „квантово-холографичен“. С „квантовия“ всичко ми е ясно, но втората част на това
словосъчетание не мога да разбера. Доколкото знам,
по-правилно би било да се каже „холографически“,
а не „холографичен“, защото това много ми напомня
украински превод на руската дума. Ти сега преднамерено ли употреби този термин, или по погрешка?

– Не, драги Уулларг, благодаря ти, че ме слушаш
така внимателно, но аз не съм се объркал и тази дума
употребих специално в малко изменен вид, за да мога
по този начин да разделя тези две понятия еднакви по
принцип, но различни по влаганата от мен във всяко
от тях същност. Както става на практика при излагането от мен на ИИССИДИОЛОГИЧЕСКОТО знание, поради
недостиг на думи и термини, които биха могли да ми
помогнат по-точно да изложа непривичната за вашето
възприятие Информация, аз просто съм принуден при
описването на някои нови СФУУРММ-Форми частично
или изцяло да използвам вече наличните във вашето
мислене понятия, които поне малко отразяват някаква част от неописуемата динамика или висококачествените многоизмерностни процеси, явления, свойства,
принципи, характеристики и прочие, но никак не подхождат за описване на новите Представи за тях.
10.10679.

Така беше и с понятието „резонанс“ (пълно съвпадение на трептенията), което бях принуден да видоизменя в съвършено новата за вас Представа за „ре-

10.10680.
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зонационността“ – високата степен на съответствие
между сложноконфигурационните вълнови или още
повече (или по-малко!) качествени проявления на творческата динамика на различните Форми на Колективните Разуми; с термина „сферически“ (тоест ограничен
от сфера), който аз използвах за образуване на качествено новата Представа за „сфероидалността“ – всеки
тип творческа динамика на вълновите Конфигурации
на Формите на Колективните Разуми, дувуйллерртно и
равномерно саморазпространяваща се едновременно в
цялата многоизмерностност в безкрайните Направления на междукачествените силови взаимовръзки свойствени за дадената Вселена; с термина „пространствено-времеви Континуум“, който аз макар да не
съм изменил, но затова пък вложих в него съвършено
нова информационна същност и т.н. – сега просто не
мога да си спомня всичко. Някой от твърде ужким грамотните айфааровци измисли за всички тези изменени
термини оригинално определение – „орисизми“. Така
да бъде! За мен е важно само едно: поднасяната от
мен Информация от множеството такива „орисизми“
да става за вас по-понятна и достъпна.
10.10681. И така, доколкото такива термини като „холография“, „холографически“ вече съществуват и са известни и понятни на мнозина от свързаните с физиката, за
мен е значително по-лесно да го взема и да го приложа в по-дълбоко и разширено значение, отколкото да
измислям нов термин и дълго да ви обяснявам какво
подразбирам под него. Но за да не се бърка едната
Представа с другата, аз леко я измених. Ако терминът
„холографически“ подразбира само възможността за
възпроизвеждане в локалното пространство на триизмерни проекции на определени обекти, то под термина
„холографичен“ аз имам предвид разнокачествената
динамика на цялото безкрайно множество енергоинформационни взаимовръзки между абсолютно всички
многоизмерностни Форми на Колективни Разуми, ед-
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новременно и едномоментно, „зримо“ и „невидимо“,
„осезаемо“ и „неусетно“, потенциално и специфично
проявяващи своето субективно Творчество в дадената
„резонационна точка на скррууллерртната система“.
10.10682. Когато

искам да говоря само за процесите свойствени на субективните реалности от ирккуллигренен тип,
то аз употребявам, както, например, в дадения случай,
словосъчетанието „квантово-холографични“, подразбирайки под него някакъв инерционен процес на „квантуване“ на физическия диапазон на Пространство-Времето
(3-4-та измерности) определени от вълновите Конфигурации на СФУУРММ-Формите честотно проявяващи се в
дадения диапазон под формата на „материални“ обекти.
За процесите, едновременно специфично проявяващи
се в множество диапазони на измерностите имам друго
определение – „сингуларно-холографични“, тоест многообразно и разнокачествено проявяващи се в цялата
Безкрайност на Вселената. За следващия, 4-5-измерностен диапазон, има термин „исконно-холографичен“, а за
2-3-измерностния – „уйккуйно-холографичен“* – именно
в това се крие цялата разлика. Сега разбираш ли?
– Да, благодаря много, Орис!
И така, всеки Стерео-Тип е само качествен
„фрагмент“ от общата творческа динамика на структурираната от него НУУ-ВВУ-Форма. Неговата „собствена“ динамика е „квант на качественото инерционно изместване“ на неговия Свят и не повече от това.
Именно НУУ-ВВУ изразява – в заобикалящото я Пространство, динамичното проявление на „сценариите на
развитие“ на множеството Светове самообразуващи се
в динамичните Формо-системи.
10.10683.

НУУ-ВВУ е предавателно енергоинформационно
звено в сложната динамика на препроецирането от Свят

10.10684.

* Вж. «ИИССИИДИОЛОГИЯ». Коментари към Основите, т. 11
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в Свят на колективното творчество на множеството УУВВУ-копия, чиито качества са били изначално „прекопирани“ от ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите и закодирани
във „времевата етерна напълваща“ на НУУ-ВВУ. Стерео-Типът просто не може да има собствена „времевата
етерна напълваща“, тъй като самата негова вълнова
Конфигурация е само малък – мигновен! – „фрагмент“
в общата Конфигурация на неговата НУУ-ВВУ-Форма!
10.10685. НУУ-ВВУ-Формите, проявяващи се динамично в
ирккуллигренното Пространство-Време са онова, което възприемате визуално като една и съща „личност“,
– това са онези дувуйллерртни групи на фокусираните от вас Стерео-Типи, които по своите индивидуални честотно-измерностни свойства имат най-големи (в
сравнение с останалите НУУ-ВВУ) възможности за физическо проявление в синтетичните Конфигурации на
Световете именно на дадената пространствено-времева
група, имаща много специфичен честотен вълнови диапазон за възможно проявление в тях само на определени по своето качество Форми, строго съответстващи
на Конфигурациите на тези Светове.

Другите Форми по своите отличителни „резонационни“ свойства или вече не могат, или все още не
могат визуално да се проявят в заобикалящия ни Свят
по силата на спецификата на свойствения им набор
от индивидуални честотни характеристики. Но те са
проявени там, където понастоящем фокусираните от
Нас НУУ-ВВУ-Форми не могат да се проявят, тоест ние
за тях точно така субективно не съществуваме, както
и те не съществуват за нашата система на Възприятие.
10.10686.

10.10687. Ще ви напомня, че Пространството и Времето са
дувуйллерртно преминаващи една в друга Космически
Същности, които винаги съществуват съвместно като
части на някой от образуваните от тях „пространствено-времеви Континууми“. Цялото множество „Континууми“ на всяка Вселена е обединено в „енергоин-
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формационни Конверсуми“ представляващи в своето
уравновесено и хармонично Единство абсолютно всички Нейни специфични свойства и възможни „сценарии на развитие“.
„Конверсумите“ на всяко от честотно-вълновите проявления на всяка Вселена се обединяват в още
по-цялостни структури – „Космическите Универсуми“
на безбройното множество еднотипни Вселени, Чиято
динамика на Творчеството се създава според някакви
специфични, общи за Тях, Направления на развитие.
Например, „нашият“ тип Вселени се формират на основата на синтетичните Процеси характерни за ОО-УУи ТОО-УУ-Същностите.*

10.10688.

Абсолютно всичко във Вселената се явява честотно-вълново проявление на творческата динамика
на някое от „индивидуалните“ проявления на „Конверсума“ (от лат. сonversio – превръщане, изменение) и –
независимо от струващата ни се разделеност с всичко
останало, представлява единна неразделима Реалност,
в която всички Качества и Форми хармонично се преобразуват едни в други.

10.10689.

При това всеки самосъзнателен Аспект на такъв
всеобщ творчески динамизъм на своето Ниво на вибрационно проявление притежава уникални свойства (характеристики), така, както всеки порив на вятъра или
монотонните превалявания на дъжда, светлосенчестите
оттенъци на слънцето или водовъртежите в реката, без
да нарушават общата хармония на явлението, винаги
остават много индивидуални във всяко свое проявление, макар че никога не може точно да се определи къде
започва нещо едно и завършва нещо друго.

10.10690.

10.10691. Това, което ние в общия поток непрекъснати събития и неща по някаква причина определяме именно
по един начин, а друго нещо – по друг, е само резултат

* Вж. «Речник на термините»
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от индивидуалната способност на нашата система на
Възприятие за непрекъснато абстрахиране и отделяне.
10.10692. Между другото, именно това свойство на фокусираните от нас Форми ни позволява да получаваме
безценен Опит от едновременното съществуване в диапазоните на проявление на всички типове ирккуллигренни Реалности, тъй като благодарение само на
тази способност на нашия ум за фрагментиране и дискретизация на всичко, което протича, ние пораждаме
в своето жизнено творчество всички наши мислими и
немислими проблеми, всички обиди и раздори, разправии и недоразумения, всички наши грешки и заблуждения (в това число и научните).
10.10693. Когато гледате един „човек“, виждате само него,
докато онези, които притежават екстрасензорни способности, могат да видят близо до границите на биологичното тяло на всяка „личност“ някакви дувуйллерртно преминаващи един в друг „размити“ разноцветни потоци Енерго-Плазма подобни на онези, които
се получават на снимките на движещи се обекти, снимани на тъмно.
10.10694. Те се състоят както от по-ясни и еднотонови самостоятелни „контури“, повтарящи много точно, но с
известно закъснение във времето цялата динамика на
нашите линейни премествания (което образува своеобразен „шлейф“, съпровождащ всяко наше движение),
така и от такива, които, с отдалечаването си от физически проявеното тяло, стават все по-слабо и по-слабо
забележими, „психични струпвания“ на Енерго-Плазма, синтезирана в нашето Самосъзнание, в това число
и като съвсем безформени потоци отиващи в безкрайността (тоест в Светове с различни от съществуващите
в това „сега“ честотни Конфигурации, които дори на
екстрасензорно ниво на Възприятие е невъзможно да
бъдат разпознати ясно).
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Това е непрекъснат дувуйллерртен поток от фокусирани от нас НУУ-ВВУ-Форми, честотата на част от
които, излизайки извън границите на допустимия за
дадените Светове вибрационен диапазон, само след
секунда е започнала да принадлежи вече на други варианти на измерностите на нашето непрекъснато Съществуване, където честотата на Конфигурациите на
НУУ-ВВУ-Формите или все още „едва-едва“ (така се получава „шлейф“), или вече много силно (образувайки
потоци от безформени „струпвания“) се различава от
честотата на вибрацията на нашите Светове и от Формите, нормално възприемани от нас.
10.10695.

Но ако все пак се опитаме, с помощта на екстрасензорното си зрение, по-точно и по-дълбоко да се префокусираме в диапазоните на честотите на тези невидими за нас светове с други варианти на измерности,
то може да продължим да възприемаме („да виждаме“) постепенно „отдалечаващите се“ от нашите „тела
на проявление“ дувуйллерртни групи Стерео-Типи на
другите „нас“, които едновременно с нас се самоосъзнават в други варианти на измерности (в други Светове), където условията за реално проявление на всяка
Форма се отличават по-слабо или по-съществено от условията на съществуване в „нашия“ Свят.

10.10696.

Ако трябва да конкретизираме всичко „видяно“,
то можем с определена степен на достоверност да твърдим, че всяка секунда привидно ясно видимото „тяло“
на проявената „личност“ се образува от синхронната и
дувуйллерртна динамика, реализирана едновременно
от група „личности“, състояща се от 328 Стерео-Типи
на една Стерео-Форма, честотните Конфигурации на
които толкова си приличат, че фактически могат да
бъдат наречени „идентични“.

10.10697.

10.10698. И тази динамика е такава, че всяка секунда
„ясно проявеното тяло“ с плътен „контур“ е обрамчено от група от 328 „предходни“ Стерео-Типа, които
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само допреди една секунда също са били в състава на
„ясно видимото тяло“ на дадената „личност“. Около
този „шлейф“ с по-малка плътност са комплектовани
328 „контура“ на другите Стерео-Типи, служили за визуалното проявление на дадената „личност“ преди две
секунди, а те – на свой ред също така плавно, преминават в един още „по-рехав“ слой, образуван от Формите проявили се пред нас преди три секунди и т. н.
10.10699. Всичко гореописано се реализира не само по силата на действието на „ротационния принцип“, характерен както за всеки тип Реалности, така и за всяка
„личност“, но и като следствие от мощното влияние на
присъщия за всеки от Световете собствен („индивидуален“) Коефициент на Инерция на Енерго-Плазмата.

Благодарение на наличието на този фактор във
всеки от Световете по време на всички наши „физически движения“ ние можем екстрасензорно да наблюдаваме в инерцията на „ротационната динамика“
остатъчните проекции на плавните и непрекъснати
„шлейфоподобни“ траектории като на забавен каданс
копиращи всяко от механичните премествания на която и да било част от нашето тяло.
10.10700.

10.10701. Така че всяка „личност“, в нейното пространствено-времево самоизразяване, представлява уникална
квантова холограма с определена честота на изместване,
спомагаща за съответстващото „наслагване“ на вълновите Конфигурации и носеща в структурите на своето
Самосъзнание цялата пълнота на Информацията, свойствена не само на дадения „Континуум“, но и на цялата
Вселена, включително и всевъзможните физични, биологични, психологични, еволюционни, морално-нравствени, философски, социални и технологични аспекти, в
които инерционно се е осъществявало нейното развитие.

Именно поради това около фокусираните от нас
Форми винаги съществува много специфично поле от
10.10702.
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невидима за обикновеното зрение и тактилно неуловима Енергия (на „Полетата-Съзнания“) напомнящо на
обвивка от разноцветни светлинни динамизми, като че
ли състоящи се от множество вълнови проекции (подобно на размити „слоеве“), заемащи същата част от
Пространството, както и „видимото“ тяло, но започващи значително да превишават неговите размери с
отдалечаването си от него.
Именно това са същите тези, като че ли „изместени“ от динамиката на „ротационните измествания“,
разнокачесвени вълнови Конфигурации на всеки от
фокусираните от нас Стерео-Типи, дувуйллерртно проявяващи се в дадената Формо-система на Световете,
които е прието да се наричат аура, запълваща със
своята непрекъсната динамика цялото Пространство.

10.10703.

10.10704. Трябва да отбележим, че аурите на всички „хора“,
които се намират непосредствено един до друг и не взаимодействат помежду си, макар че непрекъснато взаимно се наслагват, но при това никога не „преливат“
една в друга и произволно не се смесват помежду си.

Такъв частичен мисловно-чувствен взаимообмен на СФУУРММ-Форми протича единствено при тясно
„междуличностно“ общуване или тогава, когато мислите на един „човек“ за някого другиго са достатъчно
устойчиви и интензивни независимо от разстоянията,
които ги разделят.
10.10705.

10.10706. Следователно, независимо от привичната конкретика на възприемания от нас образ, всяка проявена „личност“ винаги се явява нелокална и фактически
винаги е неограничено „саморазпространена“ не само
в свойствения ѝ „Континуум“, но също така и в цялата енергоинформационна структура на „Вселенския
Универсум“, независимо от това коя от ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите специфично я генерира (проецира) в дадената „резонационна точка“ на Пространство-Времето.
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В основата на всеки от случаите на визуалното
проявление (или „материализацията“) лежи честотната, вибрационната природа на абсолютно Всичко,
което Съществува, в това число и на фокусираните от
нас Форми, която дарява всички предмети и всички
същества със значително по-универсални свойства, отколкото можете да си представите – свойства, позволяващи на всеки от нас да се намира извън пределите
на Времето и Пространството и позволяващи на всеки
от нас потенциално да присъства навсякъде и винаги.
Друг въпрос е дали вие сте способни „лично“ да осъзнавате това или засега все още не сте способни.

10.10707.

Затова искам още веднъж да ви напомня, че е
съвсем недопустимо под често употребявания от вас
термин „Фин план“ (който подразбира „всичко онова,
което за вас е невидимо, но съществува“) еднозначно да
разбирате само по-качествените Нива на Съществуване.

10.10708.

Та нали всичко, което само до преди секунда е
било „явно“ и „ясно“ за вас, става визуално недосегаемо за вашите системи на Възприятие, автоматически превръщайки се (по отношение на вас, възприемащи себе си „сега“) в принадлежност на Световете
с малко по-различен честотен диапазон и естествено
трансформирайки се (препроецирайки се) в една от
условните Времеви категории на нашето ВСЕЕДИННО и ВСЕЦЯЛОСТНО Съществуване – „Памет-на Света-За-Миналото“.

10.10709.

10.10710. Винаги, когато наблюдавате някакъв обект (човек, животно, растение, минерал или природно явление), вие можете да видите само някаква съвкупност от много близки по вибрационната си честота
Стерео-Типи, образуващи чрез своето едновременно и
синхронно колективно Творчество дадения вариант на
НУУ-ВВУ-Формата визуално проявена само в Световете
с идентични по своята Конфигурация вибрационни характеристики.
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Всичко онова, което виждате „сега“, във всеки
следващ миг – с понижаване на степента на своето
резониране с непрекъснато изменящите се (в резултат на съществуващата динамика на „ротационните
измествания“) параметри на инерционните Коефициенти на ротационно следващите един след друг
групи Светове – все повече и повече губи оптималните възможности за своето проявление и, в края на
краищата, само след секунда като че ли „излиза“ от
вашето „полезрение“ заедно с другите групи Светове, при това – забележете! – винаги продължавайки
да остава „проявена част“ само в своите „пространствено-времеви Континууми“.

10.10711.

10.10712. В най-близките Формо-системи на дувуйллерртните групи Светове, в „ротационните цикли“ на които вие, заемайки специфични НУУ-ВВУ-Форми, представляващи в „човечеството“ разнообразните Типове
Колективни Разуми, непрекъснато се префокусирате (качествено се „измествате“ във Времето и Пространството), абсолютно всички „текущи“ механични
действия (изпълнявани уж „от вас“), в действителност
последователно се извършват от множеството други
ваши „личности“, които, проявявайки се като дувуйллерртни групи при всяко от поредните „ротационни
измествания“, само за едни миг участват в отделно
взетите механични процеси, образуващи цялостната
„квантово-холографична картина“ на непрекъснато
„протичащите“ (във вашето Възприятие!) събития.

А тези от Стерео-Типите на вашата Стерео-Форма, които качествено (по степента на доминантност и
рецесивност на синтезираните Аспекти на Качествата)
се отличават от честотната Конфигурация на окръжаващите ви Светове, – след префокусировка в най-близката „скррууллерртна система“ – в следващия момент
вече са заети с други реализации в многобройните Направления на „индивидуалното“ изпълнение на „сце-

10.10713.
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нариите“ на техните собствени Животи, което изцяло
зависи от поредицата осъществявани от тях избори.
Там те са представени в други честотни „интерпретации“ на вашата Стерео-Форма.
Затова да ги видите във вашето „сега“ наяве е
просто невъзможно – вече в следващия инерционен
момент те мислят, чувстват и правят нещо друго, в
съвсем други пространствено-времеви точки на своите
Формо-системи на Световете.

10.10714.

Но винаги – в течение само на една-две секунди!
– някоя, най-близка до вас по качествената си Конфигурация, дувуйллерртна група Стерео-Типи, заета
с един и същ, както и вие, творчески процес, също
присъства в поредицата инерционно сменяни от вас
Светове и вие визуално идентифицирате всички тези
Стерео-Типи като една, субективно обобщена от вас
конкретна „личност“ или НУУ-ВВУ-Форма.

10.10715.

10.10716. Ако имате възможност да наблюдавате в различни точки на Пространството наведнъж няколко „личности“, то в този случай пред вас са проявени няколко
самостоятелни дувуйллерртни групи Стерео-Типи отнасящи се към различни Формо-Типи, или даже към
няколко ЛЛУУ-ВВУ-Форми.
10.10717. Всяка Стерео-Форма, проявена във всеки от Световете на дадения „пространствено-времеви Континуум“, едновременно активно участва със своите Стерео-Типи в съзнателната формообразуваща жизнена
дейност на същите дувуйллерртни групи, проявени в
други „пространствено-времеви Континууми“, защото
в безкрайния процес на „индивидуалните ротационни
измествания“ всички групи Светове дувуйллерртно се
„изместват“ (по всички качествени Вектори на възможните Направления на развитие) в други – повече
или по-малко качествени – „пространствено-времеви
Континууми“, „Конверсуми“ и „Универсуми“.
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„Личностите“, отнасящи се към една и съща Стерео-Форма, но проявени в различните Формо-системи на дувуйллерртните групи Светове, могат да имат
различни имена, време и дата на раждане, „сценарии“
на Живота и т. н. Например: по силата на определени
обстоятелства в някои от групите Светове фактът на
раждането е фиксиран в едно време, в други, по стечение на други обстоятелства – в друго време; някъде на
„личността“ са дали едно име, на друго място – друго;
някъде самата „личност“ сама е сменила изначалното
си име с по-интересно за нея и т. н.

10.10718.

10.10719. И във всяка от тези Формо-системи на дувуйллерртните групи Светове дадената Стерео-Форма, имаща определено място и време на раждане, се диференцира на множество Стерео-Типи, всеки от които,
структурирайки със своята Конфигурация само своята
„скррууллерртна система“, строго съответства и е определен за структурата на Колективния Разум само на
някой един Свят.

Така на всяка дувуйллерртна група Светове строго съответстват само свои дувуйллерртни групи Стерео-Типи с определени Конфигурации.

10.10720.

На свой ред онова, което виждате и възприемате
като една „личност“ (плюс невъзприеманата от вас част
от Конфигурациите на Формите – невидими, но участващи в дадения момент в нейната ментално-чувствена
дейност), се състои от множество Стерео-Дубли.

10.10721.

10.10722.Стерео-Дублите

са малка група дувуйллерртно
близки по честотната си Конфигурация Стерео-Типи,
образуващи качествената динамика на една „скррууллерртна система“.
Аз ги отделих от общата маса Стерео-Типи
само, за да не смесвате тези Стерео-Типи, които могат качествено много силно да се различават един от
друг и затова принадлежат на различни „ротацион-

10.10723.
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ни Цикли“ със Стерео-Типите образуващи Конфигурациите на Самосъзнанието на индивидуално проявените НУУ-ВВУ-Форми.
10.10724. Стерео-Дублите имат много незначителни и неуловими за нашето Възприятие различия (например,
някаква много несъществена разлика в оттенъците на
чувстването и мисленето), но именно те влияят на качеството на избора на „личността“ в следващия момент на нейното проявление.

Стерео-Дублите винаги са „междинни“ Форми
от цялото множество „нас“, които винаги възприемат
„себе си“ в динамиката на окръжаващите Светове само
„сега“ и които във всеки момент от Времето са способни (изначално програмирани) само на един единствен
избор. Тези Стерео-Типи са много подобни един на друг
по вълновите Конфигурации на Формите, тоест притежават почти еднакви показатели на ННААССММ и ВЛОООМООТ (първият определя индивидуалната Конфигурация, а вторият – Творческия Потенциал на дадената
група Стерео-Дубли във възможните типове творчески
реализации).

10.10725.

10.10726. Например онези непрекъснато сменящи се един
друг групи Стерео-Дубли, които в Световете на вашето
„сега“ визуално проявяват във всеки момент от моето
с вас общуване „личността“ Орис, притежават определен ВЛОООМООТ-показател, който позволява на всеки от тези Стерео-Дубли на моята Стерео-Форма „да
манипулира“ с МЕНТО- и АСТРО-Плазмата не по-ниско
от третите синтезирани Нива на АИГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААКТОР-Ииссииди.

Това им позволява вербално по време на всяка
наша беседа да ви предават не толкова изкривена Информация, каквато бихте могли да получите от другите групи също мои Стерео-Дубли, имащи не толкова
висок ВЛОООМООТ.

10.10727.

213

към съдържанието

ОРИС

ИИССИИДИОЛОГИЯ

Ние постоянно правим „свои“ избори на базата на
качествения потенциал на ментално-чувствената дейност, който е присъщ на „текущата“ група наши Стерео-Дубли, чрез колективното творчество на които в дадената Формо-система на Световете в дадения момент на
нашето субективно осъзнато Съществуване могат да се
проявят само „чакрамните личности“ на строго определени Нива на Самосъзнанието на нашата Стерео-Форма.

10.10728.

10.10729. В други Светове нашата проявена „личност“ се
образува чрез нашата фокусировка във времевите последователности на други Стерео-Дубли, чиито Конфигурации на Самосъзнанието качествено са също много
близки една на друга.
10.10730. Затова в творчеството на другите наши Формо-Типи (в тези, другите, Светове) използваните от нас
„тук“, Стерео-Дубли не могат да се проявят, защото те
едновременно и винаги са „заедно с нас“, „в качеството си на „нас“, и „ при нас“.

Всяка от проявените в дадения момент групи
Стерео-Дубли винаги субективно се отъждествява от
нас със „себе си“, с „нашия“ външен вид и съставлява
енергоинформационната, а също и психичната база на
нашата проявена „личност“ във всяка от дувуйллерртните Формо-системи на Световете.

10.10731.

Именно затова ние не можем да видим другите наши Стерео-Типи, а винаги виждаме само настоящата, текуща дувуйллерртна група на близките по
качество Стерео-Типи, именно които, в частност, представляват Стерео-Дубли.

10.10732.

Макар ментално и чувствено вече „ротационно
изпаднали“ от системите на проявление на „текущите“
за нас Светове, тези групи Стерео-Дубли така или иначе (при възникването в тези Светове на благоприятни
условия за реализация на специфичните УУ-ВВУ-Форми на „чакрамните личности“, свойствени на тяхната

10.10733.
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Конфигурация) могат фоново още за няколко мига да
влияят на качеството и интензивността на нашите текущи преживявания.
Основна винаги се явява само тази група Стерео-Дубли, която в дадената дувуйллерртна Формо-система на Световете е проявена винаги само „сега“ и
владее в дадения момент някаква Информация, определяща цялата качествена динамика на текущите мисловни и психични процеси в структурата на Самосъзнанието на фокусираната от нас „личност“.

10.10734.

В други моменти и в други ситуации, след като
сме сменили ротационно множество Формо-системи на
Световете, ние в своето жизнено творчество използваме други групи Стерео-Дубли, които са способни да се
проявят честотно в дадените Светове, но вече на други
активизирани Нива на чувстване и мислене, свойствени само на техните Конфигурации.

10.10735.

10.10736. Ние често виждаме, как при „един и същи човек“, обикновено радостен, оптимистичен и одухотворен, внезапно настъпва рязка промяна на настроението, видимо се изкривява мимиката на лицето и цялото
му поведение, в това число гласът и психичните реакции, силно се променят, а визуално самата „личност“
като че ли „се преобразява“ в съвсем друга.

Следователно тези Стерео-Дубли, които вече са
изчезнали от сферата на проявление в „текущите“ Светове и тези Стерео-Дубли, чрез специфичните свойства
на които „човек“ осъзнава себе си в дадения момент,
представляват различни Стерео-Типи, съществено отличаващи се един от друг по честотните Конфигурации на Самосъзнанието и по степента на активност на
Нивата на ИИССИИДИ-Центровете.

10.10737.

Всяка група Стерео-типи (тоест НУУ-ВВУ) – чрез
свойствения ѝ набор от УУ-ВВУ-Форми – има информационен достъп само до своята част от „времевата етер10.10738.
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на напълваща“, тоест притежава памет само за онези
събития, които, като моментен Опит, са били квантово-холографично фиксирани в нейната Конфигурация
чрез Живота на „личността“ проявена в дадения тип
Пространство-Време и с тяхната помощ.
10.10739. В по-качествените Нива на „съвкупното Съзнание“ на ЛЛУУ-ВВУ тази памет вече представлява
„времевата етерна напълваща“ и включва в себе си
не само целия Опит на своята Стерео-Форма, но също
така и Опита на други Формо-Типи на ЛЛУУ-ВВУ. Цялата динамика на тези енергоинформационни Потоци
се базира вече не само на Опита, транслиран чрез ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системата, но и на значително по-универсалния Опит, генериран от ФЛУУ-ЛЛУУ-комплексите, подсигуряващи с Информация Сферите на високочестотна реализация на Творците над вибрациите на
първите два ИИССИИДИ-Центъра*.

Извод: по отношение на различните типове Светове аз разделям условно всяка ЛЛУУ-ВВУ-Форма на Формо-Типи, които се явяват Стерео-Форми по отношение
на „индивидуално“ проявяваните чрез тях „личности“.

10.10740.

10.10741. Всяка от тези Стерео-Форми е диференцирана
във Формо-системата на Световете на безбройно множество Стерео-Типи, дувуйллерртните групи на които, не превишаващи на брой 350-400 Стерео-Типа, по
силата на високата степен на идентичност на техните
честотни Конфигурации, аз наричам дувуйллерртни
групи на Стерео-Дубли, именно които, всъщност, представляват НУУ-ВВУ-Формата, всяка секунда визуално
възприемана от вас, която вие субективно отъждествявате със своето биологично тяло.
10.10742. За да се ориентираме в това по-детайлно, ще разгледаме следния пример. В дадената Формо-система

* Вж. «ИИССИИДИОЛОГИЯ». Коментари към Основите, т. 11
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на Световете, където аз се проявявам като „личност“
(тоест като редуване на групите Стерео-Дубли на една
и съща Стерео-Форма, осъзнаващи себе си като конкретен човек, живеещ „тук и сега“), едновременно с
мен съществуват и множество други Формо-Типи на
моята ЛЛУУ-ВВУ-Форма, проявяващи се чрез други
„личности“, родени в друго време и на друго място,
под други имена и при други родители.
10.10743. Никоя от тези НУУ-ВВУ-Форми не може да принадлежи на моята Стерео-Форма – по отношение на моята „личност“ всяка от тях представлява също такава
„личност“ на своя собствен Формо-Тип, както и онези,
които реално и едновременно с мен живеят в своето
„сега“ – „преди“ 100 или 5000 години или 10 000 години „в бъдещето“ – осъзнавайки себе си (пребивавайки
пространствено) само в своите „собствени“ Времеви Потоци – в други „пространствено-времеви Континууми“.
10.10744. Искам да подчертая един много важен момент:
в един Свят могат да присъстват различни Формо-Типи на една ЛЛУУ-ВВУ-Форма, но дувуйллерртните групи
Стерео-Типи на една и съща Стерео-Форма не могат по
никакъв начин да се проявят в един и същи Свят, защото всеки Стерео-Тип на всяка от Стерео-Формите е
много точно „вместен“, „вкомпонован“, „впечатан“ със
своята индивидуална Конфигурация в структурата на
всеки от Световете (като, например, малък, но неотменим детайл в някой от кадрите на кинолента, който не
може нито да се замени, нито да се отстрани, защото
тогава ще се наруши общата картина на последователността на действието и целия филм ще бъде развален).

Но тези от развитите Стерео-Типи на моята Стерео-Форма, в чиито Конфигурации на Самосъзнанието са
активизирани определени висококачествени Нива (позволяващи да има свободен достъп до Информацията на
„съвкупното Съзнание“), имат възможност (способност)
реално да се проявяват както във Формо-Типите на мно-

10.10745.
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гобройните Светове „на своето възможно бъдеще“, така
и във Формо-Типите на многобройните Светове на „своето едновременно минало“, в „сценариите на развитие“
на които Стерео-Типи на тази Стерео-Форма няма.
Да, ТАМ има и други от цялото множество Формо-Типи на моята ЛЛУУ-ВВУ-Форма, например, АЛДЖЕЛЛИС, или ИИЛЛГММИИ-И, или ЛУА АНДИС, или
ССНИИЛЛГС, или Шота Руставели… Но всеки от тези
Формо-Типи е представен във всеки от Световете единствено чрез собствените си Стерео-Типи, чрез съвсем
други реализационни
10.10746.

НУУ-ВВУ-Форми,

а не чрез „личността“, родена на
25 януари 1954 година в 12 часа и 30 минути от
Евгения Тимофеевна и Василий Иванович Цвельови (както вече отбелязвах, може да има множество
варианти относно конкретната дата, време и място
на проявление на първата група стерео-Типи на дадената Стерео-Форма).
Тъй като Световете дувуйллерртно преминават
един в друг и винаги се проявяват в системите на
Възприятие „ротационно“ (на групи), то и честотните
Конфигурации на Самосъзнанието на Стерео-Типите,
които ги структурират, също имат възможността да се
проявяват визуално само комплексно – с последователно редуване на дувуйллерртните групи.

10.10747.

Вече ви говорих за това, че структурата на Вселената напомня „квантово холографични“ пиксели подобно на тези, които наблюдаваме на екрана на компютъра, тъй като в дадения честотен диапазон „процесорът“ просто не може по друг начин да „извади“
едновременно и да „разархивира“ и да „разгърне“) в
Пространство-Времето общата динамична „картинка“
транслирана от „времевата етерна напълваща“, ако
предварително не я „раздроби“ на „парченца“ с определен размер.
10.10748.
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По същия начин и окръжаващата ни действителност, която „сега“ ние възприемаме като единно и неделимо цяло (благодарение на абсолютната синхронност на изместването на „индивидуалните ротационни
цикли“ на всеки от нашите Стерео-Типи с „индивидуалните ротационни измествания“ на всеки от Световете на нашето проявление), съвсем не е абсолютно цялостна и неделима – това не е един неразривен Свят,
а динамична група от бързо сменяващи се един друг
(328 пъти в секунда) Светове.

10.10749.

10.10750. Всичко, което ни окръжава, се състои от подобни „квантово-холографични парченца“, тъй като цялата „геометрия“ на Пространство-Времето на всеки
„Континуум“ не е единно енергийно и информационно
„платно“ на Битието абсолютно идентично в целия си
обем – тя се състои от мънички енергоинформационни
„битове“, структуриращи всяка от безбройните „скррууллерртни системи“ образуващи цялата окръжаваща
ни многоизмерност.

Даже един „квант“ всъщност не е толкова „безкрайно малък енергиен потенциал“, както смятате
вие, а представлява само някаква минимална – само
за дадения тип физическа реалност – „порция“ от общата качествена динамика на ирккуллигренното Ниво
на „Третичната“ Енерго-Плазма.
10.10751.

Например това, което физиците разбират под
праволинейно равномерно движение, не съществува.
Всеки преместващ се в Пространството и Времето материален обект се движи на импулси: първоначално за
един миг той изчезва напълно в една точка на пространството (частично „флуктуира“ по всички свои физически параметри, определящи неговата честотна динамика, преминавайки в този миг в друг тип на една
от „съседните“ измерности), след което отново придобива предишната честота и възниква (за наблюдателя)
в друга, съседна, точка в посоката на своето „трептя-

10.10752.
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що“ движение (този процес се нарича „квант на движението“) и т. н.
10.10753. Нито сградата, която виждате, нито животното,
нито дървото, нито ние с вас – абсолютно нищо от
онова, което можем да наблюдаваме около себе си и
в себе си, не съществува в абсолютно единично или
строго, „здраво“ фиксирано състояние. Всеки от тези
субективно възприемани от нас „предмети“ обективно
и динамично присъства в „сценариите на развитие“
на най-близките дувуйллерртни групи Светове, където
подобни състояния за всеки от тях са изначално моделирани (програмирани).
10.10754. По същия начин всеки от нас с множеството групи Стерео-Типи на своята Стерео-Форма е изначално
„вписан“ в „общия сценарий на развитие“ на Колективния Разум на дадения „пространствено-времеви
Континуум“, проявявайки се във всеки от Световете
само с един свой Стерео-Дубъл.

С други думи, нашето „личностно“ проявление
във всяка от групите Светове се обезпечава само чрез
строго определена група наши Стерео-Дубли – енергоинформационните „блокове на личностите“ изначално
влизащи в „пакетите сценарии“ на Световете. Те изначално винаги са били, са, и ще бъдат на своите „места“ в своите Светове, като че ли инкрустирайки (структурирайки) със специфичните честотни Конфигурации
на своето Самосъзнание общата разнокачествена картинка на „тамошното“ многоизмерностно Битие.

10.10755.

10.10756. Те са своеобразни малки „пъзели“ („кванти на
движението“) на общата динамична картина на нашето безкрайно Съществуване. За да станат реална и
осъзната част от един или друг от цялото множество
окръжаващи ни Светове, трябва в своето Самосъзнание устойчиво – буквално „пъзел“ след „пъзел“! –
да се фокусираме върху качествените параметри на
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Конфигурациите, характерни за всяка от групите Стерео-Дубли на своята Стерео-Форма, „инкрустиращи с
честотата на своите Конфигурации именно тези Формо-системи на Световете.
Представете си, че проявлението на това сложно
и многообразно Творение, което наричаме окръжаващ
ни Свят – това е отделно взета и добре направена книга с определен набор от плътно зашити страници, които е практически невъзможно да прочетем поотделно,
пък и не е желателно, защото тогава се нарушава цялата последователност, замисъл и цялостност на „повествованието“.

10.10757.

10.10758. И такива книги са безкрайно множество: те са
събрани и подредени една върху друга в строго определен ред и в много сложна тематична последователност,
което съответства на конкретната инерционна динамика на „сценариите на развитие“, изначално моделирани за всеки от Световете.

Те могат да бъдат прочетени само с помощта на
специфичната динамика на „ротационните механизми
индивидуално характерни за всеки от безбройните типове Реалности образувайки в цялата своя съвкупност
целия творчески Замисъл на Мирозданието, който
може да бъде разкрит само в същия ред, в който са
разположени всички тези „книги“.
10.10759.

Да стигнем до някоя страница като пропуснем
предходните е просто невъзможно – както е невъзможно реално да проявим и откъснем от текущата динамика на „окръжаващите ни Светове“ само една съставна
част на нашата проявена „личност“, един Стерео-Дубъл.
Ние в дадения „Континуум“ – дори и само за една секунда! – сме способни да се проявим само с помощта на
съгласуваната чрез нашите избори творческа динамика
на не по-малко (и не повече) от 328 отделни „пъзела“
Стерео-Дубли на фокусираните от нас НУУ-ВВУ-Форми.

10.10760.
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Затова и Стеро-Дублите са също така неотделими
едни от друг, както и всички останали Форми на проявление на Колективните Разуми на дувуйллерртните
(тоест много близки по своите честотни Конфигурации
и „сценарии на развитие“) Светове.

10.10761.

Във всяка „резонационна точка“ на всяка
„скррууллерртна система“ винаги съществуват толкова Стерео-Дубли, колкото Вектори на изборите могат
да бъдат определени в нея в различните Направления
на развитие. Фактически мигновената динамика във
всяка конкретна „точка“ на избор на „Универсалния
Фокус на Самосъзнанието“ е качествено структурирана само от Стерео-Дубли, тоест Стерео-Типи, много
сходни помежду си конфигурационно, но принадлежащи на съвсем различни „сценарии на развитие“.

10.10762.

Ще повторя отново: всяка от ЛЛУУ-ВВУ-Формите,
представлявайки една от безбройните разновидности на
планетарните Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А, се проявява във Формо-системите на Световете чрез множеството собствени Формо-Типи, които – в зависимост от
типа отношения към всяка от тях като към субект или
обект на колективното творчество в дувуйллерртните
Времеви Потоци, могат да се възприемат едновременно и като Стерео-Форми структурирани от безбройното множество собствени разнокачествени Стерео-Типи,
които в тясно специфичните дувуйллерртни съчетания
по отношение един на друг се явяват Стерео-Дубли.

10.10763.

ВЪПРОС.

Единствената разлика между двата термина
– „Формо-Тип“ и „Стерео-Форма“ е в това, че под Стерео-Форма всеки от нас би трябвало да разбира своя
„текущ“ Формо-Тип. Ако разликата е само в това,
може би просто не трябва да използваме едното от
тези понятия, за да не се объркваме?

– В много от случаите при предаването на Информация от моя страна, ви е съвсем непонятно КАКВО
10.10764.
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имам предвид: моето „настоящо“ текущо съществуване в дадената конкретна Форма или един от
билионите Животи на моята ЛЛУУ-ВВУ, осъществяващи се в различни Времеви Потоци (в „миналото“ или
в „бъдещето“) по отношение на настоящата Форма на
моето самовъзприятие едновременно с този мой Живот.
ИМЕННО

Ако трябва да определя положението на разглежданата от мен „личност“ по отношение на многобройните други Форми на творческото проявление на моята
ЛЛУУ-ВВУ Форма, осъзнаващи себе си в други „Полета
на Времето“ на дадената реалност, ще кажа: „Моята
Стерео-Форма по отношение на другите Формо-Типи на
моята ЛЛУУ-ВВУ-Форма…“ – и на всички всичко ще е
ясно: аз говоря за „себе си настоящия“ по отношение на
„себе си миналия“ или на „себе си бъдещия“.
10.10765.

В този случай аз задължително ще подчертавам, че става дума за Формо-Типите именно на моята
ЛЛУУ-ВВУ-Форма, защото Формо-Типите, които се отнасят към другите ЛЛУУ-ВВУ-Форми, не са обозначени
с никакъв друг термин и също се наричат Формо-Типи.
10.10766.

За ваше улеснение бих могъл да ги наричам „кадастрални“ Формо-Типи, а Формо-Типите, проявени
от Прото-Формите на други Типове Колективни Разуми – ЛЛАИСС-Форми (Формо-Типи на животни), ССААЛМ-Форми (Формо-Типи на растения) и ООЛЛМ-Форми (Формо-Типи на минерали). Надявам се, че тогава
вече ще можете по-лесно да се ориентирате в цялата
тази условна терминологична структура.

10.10767.

ВЪПРОС.

Защо трябва да разделяме понятията „Формо-Тип“ и „Стерео-Тип“? Как е по-правилно да се
употребяват тези понятия?

– От позицията на активност на моите по-дълбоки и многоизмерностни от вашите Нива на Възприятие на Мирозданието и двата термина представляват
по същество едно и също нещо – конкретна Конфигу-

10.10768.
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рация на Информацията изразена във вълни с определена честота и ясно наложена на съответстващата ѝ
фракталност (също своеобразна честотна Конфигурация) на конкретния Времеви Поток.
Та нали Стерео-Типът, творчески изразен в Конфигурацията на конкретния Свят, по отношение на
други Формо-Типи на моята ЛЛУУ-ВВУ, също може да
бъде възприеман като Формо-Тип. Той ще е такъв и по
отношение на цялото множество „кадастрални“ Формо-Типи (ето че новия термин влезе в действие!), явяващи се Стерео-Форми за самите „себе си“ и проявени
в Конфигурациите или на същия този Свят, или в съответстващите им Конфигурации на другите Светове.
10.10769.

По-рано, още в самото начало на появата на Знанието ИИССИИДИОЛОГИЯ казвах, че „сменям своя Формо-Тип“, подразбирайки префокусировка в качествено различна от цялото множество свои „личности“, а
според новата терминология това трябва да се разбира
по следния начин: „сменям една група Стерео-Типи на
моята Стерео-Форма с друга“.

10.10770.

При това, разбира се, аз не ставам друг Формо-Тип, а оставам да пребивавам със Самосъзнанието си
в „скррууллерртните системи“ структурирани в Колективното Съзнание на все същата Стерео-Форма, само че
фокусирайки се в малко по-различни динамични Нива
на свойствената ѝ Творческа Активност (ННААССММ).

10.10771.

Без условното деление на Стерео-Форми и техните Стерео-Типи се получава така, че Формо-Типът
е и „този, който аз току-що съм бил“ и „този, който
току-що съм станал или ще стана в бъдеще“ (макар че
в действителност това Ниво на разбиране е по-истинно от онова дискретното, което ви е по-понятно, но е
по-примитивно и дуално).

10.10772.

Но повярвайте – ще дойде момент, когато според
вашето по-дълбоко проникване в по-качествените ре-

10.10773.
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алности тези две субективно разделени от нас понятия
– Формо-Типи и Стерео-Типи, ще се слеят във вашето
по-универсално Разбиране, но вече на нови Нива, където „те“ винаги представляват едно цяло.
Още веднъж подчертавам, че „Ние“ (както всички заедно, така и всеки „индивидуално“) – това е цялото безкрайно разнообразие на многоизмерностните
холографични Универсални Фокуси на Самосъзнанието“, по съответен начин едновременно проецирани в
цялото множество вълнови Конфигурации на Формите, одушевявани и „инициирани от Нас“ за конкретни
проявления на Творческата Активност осъществявана
от тези Форми в разнокачествените Времеви Потоци.

10.10774.

Винаги явявайки се Формо-Тип, вие просто енергоинформационно не можете да не бъдете в същото
време и Стерео-Тип – минимален „квант“ на Творческата Активност на едновременната жизнена динамика на вашата ЛЛУУ-ВВУ-Форма.
10.10775.

Но сега аз не мога да ви обясня това така, че да
ви е и по-понятно и по-истинно, защото само единици
ще разберат по-качествената Информация, а повечето
„хора“ още повече ще се объркат, защото няма да са в
състояние цялото огромно количество Стерео-Типи да
обединят в една – едновременно и единна, и обособена
(в тяхното разбиране) – Форма, точно така, както например (в тяхното разбиране!) вятърът, въздухът или
дъждът не могат да бъдат Форма.
10.10776.

ВЪПРОС.

По какъв начин СФУУРММ-Формите влияят на
смяната на Стерео-Типите на „човека“, на неговия
жизнен път?

– „Личният“ Живот на всеки от нас, осъзнато
или подсъзнателно, се подрежда в строго съответствие с утвърдения набор от нашите дълбоки Убеждения и Представи за него, фиксирани в структурата
на Самосъзнанието под формата на определени съ-

10.10777.
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четания от устойчиви Мисли, характерни Чувства,
непреходни Желания и закономерни Стремежи –
именно всичко това, всъщност, съставлява енергоинформационната основа на нашия „личностен“ набор
от СФУУРММ-Форми.
СФУУРММ-Формите – това са едновременно и онова, което добре сме запомнили, усвоили и приели за
себе си като ръководство за действие, като конкретна
жизнена позиция, а така също и онова, което, обратното – категорично не приемаме, всячески отхвърляме
или се стараем да не допускаме не само в своите действия, но даже и в своето мислене.

10.10778.

Синтетичната инерционна динамика на „материалното“ проявление в плътноплазмените условия
на ирккуллигренните реалности не само на отделните
Мисли, но и на СФУУРММ-Формите изобщо, може грубо да бъде сравнена със стремителните и, като че ли
хаотично образуващи се водовъртежи в бърза река,
които, независимо от цялата своя непредсказуемост
като цяло, могат продължително време именно там да
създават „въртене“ на водата, проявявайки в общата
динамика на речния поток удивителна устойчивост.

10.10779.

10.10780. За да се промени водния режим в дадено място
на реката или да се отстрани създалия се водовъртеж,
е необходимо отстрани да се приложат съществени
усилия, за да се измени конфигурацията не само на
дъното, но и на двата бряга, тогава устойчивия вихър
– не, той няма да си отиде и да изчезне! – а само ще се
премести на ново, съответстващо на неговата конфигурация място в дадената река, за да продължава своето
неуморимото си въртене.
10.10781. По същия начин изглежда и динамиката на всяка от СФУУРММ-Формите – специфичните съчетания
на синтезираните помежду си Идеи, Мисли, мнения и
свойствените им по честота преживявания (Чувства).

www.ayfaar.org

226

Раздел III

Кратко описание на основните принципи
на енергоинформационното структуриране

Веднъж проявени в Конфигурациите на Самосъзнанието на фокусираните от Вас НУУ-ВВУ-Форми под формата на някакви конкретни Представи, те се оказват толкова
жизнеспособни и прилепчиви, че понякога е много сложно
да бъдат променени – нужни са много мощни мотивации
за цялостната замяна на Творческата Активност на една
СФУУРММ-Форма с равностойното на нея по интензивност
влияние на друга, структурирана от друга Информация.
10.10782.

Много често твърде продължителното по време
фокусиране върху един и същ набор от Представи за
себе си и за окръжаващия Свят, активно препятстващо възприемането на нови Идеи, Знания и Информация, се явява най-трудно преодолимото препятствие
по Пътя на по-нататъшното духовно и интелектуално
развитие на „личността“.

10.10783.

Много от консервативните СФУУРММ-Форми, веднъж завладяли вашето Самосъзнание, ви правят задълго заложници на своята ограниченост и придобиват власт над вашите избори, вкусове, предпочитания
и поведение. И е много трудно да им се противостои,
но само дотогава, докато вие осъзнавате себе си не
като „Универсален Фокус на Самосъзнанието“, а като
самите фокусирани от вас Форми.

10.10784.

Трябва да обърнем особено внимание на това, че
СФУУРММ-Формите, както и образуващите ги „чакрамни личности“, са способни да се проявяват в структурите на Самосъзнанието не поотделно, а на достатъчно обширни и взаимосвързани помежду си идентични
групи – „логически пакети“ от вълнови Конфигурации, представляващи своеобразни енергоинформационни „файлове“ или тясно формирани аспекти на
фокусираните от нас „личности“ проявени в дадената
реалност – УУ-ВВУ-копия.
10.10785.

Това са дувуйллерртно преминаващи едни в друг
честотни диапазони на вълните на взаимодействието на
10.10786.
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всевъзможните „Полета-Самосъзнания“, специфично
отразяващи се в Конфигурациите на Самосъзнанието
на използваните от нас НУУ-ВВУ-Форми под формата на
множество специфични „фрагментирани Съзнания“.
Все още много слабият и несъвършен механизъм
на контрол върху активността над проявявленията на
активните Нива на вашето собствено Самосъзнание се
явява ярък пример за непостоянство, защото той само
за много кратък период от Време е способен да се намира под ръководството на само една група УУ-ВВУФорми, макар че и тогава продължава да преминава
от една „фрагментирана личност“ към друга, след това
– към трета, четвърта...
10.10787.

Понякога, когато рязко се усилват преходните
енергоинформационни флуктуации в „кармичните Канали“ обединяващи с общи взаимовръзки наведнъж
няколко Формо-Типи от различни Времеви Потоци
принадлежащи на една ЛЛУУ-ВВУ и когато едновременната динамика на техните „Универсални Фокуси
на Самосъзнанието“ като че ли се „напластява“ на
един Времеви Поток (често това е резултат от психическо, физическо или сексуално насилие), то този процес в структурата на Самосъзнанието на „личността“
започва да носи патологичен, понякога ясно изразен
шизофренен характер.

10.10788.

10.10789. Искам да отбележа, че съществуват такива „личностни“ проявления, чрез чиито структури на Самосъзнанието в окръжаващото ги Пространство-Време
в течение на достатъчно продължителни периоди от
време се реализират не един или няколко, а десетки
и даже стотици Формо-Типи едновременно с това осъзнаващи себе си в съвсем други исторически епохи,
социални условия и географски места.

При това всеки от тези „напластили се“ Формо-Типи най-често представлява цялостно проявление

10.10790.
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на една самостоятелна „личност“ имаща своя характерна вълнова Конфигурация на Самосъзнанието, свои
утвърдени навици, наклонности, желания, стремежи,
логика, а също и свойствени само на нея тип кръвообращение, сърдечен пулс, мускулна сила, осанка, походка и даже свои заболявания (например, артрит,
епилепсия, алергия и т. н.). сред тях не са рядкост и
представители на противоположен, по отношение към
Формата на „принудително проникване“, пол.
Подобни несанкционирани „нахлувания“ в Самосъзнанието на „личността на множество непознати
за нея хора насилствено внасящи в нейното жизнено
творчество своята психична дейност, своите СФУУРММ-Форми, истории и Съдби, водят до депресии, фобии,
самонараняване и множество други психични и физически разстройства завършващи, в края на краищата,
с разрушаване на дадената НУУ-ВВУ-Форма.
10.10791.

10.10792. Можем да обобщим, че СФУУРММ-Формите са
най-разнообразни Мисъл-Форми от всички наши текущи Представи „за себе си в Света и за Света в себе
си“; те са онова конкретно мисле-чувствено Творчество, посредством което ние в дадения момент имаме
възможност да представяме себе си в тесния диапазон
на своите „личностни“ качества, по същество – именно това сме ние самите в текущия момент на нашето
конкретно самоосъзнаване.

Сумарното проявление на индивидуалното Творчество на множество реализационни Форми (Прото-Форми) на различните СЛУИ-СЛУУ („чакрамни личности“), активизиращи Нивата на „кармичните Канали“ в енергоинформационните структури на нашето
Самосъзнание и конкретно изразяващи се чрез всички
наши субективни представи, знания, избори, действия,
Намерения и Стремежи – именно това разбирам под
термина „СФУУРММ-Форми“.

10.10793.
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Всяка от тях е структурирана от конкретна Информация принадлежаща на много тесен диапазон на Енерго-Плазмата и се проявява чрез нашата психична дейност, която винаги се осъществява на базата на определени Мисли, Чувства и Желания, генерирани в Самосъзнанието от едни или други групи „чакрамни личности“.

10.10794.

Конкретните СФУУРММ-Форми остават характерни за всяка „личност“ дотогава, докато Активността на
Самосъзнанието, свойствена за Творчеството на тези
„чакрамни личности“ не започне или да „се повишава“
или да „се понижава“ до нови Нива и „личността“ –
за сметка на устойчивата фокусировка в други групи
на своите Стерео-Типи, не се окаже под доминиращото
влияние на СФУУРММ-Формите, образувани от „чакрамните Творци“ на други Нива на Самосъзнанието.
10.10795.

10.10796. Поредните СФУУРММ-Форми се раждат на базата
на онази непрекъсната Информация, с която ежедневно
ни „задръстват“ средствата за масова информация, с
която ни насищат гледаните от нас кино- и видеофилми, в която ни убеждава опита придобит от училищния
ни живот или поднесена от преподавателите ни в института и от родителите в семейството, която се формира
от заниманията ни със самообразование и самовъзпитание, хоби, изкуство, а също и на базата на целия онзи
описан опит, с който е толкова богата разнообразната
литература на нашата реалност – философска, религиозна, езотерична, политическа, икономическа, професионална и, разбира се, художествената, с всичките ѝ
видове и жанрове – от стиховете до анекдотите.

Ако вие сте абсолютно убедени в нещо, ако твърдо вярвате в нещо, ако смело използвате някаква конкретна Информация и без да се колебаете следвате някакви правила и норми (или, обратното – не следвате),
то тази Творческа Активност на съответните Нива на
Енерго-Плазмата ще синтезира в структурите на вашето Самосъзнание съответстващите им по качеството ти-

10.10797.

www.ayfaar.org

230

Раздел III

Кратко описание на основните принципи
на енергоинформационното структуриране

пове силови взаимовръзки между Мислите и Чувствата
които, специфично отразявайки се във фрагментираните
Конфигурации на УУ-ВВУ-копията, образуват във вас все
нови и нови представи за Живота – СФУУРММ-Форми.
10.10798. Този

специфичен набор от енергоинформационни
съставляващи характерни само за нашия „пространствено-времеви Континуум“, се явява психологически
Код, фиксиран в потенциалната активност на ДНК-Нивата на НУУ-ВВУ-Формата на всяка „личност“. Именно
той строго фиксира Конфигурацията на всяка група
Стерео-Типи към определени „сценарии на развитие“
на съответстващите Формо-системи на Световете.
Тъй като цялата творческа динамика на всяка
„личност“ пряко зависи от степента на качественост
на определените „ротационни Цикли“, формирани
от нейното Самосъзнание във всяка от непрекъснато
инерционно сменящи се „скррууллерртни системи“, то
може да се каже, че и СФУУРММ-Формите в по-голяма
степен се явяват механизъм за обезпечаване на динамиката на Същностите на Времето, отколкото на Същностите на Пространството, макар че едното с другото
е много дълбоко свързано.
10.10799.

В действителност, именно СФУУРММ-Формите, а
по-точно, УУ-ВВУ-копията, специфично отразяващи ги
в окръжаващия Свят и явяващи се качествената енергоинформационна основа на Конфигурацията на Самосъзнанието на всяка „личност“, определят нейните
индивидуални способности за адекватна текуща оценка на всичко ставащо около нея и с нея, а също така
активизират съответните качествени Нива и степента
на Възприятие от всеки от „хората“ на всеки един миг
изменящите се обстоятелства на текущия Живот.
10.10800.

10.10801. Едни и същи СФУУРММ-Форми са характерни за
„личностите“ на огромен брой „хора“, обитаващи различни „пространствено-времеви Континууми“ в раз-
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лични Времеви Потоци, имащи разнообразна творческа
дейност и притежаващи поразително отличаващи се
едни от други интелектуални и чувствени способности.
10.10802. Например, сега аз се опитвам да ви предам едно
съвсем ново за дадената епоха Знание, което аз наричам ИИССИИДИОЛОГИЯ, което се явява естествена
структурираща част от Колективните Разуми на безбройното множество по-качествени Формо-системи на
Световете на „нашето с вас бъдеще“.

Невероятно, но това много сложно Знание – при
това за много кратко време! – намери положителен отклик у много хора, чиято най-висока степен на Творческа Активност на Конфигурациите на Самосъзнанието
им се отнася към съвсем различни качествени Нива на
Енерго-Плазмата.

10.10803.

Преди да ви предложа това Знание, аз – чрез
по-развитите Формо-Типи на моята ЛЛУУ-ВВУ – много и в дълбочина изследвах информационната Същност на Творческите Сфери на Мирозданието на нашето най-близко „бъдеще“ (и на още по-качествените
– „будхични“ Нива!), като последователно активизирах в своето Самосъзнание онези от „кармичните Канали“, чиито Творци – едновременно с нас – създават
най-привлекателните (за мен) варианти за хармонично
развитие на понастоящем фокусираните от Нас Формо-системи на Световете.
10.10804.

10.10805. Изучавах най-подробно главните основополагащи
Идеи (СФУУРММ-Форми) и формиращите Принципи на
тези – безкрайно различаващи се по своите Истории –
„бъдещи“ Светове, сравнявах ги помежду им, синтезирах ги и ги сверявах с вече наличните в моето Самосъзнание Знания и Представи, а впоследствие се опитвах
да опиша всичко това, конкретизирайки своето ново
Разбиране до някакво по-понятно за вас вербално изложение и сега се старая да обясня на всички вас синтези-
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раната същност на тези нови интеграционни преобразувания, които се осъществиха в моето Самосъзнание.
10.10806. Тези мои текущи СФУУРММ-Форми се явяват – в
дадения момент от моето безкрайно развитие, основни Източници и главни Вдъхновители на цялото мое
настоящо жизнено Творчество. Тях аз използвам за
по-бързо постигане на Целите, които съм си поставил,
за систематични префокусировки в Конфигурациите
на по-хармоничните и съвършени НУУ-ВВУ-Форми принадлежащи на тези „бъдещи“ Светове.
10.10807. При това аз зная за съществуването в другите
Светове също и на много по-качествени състояния
на тези СФУУРММ-Форми, но за да мога стабилно да
се префокусирам в съответстващите им Стерео-Типи,
трябва напълно да се реализирам в това, което във
всеки от моментите на моето „сега“ е все още достатъчно активно в Самосъзнанието на фокусираните от
мен НУУ-ВВУ-Форми.

С вас се случва същото: вие постепенно, но с все
по-голяма увереност, убеденост и разбиране, започвате да заменяте с моите нови СФУУРММ-Форми своите собствени предходни СФУУРММ-Форми, които са се
формирали във вас след прочитането на книгите, които съм написал по-рано*.
10.10808.

10.10809. Като синтезирате в себе си новите Знания, като
се стараете по-своему да ги разберете и да осмислите в
дълбочина тяхната истинска Същност преминавайки
през многобройни съмнения и „нестиковки“, догадки
и прозрения, всеки от вас постепенно изтласква от
своя „Фокус на Творческата Активност“ всичко това,
което на вас вече ви се струва по-малко достоверно
и универсално, незабележимо за себе си заменяйки
старите Представи (за „Смъртта“, за околния Свят, за

* «Странстването на Душите», «Душата в Зодиака», «Изкуството да се умира», «Контакти в навечерието на 2000», «Евангелие на Преображението», «ИИССИИДИ»
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себе си като „човек“ и за много други неща) с нови –
по-истински и по-дълбоки.
10.10810. Наред с все по-голямата активизация в Самосъзнанието на тези нови Представи, във вашия речник ще
започнат все по-често да се появяват нови думи, изрази,
понятия, оценки и съждения, които все повече и по-тясно се преплитат с онова, в което се опитвам да ви убедя.
10.10811. Опитвайки се да разберете смисъла на излаганата от мен Информация, вие сте принудени все повече
и все по-често осъзнато да манипулирате с „Полетата-Съзнания“ на тези Нива на Енерго-Плазмата, за
които по-рано не сте се замисляли и даже не сте мечтали, тъй като просто не сте имали сравнителни критерии за оценка на динамиката на Енерго-Плазмата с
участието на Информация от подобно Ниво.

Преди сте живели, мислили и чувствали по съвсем друг начин, а сега вече сте абсолютно сигурни в
това, че всеки „човек“, както и заобикалящият „го“
Свят, представлява огромно количество Стерео-Типи
и вие в Своето съществуване се движите не линейно –
от своето „минало“ към своето „бъдеще“ – а честотно
се префокусирате, осъзнато или неосъзнато изменяйки качествената динамика на своя „Фокус на Съсредоточеното Внимание“, тоест непрекъснато сменявайки,
като ръкавици, множество СФУУРММ-Форми, в зависимост от Конфигурацията на Самосъзнанието на едни
или други избрани от вас Стерео-Типи.

10.10812.

Също и характерните за мен СФУУРММ-Форми,
образуващи в дадения момент цялото психо-духовно съдържание на сега фокусираната от вас текуща
„личност“, скоро ще станат устойчиво характерни
и за вас самите. И в колкото по-голяма степен успея да ги детайлизирам и по-дълбоко да обоснова
за вашето Възприятие, толкова по-правилно вие ще
можете да ги разберете, по-ясно и по-определено ще

10.10813.
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можете да доловите разликата между тях и вашите
предишни представи.
10.10814. Едва след като окончателно сте се убедили в тяхната голяма истинност и достоверност, те ще станат
„ваши собствени“ СФУУРММ-Форми, благодарение на
които ще имате възможността по нов начин да осъзнавате кой сте всъщност и в кое от Нивата на Космическото Творение субективно се фокусирате в дадения
момент от своето безкрайно Съществуване.

10.10815. По-рано в историята милиарди „хора“ са съществували творейки окръжаващите Светове на базата на примитивните, формирани преди хилядолетия
СФУУРММ-Форми за Адам и Ева, за историята на старозаветното християнство, или, например, на базата на
откровенията за кармата и „преселението на душите“
приети в будизма, на тълкуванията на поучителните
разкази и мистичния опит на ислямския суфизъм, на
базата на вероучителските предания и наставническите лекции на други религии – или на основата на друга Информация.
Но когато в енергоинформационните структури
на Колективния Разум на „човечеството“ се натрупа
достатъчно количество по-качествено и по-достоверно
Знание (тоест когато значително се активизират по-качествени Нива на Енерго-Плазмата), то и Направленията в „индивидуалните инерционно-ротационни измествания“ вътре във възможните варианти на развитие на ПРООФФ-РРУ също започват по-интензивно да
„се изместват“ по посока на Векторите предполагащи
по-качествени Нива на планетарното Творчество.

10.10816.

При това последващите Формо-системи започват съществено да се отличават от всички предходни
Формо-системи не само информационно, но и визуално и в някакъв текущ момент тези характерни отличия стават толкова значителни и дълбоки, че вече
10.10817.
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не може по никакъв начин да се съвместят в едни
групи Светове – новите СФУУРММ-Форми фактически
изместват от Конфигурацията на Световете всичко
старо, по-малко качествено.
Затова може да се каже, че силно отличаващите се една от друга Формо-системи на Колективните
Разуми принадлежат вече на различни „пространствено-времеви Континууми“. Всичко това едновременно
се осъществява от цялото множество реализационни
Форми на Колективните Разуми в различните Направления на развитие в тях на Аспектите на Чистите Космически Качества.
10.10818.

10.10819. Например, ако в нашето „сега“, по силата на
някакви екстраординарни драматични обстоятелства
(например, вследствие на мощни планетарни катаклизми, глобални ядрени войни) на „хората“ започнат
интензивно да се „натрапват“ СФУУРММ-Форми свойствени на епохата на Средновековието, то с времето
в „ротационните Цикли“ на развитие на „настоящото
цивилизовано“ общество, в резултат на подобни нискокачествени префокусировки на повечето Форми на Колективния Разум, отново биха станали възможни „сценарии“ позволяващи да се възроди „лова на вещици“
и кладите издигани във времената на инквизицията
– отново би се утвърдило тъпото масовото отричане на
всичко ново и прогресивно.

Тези Представи, породени от новите обстоятелства в Живота (например от необходимостта да се оцелее на всяка цена предизвикана от глобални войни
или катаклизми) и отличаващи се твърде много от
предишните, биха започнали мощно да влияят на нивата на жизненото творчество на все по-голямо количество „хора“ и постепенно, дувуйллерртно, „Фокуса
на Творческа Активност“ на ПРООФФ-РРУ би станал
част от по-малко качествен „пространствено-времеви
Континуум“.

10.10820.
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И няма значение дали нивата на техническото
развитие могат значително да се различават от тези в
„средновековната“ епоха – това, че в обществото биха
станали възможни принципи на реализация на социални, религиозни, морални и „междуличностни“ отношения, съизмерими със „средновековните“, би заличило тези различия и отново би хвърлило „човечеството“
в хаоса на религиозната истерия, която несъмнено би
се отразила и на състоянието на Самосъзнанието на
всички „хора“ опитващи се някак да противостоят на
подобно развихряне на насилие и репресии.

10.10821.

Ние бихме започнали да осъзнаваме себе си като
живеещи в Свят, където Съзнанието на обществото по
същността си слабо се отличава от „средновековието“
– едва ли не само по начина на обличане и съществуването на автомобили и компютри. А отношенията
и законите, по принцип, биха били същите: жестоки
гонения спрямо човешките свободи, мощно насаждане
от властимащите на изгодни само за тях възгледи, заблуждаване на населението с помощта на средствата
за масова информация, псевдокултура и т. н.

10.10822.

Ако сравним гореописаното „човечество“ с друго, което едновременно и паралелно с този възможен
„сценарий“ последователно се е префокусирало в своите избори в други, по-качествени енергоинформационни Потоци, то ще видим, че те се отличават толкова
съществено като че ли това са две съвсем различни
цивилизации.

10.10823.

Макар че и в двата случая и „там“, и „тук“ съществуваме „ние“ – в същите Форми, в същите възрастови категории. В „настоящото“ време, в условията
на съществуване на „човечеството“ в Информационните Потоци ускоряващи се буквално в геометрична
прогресия, са възможни много резки префокусировки
и преходи от една обществена формация в безбройно
множество други формации.
10.10824.
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„Човечеството“ – това не са само „хората“, които
срещате посещавайки, например, Америка или Нигерия,
това не са само „хората“, които гледате по телевизията
и за които четете във вестниците. Онези, които виждате
ежедневно, са само безкрайно малка част от ПРООФФ-РРУ,
само Форма на колективното Съзнание на една от билионите дувуйллерртно проявени в различните типове Реалности групи на дадения Колективен Разум.

10.10825.

10.10826. За времето само на един „човешки“ Живот (70
– 90 години) Колективният Разум на цивилизацията
– вътре в своите „скррууллерртни системи“, безброй
много пъти променя радикално Направлението на
своето развитие, сменяйки едни „пространствено-времеви Континууми“ с други и съществено разграничавайки се в своето Творчество от други варианти на
възможно развитие на дадената цивилизация.

За пример може да послужат появата и изчезването от политическата карта на света за толкова
кратък период от време на множество страни: Нивата
на развитие на Самосъзнанието на „хората“, които са
живели в тези държави в началото на тяхното съществуване, се отличават в пъти от Съзнанието на онези,
които са живели в края на такива периоди (например,
в Съветския съюз).

10.10827.

10.10828. Изследвайки различните варианти на възможно
развитие на „човечеството“, аз откривах просто неимоверни, фантастични изменения, протекли за много кратки периоди от време както в условията на съществуването на „хората“ на Планетата, така и в темповете на
извънпланетното развитие на човешката цивилизация,
в темповете на усвояване от нас на космическото пространство и заселването с хора на други Звездни системи.

Тези грандиозни по своите мащаби и качество
изменения са възможни в еднаква степен както в посока на стремително повишаване на качествената ди-

10.10829.
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намика на повечето Форми на Колективния Разум на
„човечеството“, така и в обратната посока, при която
властта на Планетата по насилствен или по друг безобразен начин преминава в ръцете на жестоки разрушители и безпощадни диктатори.
10.10830. Такива скокообразни падове в сферите на интереси на Творците на двата нисши ИИССИИДИ-Центъра обикновено се наблюдават след обширни ядрени
войни, след падане на Земята на огромни метеорити,
след стремителни глобални наводнения, след мощни
земетресения и други планетарни катастрофи, предизвикващи масово унищожение на живи същества, упадък на науката и културата на фона на фанатично-истеричен религиозен бум.

При това милиони от останалите живи „хора“ несъгласни с установилата се диктатура, така или иначе
бързо се унищожават, а шепата останали постепенно
започва да се подчинява на режима, като изцяло сменя Нивата на своето Възприятие с по-егоистични и постепенно се префокусира в друг „Континуум“, за чиито
Форми активната реализация на именно тези Нива на
Енерго-Плазмата е най-актуална.

10.10831.

10.10832. Същото се отнася и до възможностите за масови префокусировки в по-качествени „Континууми“.
Например, в близките тридесет години ние ще имаме
реалната възможност да се префокусираме във Формо-системите на Светове, чиито качества радикално
се различават от всичко онова, което е свойствено на
нашето „настоящо“ самоосъзнаване. Това ще бъде
грандиозно време на хармонично сливане (Синтез) на
новата Култура и новата Духовност с новите Наука и
Социум, на новия Мироглед и новата Философия с новата Икономика и новата Промишленост.

За тази цел във вашето „днес“ ви се дават такива
дълбоки универсални Знания като ИИССИИДИОЛОГИЯ10.10833.
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които, хармонично обединявайки науката и духовността, философията и политиката, най-накрая ще
избавят „хората“ от страшния религиозен фанатизъм
от всякакъв род, от безкрайните религиозни и етнически войни, от междунационалните различия, вражди и
жестокости и ще позволят да бъдат изведени „Фокусите на Творческата Активност“ на милиарди „хора“ на
недосегаеми преди Нива на жизнено творчество.

10.10834. Тези Знания са толкова глобални и дълбоки, че
не биха могли да внесат в Живота ни само незначителни изменения и за пореден път да „ознаменуват“
победа както на религиозните, така и на научните устои, запазвайки недокоснати предишните концепции.
Те много сериозно и кардинално ще промени всички
ваши настоящи Представи за Живота и „Смъртта“, за
Божественото и Космоса, за Законите на Природата
и обществените формации, за Принципите на колективните и „междуличностните“ отношения и за много-много други, не по-малко важни неща.

е най-важният Кръстопът
на множество Направления за възможното по-нататъшно развитие на нашата цивилизация, където се събират съвременните научни постижения и истинската
Духовност, лишена от всякаква религиозна помпозност, измислици и безсмислен закостенял догматизъм.

10.10835.

ИИССИИДИОЛОГИЯТА

10.10836. На този Кръстопът може лекомислено да подминем много перспективни възможности за по-нататъшното развитие, като игнорираме самия факт на тази
дългоочаквана Среща, а може, като се въодушевим и
въоръжим с новите Знания, осъзнато да сътворим със
съвместни усилия такава прекрасно-фантастична реалност, за която в нашето „днес“ ние даже не мечтаем.

Сега „човечеството“ (в кавички) е дошло най-близо до момента, в който да направи правилния избор и
да стане, най-накрая, Човечество (без кавички). Пове-

10.10837.
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чето „хора“ просто жадуват за появата на светлината
на нова Духовна Истина от подобно високоинтелектуално Ниво, хармонично съчетаваща в себе си и безценния
многовековен духовен Опит и най-дълбоките научни постижения – Истина, Която почита Живота и способства
Неговото процъфтяване, а не Го унищожава.
10.10838. Целият заобикалящ ни Свят вече е съзрял да тръгне
към подобно обединяване, способно да покаже на всички
новия Духовен Път, построен върху новите Представи и
убеждения. Повечето най-светли умове все още не се решават да произнесат на глас това и да признаят, че настоящите Пътища – както на науката, така и на религията,
съвсем не водят натам, накъдето ние всички се стремим.

Много от тях просто не са способни да противостоят на господстващите Представи, дори и вече самите
те да осъзнават, че тези Представи просто постепенно
ги убиват. За да променим света към по-добро, ние през
цялото време се опитваме да накараме хората да променят своето поведение, вместо да се постараят кардинално да променят своите остарели егоистични убеждения.

10.10839.

Последователната и пълна замяна в нашия Колективен Разум на съществуващите, но силно остарели
СФУУРММ-Форми в науката и духовността, в икономиката и политиката, в културата и философията, може да
ни превърне в цивилизация от реално безсмъртни Хора
изграждащи всички свои отношения на базата на всеобщия Хуманизъм, Алтруизъм и Духовен подход към
всички страни на „личния“ и обществения Живот.
10.10840.

10.10841. Колкото по-интензивен е информационния Поток, толкова по-бързо протича процеса на развитие,
толкова по-бързо и радикално се осъществяват преходите в други – както по-висококачествени, така и в
по-нискокачествени Нива на Самосъзнанието, структуриращи съответстващите им по Конфигурации Формо-системи на Световете.
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Един от активно обсъжданите днес изводи в квантовата физика гласи приблизително следното: при провеждането на всеки квантово-механичен експеримент
наблюдателят автоматично става част от самото това
действие, тоест обект участващ в експерименталния
процес и, като следствие от това, влияе с някои свои
качества или очаквания на неговото протичане.
10.10842.

Това означава, че колкото по-бързо и в по-значителна степен вие самите еволюирате, толкова по-бързо
и по-силно можете, съобразно своето ниво на развитие, да въздействате на Живота на окръжаващите ви
„хора“, на организацията на процесите на масова префокусировка на цели Колективни Разуми в свойствените на качеството на вашите СФУУРММ-Форми Нива
на жизнено творчество.

10.10843.

10.10844. Именно поради това, щом се научите по-осъзнато
и алтруистично да се отнасяте към Живота, с по-дълбоко Разбиране и Доверие да творите около себе си
Добро и Любов, то веднага значително ще се ускори
и процеса на радикалното изменение на основите на
окръжаващото ви Битие, което постепенно и естествено ще се приспособява към системата на вашето ново
Самовъзприятие.

Колкото повече и по-активно в окръжаващия
Свят се проявяват резултатите от жизненото творчество на такива, като вас, високоразвити „хора“, толкова по-бързо вашето съзнателно колективно Творчество
ви префокусира в „Континуум“, в който дадените качества имат най-големи възможности за реализация в
съответстващо им по Нивото си общество.
10.10845.

Но вие не бива да забравяте, че „ние“ в другите
Светове – това не са някакви чужди и непознати на
нас „други хора“, просто „ние“ там сме малко по-различни. Например, в някои от Световете съществува
Орис, а в някои – Сергей Цвельов, който така и не е
10.10846.
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узнал за това, че той е ОРИС. И това може да се каже
за всеки „човек“ – та нали много от тези, които сега
седят пред мен аз познавам добре и „там“ и не се уморявам да се учудвам на неимоверната разлика, която
наблюдавам в много от Формите на вашите разнокачествени „въплъщения“.
10.10847. Принципно другите Светове не се намират някъде „там“, в някакви условни „Ментални“ или „Астрални“ Планове – това са просто Светове с малко по-други, характерни само за тях, измерности на Пространство-Времето, в една или друга степен различаващи се
от нашите, „настоящите“.
10.10848. По силата на това, че всеки от вас, както и всяка
друга реализационна Форма на дадения „Континуум“,
винаги има потенциалната възможност да се префокусира в своите „скррууллерртни системи“ както в повече, така и в по-малко благоприятни варианти на развитие на Колективния Разум на „човечеството“, вие сами
трябва интензивно да формирате в своето Самосъзнание
само тази висококачествена Представа за окръжаващото
ви съобщество, към което вие самите се стремите, което
изцяло съответства на вашите най-високи очаквания.

И тогава, при вашата устойчива префокусировка
от едни психични състояния в качествено други Нива
на жизненото творчество – вие ще се препроецирате в
Конфигурациите на Стерео-Типи с друга динамика на
„ротационните измествания“, а това означава, че ще
започнете да „принадлежите“ вече на други варианти
на „индивидуалните сценарии“ на вашето възможно
развитие в дадената Стерео-Форма, влизащи в „ротационните Цикли“ на други групи Светове.

10.10849.

Освен това, всички ваши текущи избори определят не само векторите на вашите „собствени“ Направления на развитие, но и степента на възможност за
един или други качествени префокусировки на Колек-

10.10850.
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тивния Разум ПРООФФ-РРУ в едни или други варианти
на Неговото „бъдеще“. А също така вие оказвате и психоенергийно въздействие върху Колективния Разум на
„своята“ част от „човечеството“ със своите разговори,
мислене, отношение – с приемането или неприемането
на нещо, със своя интерес или безразличие към нещо.
За всеки от вас и по-рано, още в младостта или
даже в детството, вече са съществували възможности
да тръгне по пътя на духовните стремежи, на които
вие, в настоящето ваше състояние на Самосъзнанието,
тогава не сте обърнали внимание и за които в своето
„сега“, може би вече не си и спомняте.

10.10851.

10.10852. Например в други (по отношение на настоящето
състояние на вашето Самосъзнание) Формо-системи
на Световете вие много по-рано сте започнали да се
замисляте за Алтруизма и да се стремите към подобряване на собствените си душевни качества, по-рано
сте избрали свой по-качествен „духовен Път“ и – в дадения момент от Времето в съществуването на вашата
Стерео-Форма – сте постигнали повече възможности,
отколкото в „текущия“ вариант на вашето „сега“.

А някъде, в някои „скррууллерртни системи“ вие,
макар и да сте избрали този Път по-рано от другите, сте
постигнали по-малки възможности, отколкото онези,
които са тръгнали по него по-късно, но по-бързо от вас
са постигнали по-качествени Нива на Самосъзнанието.

10.10853.

10.10854. Някои от „бившите“ вас задълго са затънали и
са били „засмукани“ в „черната магия“, в необуздания
окултизъм, в някои от тоталитарните агресивни секти, чиито водачи и лидери, в тесните рамки на своето
ограничено разбиране за заобикалящия Свят, неистово се сражават за власт. Но не го правят, за да променят Живота на всички „хора“ към по-добро, а за да се
насладят на воля на тази власт, да заситят собственото си болезнено честолюбие.
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Всички онези от вас, чиито НУУ-ВВУ-Форми вече притежават Конфигурации на Самосъзнанието активно резониращи с Нивата на Знанието ИИССИИДИОЛОГИЯ, имат
възможност още сега да започнат да живеят не спонтанно
и инстинктивно, разчитайки на „благополучното стечение
на жизнените обстоятелства“, а по свое усмотрение – осъзнато и целеустремено – да избират от цялото множество
ежемигови „Предложения“ на окръжаващите Светове само
качествено подходящите им групи, непрекъснато развивайки динамиката на своето развитие само в Направлението
на най-голямата степен на съответствие на ставащото със
стремежите на техния „Фокус на Творческа Активност“.

10.10855.

Макар че тези ваши осъзнати и целенасочени
Избори, които последователно ви префокусират и стабилизират в структури на Самосъзнанието все по-подходящи за вашето жизнено творчество НУУ-ВВУ-Форми,
сами по себе си все още, разбира се, не гарантират последователното „изместване“ на динамиката на вашия
„Фокус на Творческа Активност“ в по-качествените
структури на вашата Стерео-Форма.
10.10856.

Та нали субективно „по-добра“, тоест по-удобна
и комфортна („лично“ за вас) не задължително може
да бъде по-малко егоистичната (алтруистичната) страна на вашето съществуване – всичко зависи от динамиката на активните Нива на вашето Самосъзнание.
Това, което ви се струва „добро“ и „удобно“, за мнозина други може да се окаже просто непоносимо.

10.10857.

Това означава, че за вас, във вашия „личен“
Живот, най-приоритетно и актуално в жизненото творчество може да бъде или непрекъснатото и все по-голямо удовлетворяване на собствените „материални“
потребности, или – високите духовни ценности и неунищожимата потребност от предано и самоотвержено
Служене в името на процъфтяването не само на вас
„лично“ или на някаква група „хора“, а буквално – на
цялото „човечество“.

10.10858.
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И ако действително искате да станете пълноправни и съзнателни Творци на собствената си Съдба, за да
имате възможността да внасяте в Живота на „хората“
повече духовен Смисъл и да ги насочвате към благородни и наистина висши Цели, то ето ви „Закона за Вечното Съществуване на Формата“, който гласи:
10.10859.

„Непрекъснато изпреварвайки усреднената (за
тази „част“ от Колективния Разум на „човечеството“, в която вие „сега“ се осъзнавате) честота на
„индивидуалния ротационен Цикъл“, вие – неизбежно и последователно – се измествате чрез „Фокуса
на Творческа Активност“ на своето Самосъзнание
в по-качествена „част“ на дадения Колективен Разум, чиято Формо-система съответства в по-голяма
степен на вашите духовни Цели и алтруистични
стремежи“.
Какво означава това? Означава, че вие, благодарение на устойчивото присъствие във вашето жизнено творчество на вибрациите на по-алтруистичните
решения и по-положителните Избори, ще започнете
автоматически да се префокусирате в по-качествени
структури на своето Самосъзнание и по този начин на
практика ще си осигурите непрекъснато „физическо“
(биологично) присъствие във фокусираните от Вас
НУУ-ВВУ-Форми на по-хармоничните и по-съвършени
(в сравнение с предишните) Формо-системи на Световете, структурирани от по-качествените „сценарии на
индивидуалното развитие“.
10.10860.

А става така, защото по-качествените структури
на Световете имат тенденция към безусловно увеличаване на продължителността на съществуване на Формите на проявление на всички самосъзнателни Елементи, които активно участват в тяхната съзидателна
духовно-реорганизираща творческа динамика.
10.10861.

10.10862.

И помнете, че всичко, абсолютно всичко, което
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така или иначе протича около вас и с вас, изначално се
твори само във вашето собствено Самосъзнание. И не
ви трябва никаква трибуна, за да огласите пред целия
свят своето отношение към нещо, не е нужно да се стремите да попаднете в някой законодателен орган, за да
създавате по-качествени и справедливи обществени закони – всичко това може да се прави с много по-голяма
ефективност в осмислената „тишина“ на вашето Самосъзнание, откъдето се разкрива цялото разнообразие от
перспективи за всеки от възможните за дадения момент
варианти за развитие на „човечеството“.
По същия начин и в семейството си, и в работата си, и във всеки вид индивидуално или колективно
творчество, вие можете действително реално да внесете ред и да повишите качеството на отношенията единствено благодарение на постигането от вашето Самосъзнание на по-качествени и хармонични състояния.

10.10863.

Ако вашето психо-духовно състояние прилича на
нетрайните отражения на мъждукаща, догаряща свещичка, с угасващата светлина на която вие просто не
сте в състояние да осветите нищо и никого в окръжаващия ви Свят, то другите, които също като вас си пробиват път в полумрака, няма да могат нито да ви чуят,
нито да ви видят, а дори да ви забележат, то просто
няма да ви повярват, тъй като вие самите сте слепи.

10.10864.

Светлината, която уверено осветява и надеждно
стопля със задушевната си топлина цялото прогизнало от лъжа и тъма творческо Пространство около вас,
винаги трябва да се излъчва от вътрешността ви, от
вашите благи Мисли и сърдечни Чувства, добри дела
и алтруистични Избори, като се явява с лекота на заобикалящите ви „хора“ от най-потайните дълбини на
неуморимата ви Душа и веднага се превръща в естествено-положителна динамична част от Вашите „собствени“ просветлени Светове!

10.10865.
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Реалната възможност за нашето „личностно“
Безсмъртие (както впрочем и за всеки друг начин на
съществуване на Формата на Колективния Разум) по
принцип се осигурява от универсалните особености на
Формо-системите на Световете и от уникалните свойства на Енерго-Плазмата структурираща Тази Безкрайност, Която ние опростено и ограничено възприемаме като Мироздание.

10.10866.

До получаването на Информацията, залегнала в основата на ИИССИИДИОЛОГИЯТА, никой не е знаел нищо достоверно за елементарните многоизмерностни структури на
най-близките до нас по честота Нива на „Диапазона на
Плазмните Сили“ и „Полетата-Съзнания“ на Мирозданието, за динамичните силови Процеси, осигуряващи осъществяването на качествените преходи на Формо-системите на
едни Светове в други и честотно-вълновото „изместване“
на едни Форми на Съзнанието – в други негови Форми.
10.10867.
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Ние нямахме понятие какво представляват „ротационните Цикли“, как те разделят безбройните групи дувуйллерртни Светове на повече и по-малко качествени Формо-системи. Ние не знаехме също така
нищо за универсалния принцип на дувуйллерртност
на ВСИЧКО, тоест за постепенното „преминаване-изместване“ на Формите от едни качествени състояния
в други, от едни измерности в други и, естествено, за
тясната връзка на всичко това – и това е най-важното,
което предстои да разгледаме! – с толкова важното за
всички хора понятие „продължителност на Живота“.
10.10868.

10.10869. Веднага ще кажа: колкото по-качествена по своята енергоинформационна напълваща е Формо-системата на Световете на нашето субективно самоосъзнаване,
на толкова по-висок показател за продължителността
на съществуването на Формо-Типите (НУУ-ВВУ-Формите) структуриращи ЛЛУУ-ВВУ-Формите, са разчетени
„индивидуалните сценарии на развитие“.

А и самите наши „лични“ Животи с повишаването на качествеността на ментално-чувствените, психически Процеси осъществяващи се в нашето Самосъзнание, също стават все по-ярки и по-пълни, по-продуктивни и по-плодотворни, по-динамични и по-информационно наситени, позволявайки ни за един и същи
период от Време да сътворим нещо много по-хармонично, отколкото в по-малко качествените състояния.

10.10870.

Напълно отговорно мога да заявя, че в по-качествените групи Светове на дадената „физическа“
реалност продължителността на Живота на нашите
„личности“ не само качествено се подобрява, но също
така и неизменно нараства линейно в специфичното за
тези Светове субективно възприятие на Времето: Времевите Потоци, манипулиращи по-качествена Информация, в съответстващите им Конфигурации на Самосъзнанието, съществено се уплътняват, концентрират
и интензифицират.

10.10871.
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Това е естествено следствие на „Закона за Хармонизиране и Стабилизиране на Качествата на ВСИЧКО във ВСИЧКО“ (СЛОО-ГГОЛЛ), а по-точно, на втория от
множеството Негови Принципи – СКЛАА-ГГ-ЛОО („Азсъм творческо отражение на взаимодействието на Нивата на Енерго-Плазмата с идентичните по Конфигурация Форми на Всичко“).
10.10872.

Тоест от този принцип произтича очевидното
следствие: колкото по-качествена е Енерго-Плазмата
(АСТРО-, МЕНТО- и Кармо-Плазма) структурираща Световете, толкова по-качествени са и Формите, образуващи честотните Конфигурации на тези Светове*.
10.10873.

Макар задълбоченото Разбиране на този универсален Закон да позволява на „личността“ със съответстваща Конфигурация на Самосъзнанието постепенно да
придобие абсолютна вяра във възможността да постигне
Безсмъртие, то в Живота това състояние се реализира
само при съблюдаване от нея на определени условия, отнасящи се до задълбоченото преразглеждане на качествените отношения към себе си и към всички останали
Форми съставляващи окръжаващата действителност.

10.10874.

„Хората“, които не притежават това най-ново
Знание, или които не са се ориентирали добре във
всички сложноконфигурационни положения на ИИССИИДИОЛОГИЯТА, не са способни осъзнато да осъществяват безбройните ежемигови префокусировки на Самосъзнанието сред цялото множество Стерео-Типи едновременно „физически“ проявени в различните Нива
на „Третичната“ структура на Енерго-Плазмата.

10.10875.

Защото в своя „личен“ Живот те могат неосъзнато (инстинктивно) да следват всеки от „сценариите“,
които изначално са предвидени за цялото множество
разнокачествени Стерео-Типи на техните Стерео-Форми, участващи, в съответствие със своите „индивиду-

10.10876.

* Вж. «ИИССИИДИОЛОГИЯ». Основи
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ални ротационни Цикли“, в творческата динамика на
цялото безбройно множество варианти на развитие
на реализационните Форми на Колективния Разум на
даденото „човечество“.
Вече сте забелязали, че при споменаването на
думата „човечество“ много често подчертавам думата
„даденото“, като по този начин се старая постоянно да
ви напомням за това, че и най-добрите, и най-лошите
варианти на качествените Направления на нашето с
вас едновременно развитие, паралелно вече съществуват с настоящия, осъзнаван от нас, вариант.

10.10877.

Типът Колективен Разум, който стои под субективно измисленото от нас название „Човечество на
Земята“ е започнал инерционното си развитие „тук“
(едновременно с нас) не „преди“ хиляди, стотици хиляди и даже не преди стотици милиони, а преди милиарди – повтарям: милиарди! – години, като се е различавал достатъчно много от „настоящите“, обичайни
за нас, биологични НУУ-ВВУ-Форми.
10.10878.

Без да засягам въпроса за степента на качественост на „онези“ Нива на измерностите, в които протича това в „онези“ Времеви Потоци (паралелно с нашето „настоящо сега“), ще отбележа, че както и ние с
вас „настоящите“, така и първите от Хората (с голяма
буква!), са били неотменима част от безкрайното множество „скррууллерртни системи“ на Енерго-Плазмата,
образуваща Формо-системите на „земните“ Светове.

10.10879.

А това означава, че наред с най-егоистичните
варианти на изборите, „резултат“ от които частично
се явяваме и ние с вас, винаги са имали място и Изборите в най-качествените Направления на възможното
развитие, които са позволили на много от разновидностите на „колективното Съзнание на ПРООФФ-РРУ“
мощно да се префокусират в най-хармоничните Форми на Космическите Творци, преминавайки през мно-

10.10880.
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жество дисхармонични проявления в грубочестотните
Нива на Енерго-Плазмата.
По този начин в по-качествените Времеви Потоци инерционно са се проявили различните реализационни Форми на Нас с Вас, осъзнаващи себе си в
Своето „сега“ като коренни обитатели на всевъзможните Звездни системи, които ние, земляните, наричаме Плеяди, Сириус, Андромеда, Орион ...

10.10881.

Те са тези варианти на „нас“, които в своето
време са могли да не се съблазнят (както ние с вас!)
от някакви по-леки, но по-малко качествени варианти на изборите, а, преодолявайки всички съблазни и
изкушения, с които „ние с вас, настоящите“ не сме
се справили, неотклонно са се префокусирали във все
по-качествени Конфигурации на Формите, в течение
на множество инерционни еони Време неизменно продължавайки своя Път на развитие в Направлението на
Хармонията и Съвършенството.

10.10882.

„Те са там, а ние с вас – сме тук“. Тези субективни и илюзорни „там“ и „тук“ са само една от многото глупости, които измисляме постоянно поради невежеството си. В действителност няма нито „там“, нито
„тук“, нито „ние с вас“, нито „те“, толкова мъдри и
съвършени и съществуващи отделно от „нас“.
10.10883.

10.10884. Ние всички сме Едно, Ние всички сме Единно Цяло! Според напълващата „нас“ и „тях“ единна
Същност, единна енергоинформационна Природа, ние
просто сме неделими, просто енергоинформационно
сме неотделими един от друг.

Дискретно в Пространството и Времето е само
безкрайното множество едновременно фокусирани от
Нас Форми, проявени от безкрайното множество на
същите, като Нас, единни по своята Същност, но различни по качественост, типове Колективни Космически Разуми.

10.10885.
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Всички Нас един от друг като че ли ни „отделя“
само разликата в качествените състояния на Конфигурациите на Самосъзнанието на Формите, фокусирани
от Нас във Времето и Пространството. Именно характерните особености на структуриране на Енерго-Плазмата във всяко от енергоинформационните Нива, в които изначално са инкрустирани тези Форми, създават за
нас Илюзията на нашата всеобща дискретност и „нееднаквост“ („индивидуалност“).

10.10886.

Но сега, с появата на ИИССИИДИОЛОГИЯТА, факторите на Времето и Пространството в нашето жизнено
творчество, които по-рано са били съвсем непоклатими и непостижими за нас, вече започват все повече да
отиват на заден план, отстъпвайки място на дълбокото
Разбиране на Бзкрайността, Единството и непрекъснатостта на нашето едновременно Съществуване.
10.10887.

А осъзнавайки своето Безсмъртие ние, най-накрая, ще се избавим от всички свои предишни – ограничаващи, разделящи и крайно вредни представи, станали вече съвсем ненужни и безсмислени и поставяйки си смело най-грандиозните Цели, смятани по-рано
за недопустими, ще можем да съкратим „виртуалния“
разрив между „Нас Онези“ и „нас тези“ милиони пъти
по-бързо, отколкото това е ставало по-рано, когато ние
с вас сме можели да разчитаме само на няколко кратки
десетилетия за своите творчески перспективни планове.

10.10888.

Но ако с фактора Време нещата вече са ни ясни,
то с другия много важен фактор – качествеността на
мисленето и чувстването, работата е много по-сложна.
Принципът на мощната инерция, характерен за заобикалящите ни „тук“ Формо-системи на Световете, се
разпространява също така и на динамиката на всички
наши Мисли, Чувства, Стремежи и Представи.

10.10889.

Нито аз, нито който и да било друг, по-самосъзнателно отнасящ се към своето жизнено творчество,

10.10890.
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при цялото си желание, няма да може във всеки един
миг да прави всички ваши Избори вместо вас, за да
ви измъква от тресавището на егоизма, невежеството
и патологичната обидчивост. А без този сложен процес за устойчиви префокусировки в НУУ-ВВУ-Формите
с по-качествени Конфигурации на Самосъзнанието не
може дори да се мечтае.
Същото се отнася и до продължителността на
вашето „личностно“ съществуване. Във всеки от вашите „сценарии“, по едни или други причини, могат
да бъдат предвидени съвсем различни варианти на
„продължителност на Живота“ на задействаните в
тях Стерео-Типи и затова без дълбокото Разбиране на
Принципите на ИИССИИДИОЛОГИЯТА, без тяхното строго изпълнение, съзнателният контрол на „личността“
над фактора Време става просто невъзможен.
10.10891.

За да разберете за какво става дума, нека по-детайлно да се ориентираме в това какво представляват
все пак всички тези загадъчни „индивидуални ротационни Цикли“? Тъй като този въпрос е много важен за
процеса на вашето по-нататъшно дълбоко Разбиране не
само на принципите на „личностното“ Безсмъртие, но и
на Знанията на ИИССИИДИОЛОГИЯТА като цяло, то ще ми
се наложи да пояснявам (по-точно, „ да сдъвквам и да ви
слагам в устата“) всеки детайл много подробно. Затова
се въоръжете с търпение и слушайте внимателно.
10.10892.

Ще започна с едно напомняне на онова, за което
вече ви говорих по-рано: всеки „ротационен Цикъл“
е закономерен резултат от пространственото проявление в нашето Самосъзнание на някаква творческа динамика на определени групи „чакрамни личности“ и
по-точно – на техните УУ-ВВУ-копия, които със своите
специфични качества и с характера на свойствената
на тяхното творчество динамика, структурират и по
този начин определят цялата специфика на свойствата на Същностите на Времето и Пространството на
10.10893.
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всяка от Формо-системите на Световете на всеки от
„Континуумите“.
Какво означава това „лично“ за вас? „Континуумът“, в чиято специфична „геометрия“ на Пространство-Времето в буквалния смисъл на думата са „инкрустирани“ всички „помигово“ фокусирани от Вас
Форми, се състои от много тясноспецифични (и фантастично динамични!) вътрешни енергоинформационни
взаимодействия между самосъзнателните Елементи на
Енерго-Плазмата, също специфично проявени в строго
определен за всеки от тях качествен (вълнов) диапазон.

10.10894.

Тези „самосъзнателни Елементи“ на Енерго-Плазмата, които ще разгледаме много подробно
по-късно, се проявяват в структурите на вашето Самосъзнание като конкретни Мисли, Чувства, Желания
и Стремежи, които се инициират от съответстващите
им по качество „фрагментирани Съзнания“ на УУВВУ, притежаващи най-високата степен на активност
в Конфигурациите на временно фокусираните от вас
НУУ-ВВУ-Форми.
10.10895.

Това означава, че с каквито Мисли, Чувства и Желания боравите във всеки един момент от вашия Живот, в такива Формо-системи на Световете на дадения
„Континуум“ автоматично се префокусирате. В този
творчески процес не участва нито „Бог“, нито „дяволът“ и по никакъв начин не ви дърпат за косите в едно
или друго Направление на вашето възможно развитие.

10.10896.

Това, за което мислите и начина, по който мислите за него, това какво и с какво го мотивирате,
от това какво именно вие самите във всеки момент
желаете – там се и префокусирате, тъй като вашето
Желание за Енерго-Плазмата е Закон (собствено, Самите наши Мисли, Чувства и Желания са специфичното отражение в дадения „Континуум“ на свойствата
на Самата Енерго-Плазма).

10.10897.

255

към съдържанието

ОРИС

ИИССИИДИОЛОГИЯ

Ако говорим за Енерго-Плазмата схематично, то
може с голяма доза истинност да се твърди, че всяка от
нейните многоизмерностни „точки“ представлява безкрайно множество силови енергоинформационни взаимовръзки изградени на принципа на дувуйллерртно
структурирани „скррууллерртни системи“.

10.10898.

10.10899. Никога не съществува само една „скррууллерртна система“ – налице е винаги тясно взаимосвързана динамика на безкрайно множество такива системи,
които като че ли „се намират“ една в друга, доколкото
в инерционното Пространство една от друга тях фактически ги „разделя“, само един условен „миг“. Това
е „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ – една
„универсална система“, образувана от взаимно уравновесяващи се чрез взаимодействието си безбройно
множество „универсални системи“.

По същество всяко инерционно ССФУ-УНГСС-„изместване“ със своята разнокачествена динамика формира в „геометрията“ на Пространство-Времето, образувано от него „квант по квант“, поредната „скррууллерртна система“ на силови взаимовръзки, която за
„Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ на всяка от
пребиваващите в нея Форми представлява съвкупност
от огромен брой качествени Направления на последващите инерционни префокусировки възможни за всяка
от Формите, демонстриращи със своята Конфигурация
в дадената точка строго определено качествено състояние на Енерго-Плазмата.

10.10900.

Ще ви припомня схемата на образуване на „индивидуалния ротационен Цикъл“ със следния пример:
представете си Енерго-Плазмата (тоест единствения
източник за всяка динамика на вашите Мисли, Чувства, Желания и Действия) като безкрайно зимно поле
засипано с дебел слой сняг. Да допуснем, че вие – току-що родили се в своята „скррууллерртна система“ в
цялата множественост на разнокачествените проявле-

10.10901.
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ния на вашата Стерео-Форма, сте заек, появяващ се в
някаква точка на това поле.
10.10902. Ще оставим на мира цялото останало множество „вас“ и ще разгледаме динамиката на възможното развитие само на един „ваш“ вариант. В самото начало на Живота всички ваши механични премествания, мигновено отразяващи се със специфични „квантови следи“ по повърхността на „полето“
на Енерго-Плазмата, зависят от конкретните избори
на другите хора и създалите се около тях обстоятелства: от акушерките и медицинските сестри в родилния дом, чистачките и санитарите, татковците и
майките, дисциплината на вашите братя и сестри,
на таксиметровия шофьор, който ви кара до дома
и дори от състоянието на стълбището, по което се
качва подпийналият от радост ваш баща, носейки ви
внимателно на ръце и накрая – от времето, политическата и икономическата ситуация и т. н.
10.10903. Всеки един от тези фактори със свързаните с него
конкретни обстоятелства и Време отбелязан с определени събития във вашата Съдба, завинаги се „отпечатва“
(енергоинформационно се фиксира) с определени изменения – „квантови следи“ – на общото „поле“ на дадения вариант на вашето „личностно“ съществуване.
10.10904. Щом започнат да се проявяват в Живота ви първите проблясъци на Самосъзнание, вие започвате да
внасяте в тези „следи“ някакви собствени „щрихи“,
неосъзнато изменяйки заплетената конфигурация на
образуваната от вас траектория, отразяваща цялата
ваша психическа и механична динамика в едно или
друго Направление.
10.10905. Колкото повече самостоятелност проявявате в
Живота си, толкова в по-голяма степен вие самите
влияете на инерционно образуваната от вас „следа“ в
Енерго-Плазмата и именно тази „следа“, условно каза-
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но, е онова, което аз разбирам под термина „индивидуален ротационен Цикъл“.
10.10906. Всяко ваше решение, всяко движение в Пространството, всяка реализирана Мисъл, Чувство и
Желание във всеки миг от вашия Живот го коригират много прецизно и точно, префокусирайки ви в
НУУ-ВВУ-Формите, образувани от групите Стерео-Типи,
имащи Конфигурации на Самосъзнанието абсолютно
идентични на качество на инициираните и генерирани
от вас „Полета-Съзнания“.
10.10907. Защо „Цикълът“ се нарича „ротационен“? Защото
той се характеризира със съвсем конкретен, свойствен
само на него, показател на „ротационно изместване“,
който позволява обективно да се отличава качественото „Съдържание“ („сценарии на развитие“) на групите
Стерео-Типи „инкрустирани“ в едни Формо-системи на
Световете от енергоинформационното „Съдържание“ на
качествено различните Стерео-Типи, принадлежащи на
другите Формо-системи на Световете.

Всеки от „физическите“ Светове е създаден в
резултат от мигновената пространствено-времева динамика на „квантовото изместване“ качествено свойствено само на този Свят. И най-малката промяна в
качественото състояние на една или друга Форма на
Колективния Разум неизбежно води до образуването
в това състояние на известно динамично напрежение,
което може да се анулира само посредством отделянето на предишното състояние от новообразуваното,
което и води до появата на специфично по честота „ротационно изместване“.

10.10908.

Тъй като качествените измествания в динамиката на Енерго-Плазмата протичат непрекъснато и едновременно на всички нейни Нива (например, процесите
на разнокачествения Синтез между различните „междинни“ състояния на Аспектите на всяко от Чистите и

10.10909.
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Съвместените Качества образуващи различни типове
Вселени), то и инерционните „ротационни измествания“ непрекъснато се осъществяват едновременно във
всички възможни Направления на развитие на Колективния Космически Разум АЙФААР.
10.10910. Поради това, че постоянно и едновременно фокусираните от нас НУУ-ВВУ-Форми са неразривно свързани
със собствените динамични „участъци“ от Планетарните
Времеви Потоци, ние с вас, по своята същност, се явяваме в инерционно изследваните от нас Светове неотделима част от абсолютно всички „ингредиенти на изместване“, или, фактически, сме „Универсални Фокуси
на Самосъзнанието“, конкретно „съществуващи“ само в
субективна връзка с някакъв конкретно избран от нас
(в съответствие с Конфигурацията на предпочетената от
нас в дадения момент НУУ-ВВУ-Форма) Времеви Поток.

При това качественото състояние на цялото останало безкрайно разнообразие от подобни наши „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“, по едни или
други причини на нашия творчески Интерес съсредоточени в Конфигурациите на цялото множество други
Форми, става за нас като че ли несъществуващо.

10.10911.

Този факт може да се сравни със ситуация, при
която всеки от нас, образуван от безкрайното множество свои „индивидуални аз“, колективно пътешествайки в някаква непозната местност, изведнъж – проявявайки много силен интерес към нещо, е надникнал
в някаква постройка, влязъл е в нея и увлечен от нейното съдържание за известно време е престанал реално да усеща себе си като част от групата.

10.10912.

В този момент всички останали негови „аз“,
останали навън, зад стените на тази Форма и също
така разсредоточили се по интересните за всеки от тях
„обекти“, като че ли са престанали за него (и един за
друг) да съществуват, изцяло заети само със собстве-

10.10913.
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ните си изследвания. Но това не означава, че са престанали да бъдат една група!
След като изследват онова, което ги окръжава
и напълно утолят любопитството си, те ще излязат от
тези „чужди“, временно привлекли и заинтересували
ги „жилища“ и, ставайки отново предишната единна
група, ще продължат своето пътешествие, за да изследват също така подробно и дълбоко други пространства,
сформирани от нечии други „селища“.

10.10914.

10.10915. Разбира се, по пътя те ще споделят най-подробно
един с друг получената Информация, ще предадат точно на всички останали преживените от тях Чувства,
Впечатления и Опит от собственото си индивидуално
изследване, за да стане всичко това общо, достъпно
буквално за всеки от другите „аз“.

Всеки от нас е образуван от несметен брой такива
едновременно действащи изследователски „групи“ сформирани по различни Интереси, Наклонности, по типове
Желания, по степени на чувственост и интелектуалност.
10.10916.

Запомнете простата Истина: нито един от вас никога не се е явявал „своето собствено тяло“ (група Стерео-Типи или НУУ-ВВУ-Форма); всички тези визуални
атрибути са само поредните обекти на нашите нескончаеми космически изследвания.
10.10917.

Във всеки момент от вашия Живот вие абсолютно
нищо – нито „материално“, нито психически, не правите самостоятелно, вие нищо не творите, а – осъзнато
или неосъзнато, само избирате, избирате и избирате от
цялото множество предлагани Форми, като постоянно
се префокусирате в цялото безкрайно множество вече
готови Стерео-Типи изначално вписани в конкретните
„сценарии“ на вашето възможно развитие.

10.10918.

10.10919. Вашите Мисли и вашите Чувства, предаващи
степента на вашия Интерес към нещо в окръжаващата
ви действителност – ето главния механизъм, главното
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средство за „преместване“ и главният изследователски инструмент в този безкраен процес на изследване
на Световете и Реалностите.
Индивидуално „квантувайки“ със своите Мисли и
Чувства окръжаващото Пространство-Време, вие автоматически (в един миг!) като че ли се „вписвате“ в съответстващата вълнова Конфигурация на Самосъзнанието на някоя от вече съществуващите групи Стерео-Типи,
които изначално принадлежат на някой конкретен от
„ротационните Цикли“ на вашата Стерео-Форма имащ
свои „сценарии на развитие“ – фокусирайки се в някоя
от Формите, вие се фокусирате и в изначално „предписаните“ конкретно за нея „сценарии“ на Живота.

10.10920.

10.10921. Мисълта още не е успяла да се зароди във вашето
Самосъзнание, а вие вече сте се префокусирали в Стерео-Типи, чиито Конфигурации съдържат честотата
именно на тази Мисъл. Вие още даже не сте изпитали
някое Чувство, а вече сте „станали“ НУУ-ВВУ-Формата,
в чието Самосъзнание именно този тип Преживяване
– в съответствие с нейния „сценарий на развитие“ –
има напълно реалната възможност най-бързо от всичко да се осъществи.

Всеки „ротационен Цикъл“ е строго определен
по всичките си параметри не само за всяка „личност“
(проявена НУУ-ВВУ-Форма), но така също и за цялото общество от „хора“ от дувуйллерртно близките по
своите синтезирани качества Формо-системи на Световете, в които тези „личности“ се реализират.
10.10922.

„Сценариите на развитие“ на тези идентични по
някои отделни признаци групи Формо-системи на Световете, образуват „ротационните Цикли“ на безбройното множество отделни Форми на разнокачествените разновидности на колективните Съзнания на ПРООФФ-РРУ.

10.10923.

10.10924. На индивидуалните „ротационни Цикли“ са подчинени всички Формо-системи на Световете на „Третич-
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ната“ Енерго-Плазма, а също и някои синтетични формообразуващи Процеси, протичащи на Нивата на „Вторичната“ и „Първичната“ Енерго-Плазма (но не в този
контекст на „линейна продължителност“ на съществуването на каквото и да било, който току-що ви обрисувах).
За да разгледаме изменението на качествената
динамика само в една „точка в скррууллерртната система“ по отношение на конкретен Стерео-Тип, нека да
си представим, че цялата динамика на Времето в нея
е спряла за миг и цялото Пространство като че ли е
„замряло“, зафиксирало се е в установените за него в
дадения момент изначално програмирани състояния и
положения на Формите.

10.10925.

Дадената „скррууллерртна система“ предоставя на
разглеждания от нас условен Стерео-Тип възможността
за избор на което и да било Направление на инерционно реализираното от него „психотворчество“ от цялото
многообразие на присъщите ѝ качествени Направления.

10.10926.

Под „психотворчество“ аз разбирам абсолютно
цялото разнообразие от възможни в дадената конкретна ситуация проявления на субективната ментално-чувствена активност на „личността“, реализирана
от нея с цел постигане на някакви близки по време
или перспективи цели: състояния, положения, усещания, преживявания и т. н.
10.10927.

Да наречем отделните Направления на Синтеза
на Аспектите на Качествата, осъществявани в „скррууллерртната система“ в разглеждания от нас миг, Вектори на Изборите, а цялото тяхно множество притежаващо някакви сходни качествени параметри (например еднаква степен на синтезираност на Доминантите
по отношение на някои от Аспектите на рецесивните
Качества) – „Лъч на Векторите на Изборите“.
10.10928.

„Лъчът“ – това е цялата съвкупност от варианти
съществуващи за Стерео-Типа в дадената „точка“ за

10.10929.
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осъществяването на творческата реализационна динамика (Мисли, Чувства, Желания, движения) в посока
на постигането на някаква конкретна цел.
10.10930. Образно той може да бъде сравнен с тесния лъч
на много мощен прожектор, изтръгващ от тъмнината на окръжаващото пространство всички конкретни
обективни обстоятелства, които неизбежно ще ви съпровождат по пътя в случай, че вземете решение и
по-нататък да следвате зададеното направление.

Осветявайки с прожектора вие виждате, че някъде напред тази пътека силно се стеснява, а малко
по-нататък има някакво препятствие и за да го преодолеете трябва да преплувате една река, а вие не умеете да плувате... Следователно, за вас няма смисъл да
продължавате своя път от тази точка в дадената посока, тъй като той няма да ви доведе до желаната цел.

10.10931.

10.10932. Решавайки това, вие осветявате с лъча на своето
фенерче пространството намиращо се в съседство, за
да разберете има ли наблизо мост, по който да стигнете до другия бряг. Ако не видите такъв, вие започвате
да осветявате вероятния за себе си път във всички съседни посоки, докато не откриете повече или по-малко
подходящи възможности за благополучното, както се
надявате, продължаване на вашия път.

Тези възможности могат да изглеждат като хлъзгаво и прогнило дърво прехвърлено през реката и ако
вие тръгнете веднага в тази посока с надеждата да минете по него без да сте проучили с помощта на фенерчето си всички възможности, то може и да не забележите,
че малко по-нататък има, макар и клатещ се, по-надежден въжен мост, а още по-нататък – здрав дървен мост,
или че в друга посока изобщо няма река и пътеката не
се стеснява, а, обратното – се разширява.

10.10933.

10.10934. А ако не сте толкова инатливи и се обърнете с лице
в противоположната посока, ще забележите едно свобод-
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но такси, което може да ви закара където искате без особени произшествия. Трябва само на някого нещо да се
плати, с нещо да се разделите, нещо да пожертвате...
В тази ситуация веднага пред вас би възникнал
въпросът: готови ли сте да се разделите с нещо от това,
което имате, да пожертвате нещо, да се откажете от
нещо, за да може по-бързо и без проблеми да стигнете
до своята цел? Или все пак вие, противно на логиката
и ума, грубо казано, „ще драпате“ по хлъзгавото дърво
рискувайки Живота си поради упоритото ви нежелание да се разделите с нещо, което всъщност не струва
и пукната пара?!

10.10935.

10.10936. Картината, която ви нарисувах току-що, е схематичен образ на „скррууллерртната система“ и възможните в нея Направления на по-нататъшното развитие
на жизнената динамика („сценариите на развитие“) с
„Лъчите на Векторите на Изборите“, водещи до различни последствия в по-нататъшното развитие на изглеждащия един и същ „сценарий“.
10.10937. Трябва да отбележа, че далеч не винаги „Лъчите“, насочени в „противоположна“ (според вашата субективна представа за тях!) посока са способни да ви
доведат до същата тази цел, именно за постигането на
която вие осъществявате вашия път.
10.10938. Напротив, отчитайки цялото безкрайно множество от все още не синтезирани от вас Аспекти на Качествата на нисшите Нива на двата нисши Центъра
– АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, аз съм абсолютно убеден, че най-кратките и благоприятни за вашето
развитие Направления се намират именно там, накъдето вие дори не се сещате да се обърнете.

Ако вместо да бързате да се хвърлите в първото
предоставено ви Направление се обърнете и внимателно
се огледате в заобикалящата ви тъмнина, то с помощта
на „Лъча“ на своето просветлено Самосъзнание вие от-

10.10939.
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давна бихте открили за себе си най-елементарната Истина – ВСИЧКО, АБСОЛЮТНО ВСИЧКО ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВА!
10.10940. От

цялото това разнообразие от изначално съществуващи за вас Пътища и възможности вие само трябва
колкото е възможно по-ПРАВИЛНО ДА ИЗБЕРЕТЕ именно
това, което действително ви е нужно, което ще ви помогне не да продължавате да се задоволявате с някакви
опростени варианти на вашето възможно Съществуване
(материалните блага с техния бързо омръзващ комфорт
и пари; властта над шепа хора или даже над цял народ,
винаги приключваща с падение и разочарование; краткият миг на замайване от слава с преживяване на болката от следващото я забвение и т. н.), а да постигнете
най-фантастичните, най-невероятните Цели.
Основно, проблемът за Избора на тези най-качествени варианти на по-нататъшното съществуване е
свързан във вашето Самосъзнание със задължителната
в този случай необходимост постоянно да се отказвате,
отказвате и отказвате от нещо, което – в зависимост от
придвижването ви напред, става все по-несъвместимо
с постигането на поставената Цел, но във всеки миг
на избор вие не успявате да осъзнаете това и по тази
причина смятате такава „жертва“ за неразумна, нецелесъобразна, преждевременна и излишна.

10.10941.

Вие привеждате всякакви, понякога даже просто
смешни аргументи, за да разубедите сами себе си в това,
че от нещо, с толкова труд достигнато и ценено от вас
– някога много желано, важно и нужно на вас – вече е
дошло време да се откажете, за да получите в замяна на
това нещо по-качествено, но „неизвестно какво“.

10.10942.

За много от вас „желаното нещо“ – това са скъпоценности, богата обстановка в луксозен дом, разкошни, нелепо скъпи дрехи и, разбира се, просто пари,
пари и още веднъж пари! И не само, когато те са твърде малко, но и – дори по-често, когато са твърде много!

10.10943.
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Именно раздялата с парите – дори и за реализирането на най-добрите и най-високи Цели! – за много
от вас се явява най-сериозния „препъни-камък“ по
Пътя на всестранното самоусъвършенстване. Всеки
път ви обзема една и съща Мисъл: „Имам вече пари,
а онова, което ще получа в замяна, ако ги дам за тези
цели, е твърде абстрактно и илюзорно. По-добре е да
почакам с това!“

10.10944.

10.10945. И вие набързо правите своя жалък, немощен избор... По този начин пропускате уникалната възможност
да се разпоредите със своята Съдба по най-добрия начин! И не е известно кога, в коя част на вашия предстоящ „ротационен Цикъл“ ще имате същата възможност.

За много от вас съвършено невъзможен става отказа от материалните ценности и свързаните с
тях, станали така обичайни и незаменими комфорт,
удобства, привилегии, става съвсем невъзможен. И не
става дума в жилището ни да има две бани или две тоалетни, за компютър или Интернет, за удобна модерна
кухня и надежден личен автомобил, които ни помагат
да пестим време за по-важни дела.

10.10946.

Проблемът е в отказването от явните излишъци,
от онова, което на практика никога не използваш, което всъщност е овехтяло и става за вторични суровини,
което не влиза в употреба и даже пречи да се живее
нормално заемайки твърде много място.

10.10947.

10.10948. Проблемът е в самия факт на осъзнаването на
неизбежната необходимост да се откажете от нещо,
което някога сте купили и доставили с много труд, което някога е могло да ви доставя радост и, може би, пак
ще потрябва някога...

Това важи не само за парите и богатството, но
също така и за властването над някого или нещо;
връзките с някого, които ви правят в очите на другите по-значими, отколкото сте в действителност; дори и

10.10949.
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най-малката, дори и не съвсем прилична и нравствена,
но слава, принуждаваща другите хора поне понякога
да узнават или да си спомнят за вашето съществуване,
да оценяват вашата оригиналност и изключителност,
да изпадат във възхита и възторг от вас...
10.10950. За много от вас, обаче, най-непреодолимото препятствие на индивидуално-колективния Път на Самопознанието не са нито парите, нито властта, нито
славата и нито страха от „Смъртта“, а собствените, толкова утвърдени и надеждни, толкова логични и съвършени, толкова удобни и понятни Представи за всичко
на света, в това число и за вас самите и за всеки момент
от вашите субективни отношения с окръжаващия Свят.
10.10951. Много малко от вас са способни на подобна „съвсем немислима жертва“ – замяна на старите убеждения с нови, тъй като всички ваши обичайни СФУУРММ-Форми всъщност сте „вие самите“, онези „вие“,
които „вие“ познавате много добре, които цените, уважавате, които са ви толкова близки и са станали буквално ваши роднини.

Как може да вземете и доброволно да замените цялата тази позната до най-малките подробности
близост със „себе си“ и с всичко, което ви окръжава,
с „нещо“, колкото и подозрително привлекателно да
е, колкото и невероятно логично да е, но което е все
още абсолютно непонятно за вас и затова е неспособно
пълноценно да замени онова, което вече съществува?!
10.10952.

Въпреки всичко във всеки миг се налага нещо
да се избира, защото без смяна на старото, колкото
и удобно и надеждно да е то, няма да има и ново. А
какво ще е то – това ново, избирате само вие, винаги
самият вие и никой друг!
10.10953.

Всичко, което изброих току-що, както и много други неща, изпълващи цялото ни Съществуване,
е именно същата тази универсална и непостижима в
10.10954.
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своята сложност „скррууллерртна система“, която в
едни случаи може да ни предостави най-фантастичните и немислими възможности за творческа реализация, а в други случаи – безжалостно ни „отнема“,
„отделя от нас“ или „разрушава“, както ни се струва,
последното и най-ценното, което поставяме в дадения
момент по-високо от всякакви цели, възможни постижения и най-смели очаквания.
В тази система главният функционален механизъм за префокусировките на Самосъзнанието е „Лъчът
на Векторите на Изборите“, за който вече споменах:
именно той, в зависимост от честотната Конфигурация
на използваната от вас НУУ-ВВУ-Форма, фокусира цялото ви внимание върху един от възможните варианти
за продължаване на вашия Живот.
10.10955.

10.10956. Това в кой от многобройните „Лъчи“ вие във всеки даден миг фиксирате своя „Универсален Фокус на
Самосъзнанието“, определя вашия Живот във всеки
следващ миг.
10.10957. Трябва да се проумее добре, че разнокачествената структура на вълновата Конфигурация на всеки от
„Лъчите на Векторите на Изборите“ е уникална за всяка „точка“ на дадената „скррууллерртна система“: във
всяка от образуващите я „точки“ има друга Конфигурация на „Лъча“, структурирана или от други съчетания на определените Аспекти на Качествата, или от
друга степен на преобладаване на Аспектите на едни
Качества над Аспектите на други.
10.10958. Възможни „Вектори на Изборите“ в честотния диапазон на уникалната Конфигурация на всеки от „Лъчите“ също съществуват огромно множество и всички те в
различна степен качествено се отличават един от друг:
или така диаметрално, както „ДА“ и „НЕ“, или с едва-едва доловими оттенъци на някои Аспекти характерни за
вашето чувстване, мислене, „физическо“ състояние или
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за физиологическите особености на вашия организъм в
момента на осъществяването от вас на избора.
Например, активно желаейки да направите нещо,
вие внезапно само с няколко минути принудително отдалечавате момента на осъществяване на замисленото, но
не защото сте се колебаели (макар че тези варианти също
влизат в „скррууллерртната система“), а само по силата
на, например, непредвиденото от вас състояние на вашия
организъм, например (световъртеж, колики, продължителна кашлица и т. н.) или някакво друго отклоняване на
вниманието към нещо, което като че ли като цяло никак
не може да се отрази на вашето намерение.

10.10959.

10.10960. Но даже най-незначителното забавяне на реализацията на избора – даже ако продължава само за
няколко минути или секунди! – е способно да промени
коренно цялата качествена динамика на вашия по-нататъшен „ротационен Цикъл“, променяйки в по-добра
или по-лоша посока много обстоятелства в Живота ви,
влияейки върху съотношението на Конфигурациите на
фокусираните от вас Форми на едни или други Аспекти на Качествата, изключвайки от вашето окръжение
едни „хора“ и включвайки нови...
10.10961. Само един миг, една секунда, а как се променя
всичко! Ето сега, в този момент, сте имали възможността нещо осъзнато да промените в своя Живот, но сте се
колебали дали да вземете такова решение, а след две
секунди се оказва, че вече нямате такъв Избор. Мимоходом сте изпуснали определени възможности, предоставяни от един „сценарий“, и също толкова продължително колебаейки се и размишлявайки неуверено, вече „се
носите“ през „скррууллерртните системи“ към потенциалните възможности на друг, трети ... стотен, хиляден
„сценарий“. И отново изпускате, изпускате, изпускате...

По-нататък в Живота ви – при следващата инерционна динамизация на „скррууллерртната система“ –
10.10962.
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в процеса на следващото формиране на множеството
„индивидуални ротационни Цикли“ на всяка от Формите (на УУ-ВВУ и Стерео-Типите), взаимодействащи помежду си и с вас в окръжаващия ви Свят, именно тези
най-дребни оттенъци във вашите психични състояния,
досадните принудителни забавяния, неопределеностите
и колебанията, съмненията и прибързаните изводи, ще
изиграят решаваща роля в определянето на конкретната психична реакция на фокусираните от вас Форми, а
значи – и в цялата ваша по-нататъшна „Съдба“.
10.10963. Всички „Вектори на Изборите“ в зоните с най-активно „резонационно“ взаимодействие много плътно
„се доближават“ един до друг, но по силата на много
тясната специфичност на образуващата ги честотна
Конфигурация никога не се смесват и в зависимост
от индивидуалното Направление на Вектора в „Лъча“
в една или друга степен дувуйллерртно влияят на качествената динамика на Изборите, в инерционна последователност осъществяващи се за всеки от Стерео-Типите във всяка от „скррууллерртните системи“.

Всеки „Лъч“ съдържа както „по-амплитудни“ по
честота (дълги) Вектори, съответстващи на по-голямата степен на резониране с честотната Конфигурация
на Самосъзнанието на Стерео-Типа и, значи, намиращи се „по-близо“ до по-вероятните варианти за по-нататъшно развитие на събитията в следващата „скррууллерртна система“ (в следващия миг), така и Вектори с по-малко амплитудни (къси), които съответстват
на по-малко вероятните варианти на Избори, за чието
осъществяване в структурата на Самосъзнанието на
Стерео-Типа задължително трябва да бъде осъществен
някакъв определен волеви импулс (да бъде проявена
по-голяма степен на Устременост).

10.10964.

10.10965. Колкото по-малък е резонанса между вълновата Конфигурация на Стерео-Типа и предлагания му в
дадената „скррууллерртна система“ вариант за Избор,
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толкова по-мощен волеви Потенциал и по-устойчива
във Времето интензивност на Желанието за реализация на Намерението трябва да бъдат възбудени в
неговото Самосъзнание от определени Конфигурации
на УУ-ВВУ-копията и толкова по-значими мотивации
трябва да бъдат намерени за инерционното осъществяване на това Желание.
Количеството варианти за всички възможни Избори
се определя не толкова от големината на ротационното
ССФУ-УНГСС-изместване (1/328 сек.), което играе решаваща роля само в степента на инерционност на вземането
на решение, колкото от общия показател за „скррууллерртност“, който за енергоинформационните системи на
Реалностите от нашия тип (ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС) е 386*.
10.10966.

Това означава, че във всяка от „скррууллерртните системи“, структуриращи Енерго-Плазмата на
нашата реалност, съществуват 386 „Вектора на Изборите“, определящи възможните Направления на „ротационното изместване на Универсалния Фокус на
Самосъзнанието“ в Конфигурацията на Формите, чиито УУ-ВВУ се инициират от Творците на най-близките „Дуплекс-Сфери“ на максимално резониращите помежду си дувуйллерртни Формо-системи на Световете.

10.10967.

Както вече казах, всеки Стерео-Тип изначално
е „инкрустиран“ само в „сценария“ на своя – точно
съответстващ му по вълнова Конфигурация – „индивидуален“ Свят, формиран от цялото множество
най-активни СФУУРММ-Форми, свойствени на дадения
Стерео-Тип и генерирани в неговото Самосъзнание
(посредством „кармичните Канали“) от Творците на
определени „Дуплекс-Сфери“.
10.10968.

10.10969. А всеки от тези „индивидуално-субективни“ Светове, на свой ред, също е изначално „вграден“ в съот-

* Вж. «ИИССИИДИОЛОГИЯ». Основи
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ветстващата му по вълнов диапазон Формо-система на
Световете, състояща се от безбройно множество дувуйллерртно близки по своите Конфигурации „индивидуални“ Светове на субектите образуващи дадения тип
субективна реалност.
10.10970. Ако условно си представим тази картинка като
многопланов (многоизмерностен) набор (подобно на
безконечното кубче на Рубик) от много-много малки,
микроскопични парченца от пъзел, където на всяко
парченце съответства своя вълнова Конфигурация на
Стерео-Типа, то ще стане очевидно, че всяко парченце „резонационно“ е взаимосвързано само с определен
краен брой съседни парченца.
10.10971. При това с едни от тях той е честотно „окомплектован“ по-плътно, тоест има по-плътни енергоинформационни взаимовръзки с тях, а с други парченца,
които са разположени малко по-далеч от него или на
друго от окръжаващите го вълнови нива, той е свързан по-слабо, много слабо или въобще по никакъв начин с нито една от честотите в диапазона на своята
Конфигурация не взаимодейства.
10.10972. Изхождайки от тази условна „картинка“ ние се
убеждаваме в това, че всеки Стерео-Тип („парченце от
пъзел“) изначално е включен в разнопосочната „ротационна“ динамика на последователните префокусировки на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“, с различна степен на интензивност осъществяван в един и
същи момент в цялото многообразие на Направленията
на дадения качествен „Лъч на Векторите на Изборите“.

Всяко от възможните в дадения момент Направления на следващата инерционна префокусировка е
обусловено от определена мотивация – волевата Устременост на нашия Стерео-Тип към някаква конкретна цел, или обратното – предизвикано е от отсъствието
в неговото Самосъзнание в дадения момент на някак-

10.10973.
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ви значими за него цели и от желанието безгрижно „да
плува по течението“ на Живота без за нищо да полага
особени волеви усилия.
10.10974. Тук вече се доближаваме до разбирането на съществената разлика между такива, както ни изглежда, много
сходни понятия като „ротационен Цикъл на личността“
и нейния „индивидуален сценарий на развитие“. Къде
свършва едното понятие и къде започва другото? Кое от
тях е „по-първично“, а кое –„по-второстепенно“?
10.10975. Веднага ви давам отговор, за да не се измъчвате
напразно в догадки: „индивидуалният сценарий на
развитие“ изначално програмиран за всяка от вълновите Конфигурации на Стерео-Типите на принципа на
дувуйллерртно преминаване една в друга на вълните
на „Полетата-Съзнания“ отразяващи едни качествени характеристики на Енерго-Плазмата (броят на доминантните Качества и степента на интензивност на
тяхната Творческа Активност по отношение на рецесивните Аспекти) от другите – това е „по-първичното“
(макар че в квантово-холографичните проявления на
Формите е невъзможно достоверно да се твърди кое е
„по-първичното“ и кое е „по-вторичното“ – едното винаги „взаимопроизхожда“ от другото).

Фактически именно това е абсолютно целия енергоинформационен „материал“, който изначално е задействан за програмиране на общата разнокачествена едновременно-инерционна динамика на цялото безкрайно
множество „индивидуални ротационни Цикли“ на едновременно фокусираните от нас (с помощта на „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“) Форми, „инкрустирани“ в качествено съответстващите им Времеви Потоци.
10.10976.

10.10977. Всеки от „сценариите“, с неизменната и неизбежна последователност на автоматически протичащите едно след друго събития моделирани в процеса
на инерционното проявление на определена група Сте-
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рео-Типи с много сходни Конфигурации на Самосъзнанието, много конкретно отразява само тези жизнени
обстоятелства, които позволяват да бъдат осъществени
някои от вашите мечти, фантазии, цели и Желания,
при това с различна степен на възможности за тяхното
ментално-чувствено и „физическо“ преживяване.
10.10978. Във всеки от много близките „сценарии“ тази
степен – във всяко от Направленията на възможните
преживявания – изначално е програмирана като процес на дувуйллерртно нарастване на интензивността
от почти пълно безразличие към нещо или някого, до
най-висока степен на екзалтация (както в „позитивно“
– възторг-наслада – така и в „негативно“ – отчаяние-депресия – отношение).

Повтарям: всеки от „сценариите“ представлява
винаги съществуващата във всеки от нас потенциална възможност да преживее нещо много дълбоко и детайлно: радост, печал, любов, омраза, наслада, отчаяние, страст, униние, възторг, разочарование. Всичко
това и още много друго вече съществува в общия „сценарий на развитие“ на нашата Стерео-Форма.

10.10979.

Механизмът на Избора е „Универсалният Фокус
на Самосъзнанието“, а по-точно, онази от неговите съставни части, която аз наричам „Фокус на Съсредоточеното Внимание“. Именно Той формира във всяка от
„скррууллерртните системи“ за всеки от фокусираните
от нас Стерео-Типи свой собствен „момент“ на Избора.

10.10980.

Поредицата на цялото множество такива последователно реализуеми моменти на изборите, инерционно осъществяван от момента на зачатието до „настоящия“ момент от Съществуването на „личността“
– именно това е качественото изражение в Пространство-Времето на тази динамика на проявлението на
Творческата Активност, която аз условно определям
като „индивидуален ротационен Цикъл“.

10.10981.
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Ако във вълновата динамика на Конфигурациите на НУУ-ВВУ-Формите, избирани от Нас за временни
фокусировки, съществуват някои приоритетни тенденции изискващи задължителна реализация чрез конкретни Желания, Намерения и Стремежи, то във всяка от „скррууллерртните системи“ ние интуитивно ще
се стремим да направим своя избор в Направление на
развитието именно на този от „сценариите“, чийто конкретни обстоятелства в най-голяма степен спомагат
за най-бързото осъществяване именно на тези Желания, Намерения и Стремежи.
10.10982.

За по-бързото постигане на целта ние използваме само тези части от избираните от нас „сценарии“,
които – според нашето субективно убеждение, съответстват на това и, достигайки инерционно до някакви
събития или обстоятелства, които не се съгласуват с
възможността да постигнем поставената цел, ние – ръководейки се от предишните мотивации, с волево усилие извършваме префокусировки в НУУ-ВВУ, принадлежащи на други „сценарии“.
10.10983.

10.10984. Колкото по-късно почувстваме и разпознаем несъответствието на развиващите се около нас събития
с качеството на нашите интереси, толкова по-мощни и
продължителни усилия трябва да проявим във всяка от
следващите „скррууллерртни системи“, за да отсеем от
цялото множество именно онези Направления, проявяващи се в нашето Самосъзнание, които ще ни помогнат
отново да се префокусираме в нужните ни „сценарии“.

Именно Интуицията е способността от цялото множество предоставяни ни във всеки миг
възможности да избираме по честота и Конфигурация само онези, които в най-голяма степен
резонират с „Полетата-Съзнания“ формиращи нашите най-важни – в дадения момент! – Желания,
Намерения и Стремежи.

10.10985.
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Интуицията е приложно изражение във всяка
конкретна жизнена ситуация, отнасяща се към „индивидуално“ съществуваща в дадената точка на Пространство-Времето НУУ-ВВУ-Форма, на целия съвкупен
Опит на безбройното множество Стерео-Типи и Формо-Типи на дадената ЛЛУУ-ВВУ-Форма, едновременно
проявени в различни измерности и Времеви Потоци
и преживяващи подобни или много сходни ситуации.
10.10986.

Трябва да се отбележи, че Интуицията, която
сега имам предвид, генерирана в Самосъзнанието от
активността на Творците на трети и четвърти Центрове (чрез нисшите Нива на ССААССФАТИ и УЛГЛУУ) много силно се отличава от „интуицията“, непрекъснато
инициирана от Творците на двата низши Центъра чрез
вълновите системи на „коремния мозък“ и отговаряща
– основно, за нормалното функциониране и оцеляване
на биологичното тяло.
10.10987.

Ако се ръководим само от втория – много по-примитивен! – неин тип, е невъзможно реално да постигнем
онези високодуховни и високоинтелектуални Цели, към
които може да се префокусира само „небиологичната“,
Духовната Интуиция, тъй като фиксацията на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ ще се осъществява
само в тези Аспекти, които обезпечават – в една или
друга степен, егоистичните потребности на „личността“.

10.10988.

10.10989. Отново връщайки се към схемата на енергоинформационните взаимовръзки във всяка от „скррууллерртните системи“ ще отбележа, че ако качественото
вълново изместване на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ инерционно се осъществява в Направление на най-близките от дувуйллерртните – конфигурационно максимално сходни помежду си – групи Стерео-Типи, между които в „текущия“ (изначално свойствен за тях) Времеви Поток са установени най-плътните енергоинформационни взаимовръзки, то можем
да наречем това Направление най-приоритетно.
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Приоритетното Направление, присъщо на всяка
„скррууллерртна система“, е тази динамика на дувуйллерртните качествени преобразувания в инерционното
съдържание на всеки от индивидуалните „сценарии на
развитие“, която е структурирана от най-вероятните Вектори на Изборите, които за своята най-бърза реализация
фактически изискват или никакви, или много незначителни приложения на допълнителни волеви усилия.
10.10990.

10.10991. Във връзка с това може да се каже също, че индивидуалният „сценарий“ на инерционното развитие на
дувуйллерртните групи Стерео-Типи – това е последователно осъществявана във Времето и Пространството
поредица от най-вероятните и лесно предсказуеми префокусировки, които НЕ изискват от Стерео-Типите
значителни физически усилия и психоенергийни (волеви) загуби за реализацията в даденото конкретно
Направление на развитие на динамиката на жизненото творчество.
10.10992. Именно това ще бъде субективното отражение
на някакъв конкретен „сценарий на развитие на личността“ отнесено към инерционната динамика на
„ротационния“ механизъм (ФФЛУАРРС-фактора), позволяващ на всяка от тези индивидуални дувуйллерртни групи Стерео-Типи визуално („материално“) да се
проявяват в конкретните честотни Конфигурации на
всяка от Формо-системите на Световете (като НУУ-ВВУФорми на „личности“).

Инерционните префокусировки в по-малко вероятни Направления (там, където „парченцето от пъзела“, който разглеждаме, малко или „едва-едва“ „се
допира“ до някои от множеството „парченца“ на съседните Нива) са възможни само при повишаване на
степента на волевата Устременост в разнокачествени Конфигурации на групите Стерео-Типи и нейното
устойчиво поддържане в инерционната динамика на
дадения Времеви Поток.

10.10993.
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А това, на свой ред, може да се осъществи само
при по-висока интензивност на въздействие върху Самосъзнанието на мотивацията, устойчиво удържаща
„Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ именно в
това от многобройните Намерения, запълващи всеки миг нашето Самосъзнание, което е необходимо за
постигането на Целта (например: „не искам да правя
нещо, а ТРЯБВА“ или „ТРЯБВА от цялото множество
желания и спешни дела да започна да реализирам
именно това, а не нещо друго“).

10.10994.

10.10995.
Така гарантираното „отиване встрани“ от
най-приоритетното за дадената „скррууллерртна система“ Направление и тясно свързаните с него най-вероятни „Вектори на Изборите“ е възможно само при
наличието в Конфигурацията на „личността“ на необходимия Опит, позволяващ, използвайки свойствения
за нейния ВЛОООМООТ волеви потенциал, да проявява
в своето жизнено творчество достатъчно висока степен
на самоосъзнатост и контрол над собственото поведение изключващо разсеяност, импулсивност, алогичност и безразсъдност (глупост).

Подобен жизнен Опит се проявява само при достатъчно високи и устойчиви реализационни наработки
в Конфигурациите на фокусираните от нас НУУ-ВВУФорми на Аспектите на двете доминантни Качества
дълбоко синтезирани помежду си на низшите Нива на
ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА.
10.10996.

10.10997. Естествено, че говорейки за най-вероятния Вектор на Избора във всяко от приоритетните Направления без които, както вече отбелязах, не може нито
една „скррууллерртна система“, аз имам предвид не
един, а дувуйллерртно множество най-вероятни Вектори на Изборите едновременно, но по-различен начин –
с различна степен на интензивност! – осъществяващи
се във всяко от приоритетните Направления.
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Разбира се, даже нищожно малките по своята
интензивност качествени оттенъци на всеки избор са
способни да повлияят на изменението на честотните
параметри на „ротационния Цикъл, и вие ще бъдете
абсолютно прави, ако твърдите, че дребни неща, както
и случайности просто няма – всеки, дори и най-хаотичният и импулсивен избор, е само очевиден резултат от
определени причинно-следствени взаимовръзки подредени на по-дълбинните Нива на Самосъзнанието.
10.10998.

Но заедно с това тези „детайли“ (например, един
и същи резултат може да постигнете изпълнявайки
някаква работа: а) защото не искате да правите нещо,
но „трябва“; б) защото имате някакъв интерес от тази
работа, тоест „изгода“; в) защото искате да я свършите; г) защото няма какво друго да правите; и т. н.) не
са способни да повлияят съществено на енергоинформационната Същност на самия Избор и да ви изведат
от приоритетното Направление на дадения „сценарий
на развитие“.

10.10999.

Всеки „сценарий“ се осъществява в някакъв –
макар и много тясноспецифичен, но конкретно допустим – качествен диапазон. В зависимост от все по-голямото усилване на интензивността на въздействие
върху качеството на нашия Избор на фактора свързан
с всевъзможните влияния на „дреболиите“, протича
постепенно излизане извън определени допустими граници и, като следствие, префокусировка в друг „сценарий на развитие“.

10.11000.

Нека разгледаме като пример „сценарии“, в които се предполага, да допуснем, идването на таксиметров шофьор на работа точно навреме, но впоследствие
реализиращи се предвид неговото нежелание да работи в това време. Тези „детайли“ могат да „отклонят“
неговия „Универсален Фокус на Самосъзнанието“ в
„сценарий на развитие“, в който е предвидена аварийна ситуация и „летален“ изход за пътника.
10.11001.
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Тук изглеждащият толкова малък нюанс като степента на нежелание да се върши нещо или да се участва
в нещо, при принудително осъществяване на това, което
не сме искали, може да повлече след себе си радикален
поврат в „ротационния Цикъл“ – болница, инвалидност,
съд, затвор, всевъзможни унизителни ситуации, разпадане на семейството, опит за самоубийство и т. н.
10.11002.

Дори и най-малкият качествен оттенък в нашето
психоемоционално или физиологично състояние при
осъществяването на привидно един и същ избор във
всеки случай ще доведе до дувуйллерртно „много близък“, но детайлизиран по малко по-различен начин
„индивидуален сценарий на развитие“.

10.11003.

10.11004. В инерционната последователност на всеки от
Изборите това води до абсолютно различни, даже качествено противоположни последствия, които в своите Времеви Потоци могат да „отстоят“ един от друг
не на часове и минути, а даже на траещи секунди
времеви промеждутъци.

Затова, когато говоря за най-вероятния Вектор
на Избора, винаги подразбирам само това допустимо
тяхно множество в някое от приоритетните Направления, което не може да доведе до съществени деформации на честотните Конфигурации на другите Стерео-Типи дувуйллерртно задействани в дадения „сценарий“ и не е способно съществено да повлияе на качеството на следващото, взимано от тези Стерео-Типи
решение в рамките на естествените вибрации на всяко от инерционните изменения в общата динамика на
„ротационните Цикли“ на дадения Времеви Поток.

10.11005.

„Индивидуалният сценарий на развитие“ може
да бъде сравнен също така с топка, търкаляща се по
повърхността на билярдна маса в строго зададено направление. Изначално полученият от удара инерционен импулс – ако по никакъв начин не се въздейства

10.11006.
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на топката, я принуждава да се търкаля само към определената крайна точка на неговото движение.
Това е „сценарият“ за най-вероятно развитие на
каквато и да било динамика на конкретните качествени взаимодействия (намеренията на играча – посоката на движение на билярдната щека – инерцията на
топката – съпротивлението на сукното на билярдната
маса – отдалечеността на джобовете), тоест най-предсказуемия вариант за последователното развитие на
събитията, задължително водещи до някаква определена цел: цялото взаимодействие има обективната
възможност да се осъществи именно по този начин и
по никакъв друг.

10.11007.

10.11008. За да не се търкаля топката натам, накъде трябва
да се търкаля според физическите закони и за да не
попадне там, където би трябвало да попадне, а именно
в онази точка, която вие (тоест „другият играч“) сте си
набелязали, трябва да успеете, по протежение на цялото нейно стремително и изначално предопределено движение, да приложите върху нея с помощта на своята
щека именно такива усилия и толкова пъти, че това да
осигури изменението на нейната изначална траектория
точно в направлението на избраната от вас точка.

При това целият отрязък (конфигурация) на осъзнато изменените от вас траектории на движение на
топката в желаното от вас направление – именно това
формално ще бъде енергоинформационно отражение в
Пространството и Времето на цялата творческа динамика на инициирания от вас „индивидуален ротационен Цикъл“ на динамичното съществуване на топката
за дадения период от Време.
10.11009.

Същото се случва и с вас, само че във вашето Съществуване ролята на активни „тласкачи“ или инициатори на вашите честотни измествания (флуктуации) в
една или друга посока във всяка от „скррууллерртните

10.11010.
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системи“ се изпълнява от „колектив“ от разнокачествени Същности – УУ-ВВУ-копия, наборът от които е
строго определен от Конфигурацията на всеки от фокусираните от Вас Стерео-Типи.
Друг пример: главната потребност за един алкохолик е поддържането на високо ниво на съдържанието на алкохол в кръвта. Самият той, може би, би се
радвал да прекрати тази зависимост, но не може да
прояви достатъчно мощен и продължителен във времето волеви потенциал поради специфичната Конфигурация на фокусираните от него Форми.
10.11011.

По същество, той плува по течението: събужда се,
бори се с махмурлука, отива на работа, работи, прибира се вкъщи, напива се, ляга да спи, събужда се, отново се бори с махмурлука... Тази логически абсолютно
предсказуема последователност на изборите представлява „индивидуален сценарий на развитие“ закономерно (планово) разгръщащ се във Времето с помощта
на елементарен „ротационен Цикъл на развитие“.
10.11012.

За да поддържа подобен начин на Живот алкохоликът не трябва да полага никакви усилия над
себе си, причинно-следствената динамика на неговата психоментална и физическа дейност е абсолютно
предсказуема и ще остава такава практически без изменения дотогава, докато такива „сценарии“, изначално моделирани за неговите Стерео-Типи, съществуват
обективно (тоест докато неговият „Универсален Фокус
на Самосъзнанието“ безброй много пъти не премине
през „Смъртта“ като загуба на Формата в резултат от
алкохолизма) или докато някой мощен жизнен фактор
не се „вклини“ в Конфигурацията на Самосъзнанието
на „личността“ и не я „избута от тези релси“.

10.11013.

Всякакви варианти на нерешителни опити да се избави от зависимостта също са предвидени и изначално са
вписани в „сценария“, затова те ще имат само краткотра-

10.11014.
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ен ефект (лека флуктуация в планираната „траектория“,
неспособна съществено да повлияе на качеството на Вектора на следващия Избор, който би могъл да замени даденото приоритетно Направление с друго, водещо до по-качествен „индивидуален сценарий на развитие“), след което „човекът“ отново ще се връща в „своите релси“.
10.11015. И многократно ще „умира“, „умира“, „умира“,
предавайки всеки път своя Опит на „личностите“,
избиращи възможността да се фокусират в НУУ-ВВУФорми с по-качествени Конфигурации, структурирани
(съставени) на базата на Опита преживяван от цялото
множество „умиращи“ алкохолици.

Следователно, съвкупността от най-вероятните
Вектори на Изборите представлява класически регулярен атрактор, в който след непродължителен период
на някаква качествена стабилизация незначителните
отклонения от зададената траектория на движение отново връщат системата към свойствената за нея изходна траектория (динамиката на Векторите на Изборите в изначалното приоритетно Направление).

10.11016.

Ако „човекът“ (самостоятелно или с помощта на
роднини, познати или някакви жизнени обстоятелства)
все пак успее критично да се отнесе към обичайния си
начин на Живот и в някакъв момент все пак в необходимата степен активизира в своето Самосъзнание
волевите Аспекти, избере за себе си Цел (мотивация)
несъвместима с алкохола, то в този миг той ще избере
в „скррууллерртната система“ не един от най-вероятните Вектори на Изборите, а по-качествен Вектор, префокусиращ неговия „Универсален Фокус на Самосъзнанието“ в група Стерео-Типи, чиито Конфигурации
на Самосъзнанието позволяват много по-осъзнато и
отговорно да се отнася към себе си и към другите.

10.11017.

Устойчивата последователност в осъществяването в Самосъзнанието на Избори от подобни по-качест-

10.11018.
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вени Вектори може да изведе динамиката на „индивидуалния ротационен Цикъл“ на дадената „личност“ в
„скррууллерртни системи“ с по-качествени Конфигурации на Самосъзнанието, което означава и със съвсем други приоритетни Направления в „индивидуалните сценарии “.
10.11019. Ще

повторя още веднъж за онези, които трудно разбират: „индивидуалният сценарий на развитие“ – това
е изначално програмирано (за дувуйллерртните групи
Стерео-Типи с определени показатели на ННААССММ и
ВЛОООМООТ) максимално вероятно Направление в динамиката на възможните за тези Стерео-Типи последователни инерционно-ротационни честотни ССФУ-УНГСС-измествания (последователни префокусировки) осъществявани в конкретния Времеви Поток.
10.11020. Следователно, под термина „индивидуален ротационен Цикъл“ трябва да разбираме определена динамика на последователните префокусировки на Стерео-Типите чрез всяко множество разнокачествени
„скррууллерртни системи“ образуващи със своите приоритетни Направления безбройно множеството всевъзможни „индивидуални сценарии на развитие“.
10.11021. А енергоинформационната база за всеки от „ротационните Цикли“ е „времевата етерна напълваща“,
която може да съдържа в себе си всякакво количество
енергоинформационни фрагменти отнасящи се към
различни „индивидуални сценарии на развитие“ изначално моделирани за дадената Стерео-Форма.

В крайна сметка под „индивидуален ротационен
Цикъл на личността“ трябва да разбираме строго определената последователност в смяната на приоритетните Направления при осъществяването на динамиката на „ротационните измествания“, свързваща енергоинформационната ситуация в момента на зачеването
на детето с момента на неговото раждане и след това

10.11022.
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– с инерционните префокусировки в разнокачествени
групи дувуйллерртни Стерео-Типи (до „крайната“ – за
дадения Времеви Поток – НУУ-ВВУ-Форма).
10.11023. Тук искам да заостря вашето внимание върху
това, че всеки от използваните от нас „сценарии на
развитие“ или „ротационни Цикли“ съвсем не е „разписан“ детайлно до най-дребните подробности, такива
като например инстинктивните реакции и машиналните движения, които ние извършваме неосъзнато, тоест
без изобщо да се замисляме дали да ги правим или не.
10.11024. Всеки „сценарий“ е преди всичко някаква конкретна Идея, изначално детайлно „начертана“ под
формата на възможна Програма на развитие в тясна
връзка с останалите Програми имащи с нея някакви
общи вълнови Конфигурации.

Всеки от „ротационните Цикли“, които избираме
при префокусировките си, е вече готов механизъм на
възможните Пътища за реализация на дадената Идея.
„Повратните моменти“ във всеки от „Циклите“, предполагащи възможност за преминаване от един „сценарий“ в друг, винаги са свързани с някакви събитийни
обекти или ситуации, които действително са „начертани“ по най-подробен начин.

10.11025.

Всичко, което се случва инерционно между такива „опорни пунктове“, които обозначават, че тук
трябва да сме нащрек – машинално сме погледнали
към часовника или към нещо друго, обърнали сме се,
прозинали сме се, разтъпкали сме се, преместили сме
нещо от едно място на друго, помислили сме за нещо
несъществено и веднага сме го забравили – притежава
известна степен на свобода и не влияе на закономерния резултат от множеството междинни префокусировки осъществяващи се в това време.

10.11026.

10.11027. Тук можем да направим сравнение с това, че всички ние живеем и правим нещо без да се замисляме изоб-
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що какво става в нашия организъм през това време, какви реакции се извършват и какви вещества се образуват
или унищожават в клетките докато дишаме, храним се,
ходим, лежим или седим, мислим или чувстваме...
При милиарди „хора“ тези процеси протичат на
базата на специално разработените физиологични Програми общи за всички НУУ-ВВУ-Форми. И тези готови
Програми работят почти еднакво при всички „хора“ независимо от това дали те се замислят над тях или не.
Ние просто живеем, а общите за нас Програми работят.
10.11028.

Точно така се държат и Идеите на всеки от „сценариите на развитие“: има някакви общи за всички
„хора“ схеми на поведение, мислене, реакции, неосъзнати движения и мотивации, които съставляват общата енергоинформационна основа (събитийната канава)
на всеки от „сценариите“, а редом с тях съществуват
и „индивидуални особености“ при реализацията на дадена Идея, за сработването на които трябва нещо в
дадения „сценарий“ детайлно да се добави, да се проработи, конкретно да се обуслови, измени, за да могат
нашите „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“ –
макар и за миг! – да получат реалната възможност да
се префокусират в друг „сценарий“.

10.11029.

Обикновено подобни „реконструкционни“ възможности са прикрепени към така наречените (от мен)
„импулсно-мотивационни модели“, които – по силата не само на определени жизнени обстоятелства, но
също и на специфични честотни характеристики на
Конфигурациите на техните Форми, сами се явяват
механизъм за притегляне към себе си на множества
привидно „случайни“ хора, събития и обстоятелства.

10.11030.

Ролята на такива „модели“ най-често се изпълнява от хотели и мотели, санаториуми и пансионати,
почивни домове и публични домове, агенции за недвижими имоти, болници и родилни домове, интернати

10.11031.
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и училища, манастири и ашрами, секти и езотерични
школи, редакции и издателства, кино и теле студиа,
гадателски и астрологични салони, музеи и изложби,
магазини и търговски центрове, ресторанти и кафенета, бюфети и столови, пазари и битпазари, фабрики
и фирми, корпорации и консорциуми, предприятия и
заводи, аерогари и морски гари, ж. п. гари и автогари, влакове и самолети, катери за морски разходки
и морски лайнери, електрически влакове и автобуси,
таксита и триколесни рикши, както и тези, които ги
управляват, работят в тях и просто участват в тях.
Именно тук – във всеки от изброените от мен
„обекти“ или в свързаната с тях сфера на дейност, по
невидим и непостижим за нас начин, като нескончаем
поток се стичат и пресичат стотици хиляди пътища
и житейски Съдби, реализиращи милиони „индивидуални сценарии на развитие“ на различни по своите
Конфигурации Форми на хора, животни, растения и
минерали.

10.11032.

Всяка ваша причастност към някой от тези „импулсно-мотивационни модели“ означава наличие на
достатъчно висока степен на идентичност в съчетанието на качествата на вълновите Конфигурации на Самосъзнанието на фокусираните от Вас Форми и дадения „модел“, което може в достатъчно широк диапазон
да повлияе на смяната на „сценариите на развитие“ и
реконструкцията на всички по-нататъшни обстоятелства във вашия „личен“ Живот.

10.11033.

Повярвайте, че никой и никога не попада в конкретен хотел (стая) или в определено училище, не си
купува билет „именно за този“ самолет, влак или автобус, не отива в търговски център или на пазара без
да има сериозни кармични причини за това, които го
водят именно към онези жизнени обстоятелства, които
сам е заслужил, тъй като те са естествен резултат от
дълга поредица негови избори.
10.11034.

287

към съдържанието

ОРИС

ИИССИИДИОЛОГИЯ

Може да се каже, че времевите промеждутъци
между тях – между тези мотивационни „модели“, са
разписани във вашите „сценарии“ не много подробно
и напомнят някаква обща и типична за преобладаващото мнозинство „хора“ шаблонна Програма на поведение, която вие индивидуално следвате и която е
способна много слабо да повлияе на общия резултат от
дадения времеви промеждутък.

10.11035.

10.11036. Именно този период ми напомня работата на
нашия биологичен организъм, която описах по-горе,
при която всяка система или орган изпълняват точно
своите функции без нашето осъзнато вмешателство в
тяхната дейност. Макар че и тук, съгласете се, също са
налице свои собствени нюанси, свързани с индивидуалните особености на организма.

В тази дейност на организма всичко протича по
същия начин, както и в „сценариите“ и вие трябва
само да уловите, проследите и задълбочено да анализирате дадената аналогия, за да се научите да отчитате в своя Живот подобни моменти на принудителен контакт с „мотивационния модел“, чието влияние
може да се окаже много важно за по-нататъшния ви
Живот както в „позитивно“, така и в „негативно“ отношение – в зависимост от Нивата на Активност на
вашето Самосъзнание.

10.11037.

10.11038. Задължително трябва да отбележа и факта, че
ако „сценариите на развитие“ са субективно „последни“ за всяка от структуриращите ги групи Стерео-Типи отнасящи се към една Стерео-Форма (тоест в тях
присъства факторът „Смърт“ като факт на условното
завършване на една междинна част от „ротационния
Цикъл“ и непрекъснатото продължаване на някаква
друга негова част), то „ротационните Цикли“, отразяващи нашето качествено Съществуване във Времето,
се явяват практически безкрайни.
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Защо? – ще попитате вие. Защото нито един от
тези многобройни фактори на „Смъртта“ на Стерео-Типите не се отразява по никакъв начин (има се предвид
чувствено, психически, физически) в Самосъзнанието на Стерео-Типите инерционно следващи ги в своите „скррууллерртни системи“ и продължаващи своите
„ротационни Цикли“, докато поредната „Смърт“ не изтласка техния „Универсален Фокус на Самосъзнанието“ в качествено нов режим на творческа динамика.

10.11039.

С всяка „Смърт“ нашите „Универсални Фокуси
на Самосъзнанието“ не „умират“ и никъде не изчезват, а само естествено – както и до този момент, продължават да се префокусират в най-близката за тях
– по качествената си Конфигурация (по степента на
заинтересованост от възможностите за творческа реализация), група Стерео-Типи на своята Стерео-Форма.
10.11040.

Ако изхождаме от субективния фактор на продължителност на Съществуването, то „индивидуалните
ротационни Цикли“ на всички групи Стерео-Типи, качествено избиращи определени Направления на творческа реализация, в края на краищата, на определен
етап от развитието на Самосъзнанието, „се сливат“ в
един „ротационен Цикъл“, качествено отразяващ целия жизнен Опит на всички Стерео-Типи, имащи в
своите „времеви етерни напълващи“ множество еднакви фрагменти на изборите, устойчиво обединяващи ги
в разнокачествени Потоци на Времето.
10.11041.

10.11042. Това означава, че всяко от възможните Направления на развитие на една Стерео-Форма е структурирано от множество „сценарии“, в които за групите Стерео-Типи изначално са предвидени различни по продължителност срокове на проявление на Творческата
Активност в дадения диапазон измерности.

Във всеобщата едновременна динамика на развитието на Стерео-Формата съществуват множество На-

10.11043.
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правления на Творческата Активност предвиждащи за
своите Форми максимални (за дадения тип Реалности)
срокове на съществуване.
10.11044. Това съвсем не означава, че „сценариите“ на
всички тези Направления непременно водят до самоизразяване само в духовното жизнено творчество –
критерий за качественост не е специалността или вида
занимание, а единствено устойчивото във Времето висококачествено проявление на психичната и ментално-чувствената дейност.

По този начин по-малко качествените ваши избори, постоянно водещи до „смъртни изходи“, се сменят
с все по-качествени, докато накрая не изведат динамиката на вашите „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“ в най-качественото за дадената Стерео-Форма Направление на развитие, чиято продължителност
е равна на най-големия – за дадения тип Реалности,
СИИИГС-показател.
10.11045.

Например за реалностите, в които аз, като дадена „личност“, се фокусирах преди пет години, този
показател позволяваше на най-качествените НУУ-ВВУФорми да съществуват физически до 120 години.

10.11046.

Именно за такъв срок обективно е разчетен „запаса от биологична сила“ на фокусираните от Вас
тела, принадлежащи на най-качествените Направления на развитие. Именно толкова бихте могли реално
да живеете в „едно тяло“, ако от цялото множество
реализационни възможности избирахте само онези,
които принадлежат на тези – засега все още далеч не
приоритетни за вашите нискокачествени Конфигурации! – Направления.

10.11047.

10.11048. Но работата е в това, че постоянно изменяйки в
по-добра посока качеството на своите префокусировки,
вие едновременно с това сменяте с по-качествен – всеки индивидуално за „самия себе си“! – и дадения тип
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Реалности, за чиято НУУ-ВВУ-Форма изначално е разчетен и друг показател на „запаса на жизнена сила“.
10.11049. Така за петте изминали години за тази реалност,
в която ние всички себе си „сега“ осъзнаваме, се е увеличил с 0,128 СИИИГС, което е приблизително равно на
25 години, или като цяло – 145 години възможно съществуване във фокусираните от нас Стерео-Типи на
дадена Стерео-Форма.

Но ако и в „бъдеще“ вие не прекратите тенденцията към по-качествени префокусировки и продължите да правите (каквото и да струва това на вашия
егоизъм!) по-качествени Избори, то Формо-системите
на вашето „текущо“ фокусиране непрекъснато ще се
усъвършенстват и, доживявайки до своя 145-ти рожден ден ще откриете, че за фокусираната от вас Форма
е предвиден още по-голям „запас на жизнена сила“.

10.11050.

Именно в това се заключава главния Принцип
на вечното „личностно Съществуване“
или иначе казано –
„индивидуалното Безсмъртие“.
Ще ви напомня, че абсолютно цялата последователност на направените някога от вас избори, осъществявани при преминаването на N-броя „скррууллерртни системи“ (където N = {години Живот + месеци Живот + дни Живот} х 24 часа х 3600 секунди х
328 „ротационни измествания “), е записана във „времевата етерна напълваща“ на фокусираната от Вас в
дадения момент „личност“.

10.11051.

10.11052. Стерео-Формата представлява цялата съвкупност
от „индивидуалните ротационни цикли“ на дувуйллерртните групи Стерео-Типи, чиито честотни Конфигурации са плътно взаимосвързани помежду си в един
Времеви Поток по такива обективни фактори като
едно и също време на зачеване, едно и също време на
раждане, едни и същи родители (еднакъв ДНК набор).
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Тук искам да направя малко отклонение и да се
спра на един изключително важен за дълбокото разибране на ИИССИИДИОЛОГИЯТА момент. Моделът на
Мирозданието, който аз през цялото време се опитвам
да опиша в книгите си, е изкуствено ограничен от мен
не само с цел поне някак да фиксирам вашия конкретен ум към обичайните за вас понятия и образи, но
също така и да ви помогна да установите колкото се
може повече логически взаимовръзки в конкретиката
на вашето Самосъзнание по отношение на такива абстрактни понятия като Безкрайност на Мирозданието,
Вечност на Съществуването, Всеобща Едномоментност
и Едновременност, и т. н.

10.11053.

10.11054. Когато започнах опитите си да опиша колкото
може по-подробно и конструктивно устройството на
нашата Вселена, аз веднага се сблъсках с поток от въпроси, като например: „По какъв начин, поне теоретично, да се определят границите между всички типове разнокачествени Вселени образуващи абсолютното Безкрайно Мироздание? Как да се опише „именно
ТАЗИ“, а не някаква друга Вселена?“ и т. н.

Съгласете се, че не можем да изучим в дълбочина и детайли, например, строежа или принципите на
растеж или особеностите на развитие на дървото, ако
не знаем нищо за влиянието върху неговия растеж на
слънцето, водата и въздуха, за Живота на животните,
птиците и насекомите, използващи това дърво за своето съществуване. Не може да не отчитаме при това и
свойствата на разнообразните типове почви, типа на
климата, почвенопокривната растителност, близостта
на други дървета и т. н.

10.11055.

Трябва да разбираме, че „Третично“, „Вторично“
и „Първично“ – това са безкрайно условни Нива, изкуствено като че ли „извлечени“ („диференцирани“) от
мен от всеобщата динамика на неделимото Единство
на всички дувуйллерртни Формо-системи на Мирозда10.11056.
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нието и произволно „сортирани“ (субективно „отфилтрирани“ и „наредени по полиците“, за да ги разберете
по-добре) от безкрайния ред на невъобразимите за нас
възможности за едновременна Творческа Реализация
на Космическите Колективни Разуми.
10.11057. Изобщо няма с какво да сравня и не мога да опиша по никакъв начин това, което всеки път се открива
пред мен в процеса на „совалковите“ ми изследвания
на Мирозданието, тъй като в обичайната за нас реалност няма и не може да има нищо дори приблизително
подобно. И аз реших да нарека някои от нещата, с
които се сблъсках „Качества“, други – „измерност“,
а трети – „Енерго-Плазма“, „Вселена“, „Континуум“,
„Светове“, „Време“, „Пространство“...

Обръщам се към учените: не се привързвайте към
дуалната конкретика на думите, защото много бързо
ще затънете в тресавището на собствените си предубеждения и недоумения, които не се вместват във вашите утвърдени представи. Опитайте да намерите в
своето Въображение онези образи и понятия, които ще
ви помогнат впоследствие, преминавайки през множество признания на своите собствени погрешни заблуди,
да изградите по-истинен Образ на многоизмерностния
и многокачествен модел на Мирозданието.
10.11058.

И още: не се хващайте за цифрите, които споменавам – забравете за тях, тъй като всяка от тях със
своята специфична честотна конфигурация всъщност
изразява и отразява в конкретиката на дадения „Континуум“ съвсем не това, което си мислите. Разберете,
че ИИССИИДИОЛОГИЯТА е в много по-голяма степен израз на отношенията на Качествеността на Мирозданието, отколкото на някаква негова количественост.

10.11059.

Всички цифри, които давам като пример, са само
вълнови или, ако щете, „квантови“ проекции на отделните Аспекти на Качествата на дадения „пространстве-

10.11060.
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но-времеви Континуум“ на свойствата на индивидуалните Времеви Потоци, които специфично ги отразяват.
Ще можете ли по една-две проекции да си създадете истинска представа за някакъв многоизмерен
обект? Ако вземем едни кръг, обозначен върху една
плоскост, какво е това всъщност – отражение на сфера, конус, цилиндър или въртящ се квадрат?

10.11061.

Изучавайки това необикновено Знание, забравете
обичайните си представи за числата. В материала, който
излагам, те са ни нужни само, за да отличаваме „лявото“ от „дясното“, „зеленото“ от „по-малко зеленото“,
„ирккуллигренното“ от „еллитимоглофното“ и т. н. Невъзможно е да се опишат качествата на Мирозданието с
помощта на обичайния за вас математически „апарат“–
невъзможно е, а друг „апарат“ все още не съществува.

10.11062.

На високочестотните Нива на Самосъзнанието,
откъдето черпя Информация, няма никакви цифри,
никаква конкретика, а само многоизмерни Фрактали,
които (по принуда „изопачавайки“ ги до неузнаваемост!) аз пренасям в нашите Светове и съпоставям с
образите и понятията приети в математиката. Всички
наши земни единици за измерване са привързани към
един единствен тип „Континуум“ и тъй като да изобразя с вашите обичайни термини цялата Същност на
многоизмерното Мироздание е невъзможно, то трябва
да се знае, че повечето от цифрите (значенията), които
привеждам, са само условности.
10.11063.

Мирозданието е безкрайно както „отгоре“ и „отдолу“, така и „отвътре и „отвън“. Нашата Вселена е
свързана с милиарди други Вселени, от които само някои приличат по нещо на нашата, а останалите – не.
Когато употребявам термина „нашата Вселена“, имам
предвид цялото безкрайно множество Нейни разнокачествени (многоизмерностни) проявления, образуващи във Времето – чрез динамиката на „ротационните
10.11064.
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измествания“ – цялото безкрайно множество дувуйллерртни групи Вселени, много сходни по някои признаци помежду си, а по някои – не.
Тоест, когато говоря за Вселена, аз едновременно
разбирам цялото безкрайно множество Нейни индивидуални проявления във Времето. Всяка Вселена е само
един миг единна междукачествена динамика, водещ от
Вечност във Вечност във всяко Направление на своето
възможно осъществяване.

10.11065.

10.11066. Аз се постарах да „спусна“ Информацията от
най-качествените достъпни за мен Нива на Самосъзнанието и колкото се може по-пълно да опиша дори само
един фрагмент от тази безкрайна мозайка от едновременно осъществяващи се Мигове. Колко в нашата Вселена са Чистите Космически Качества – първоосновата на цялата Енерго-Плазма – 36 или 1036?
10.11067. Всяко от Качествата, което лежи в основата на
вътрешното синтетично преобразуване на нашата Вселена, е само междинен резултат от разнокачественото
Космическо Творчество на безкрайната верига други
Вселенски същности. Абсолютно всички резултати от
нашето вселенско Творчество мигновено стават основа, изходен или допълнителен строителен „материал“
за Творчеството на останалите Вселени. Именно този
едновременен Процес лежи в основата на понятието
„Безкрайност“.
10.11068. Аз съм само първият от голямата кохорта бъдещи
„откриватели“ на Вселената и затова няма с кого да се
съветвам. Може би описвайки онова, което субективно
наричам „Третично“ състояние на Енерго-плазмата, изведнъж и наслуки да съм „влязъл“ в 152 741 066 385
290 119 637 529 375 649-то измерение, а, може би, във
второто или в дванадесетото... Сложно е да се каже. И
ако го нарека „трета измерност“, то нищо по същество
няма да се измени: това няма да е нито „по-истинно“,
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нито „по-малко истинно“, тъй като нямам абсолютно
нищо, на което да стъпя в своите изчисления...
Както вече поясних, просто съм принудeн да
правя това, за да създам в много ограничените „човешки“ системи на Възприятие и Въображение повече
нагледност, асоциативност и разбираемост на общата
картина на разнокачествената Творческа Активност
на всевъзможните Форми на Нашето с Вас вечно и
безкрайно Съществуване.

10.11069.

Такива, каквито сега външно се възприемаме и
вътрешно се отъждествяваме, ние никога не сме били,
а в своето настоящо състояние съвсем не сме онази
окончателна и единствена реализационна Форма, която изначално е предвидена за различните варианти на
едновременното развитие на Колективния Разум на
Човечеството.

10.11070.

И „чакрамните личности“ на АРГЛЛААМУНИ- и
също не са най-грубите от
Формите на Енерго-Плазмата – всички те са просто
други, тъй като са задействани в съвсем други космически синтетични Процеси, отколкото Ние с Вас –
Хората, ПРООФФ-РРУ – които по своята Същност сме
разнокачествени Планетарни Творци на средните и
висшите Нива на „Третичната“ Енерго-Плазма.
10.11071.

ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ

10.11072. Универсалният Принцип на дувуйллерртност,
осигуряващ ВСЕ- цялостността, ВСЕ-безкрайността и
ВСЕ-сфероидалността (безкрайното саморазпространение на вълновите вибрации на Формите във всички
възможни качествени Направления на тяхното развитие) на абсолютно Всички Форми, хармонично и естествено обединяват всички Формо-системи на Творението в единна – по никакъв начин, от нищо и никъде
неделима – реализационна Система на Висшия Разум,
която не бива да се разглежда нито от позицията на
Пространството (хоризонтално или вертикално), нито
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от позицията на нейното отношение към Времето (в
„миналото“ или „в бъдещето“).
10.11073. Преходното състояние на Колективния Разум на
Космическото Творение, което аз, съвсем условно, обозначих като „Третична“ Енерго-Плазма, е само една
от безкрайното множество „резонационни зони“, които изкуствено „отделих“ от много тесния вибрационен
участък на „Диапазона на Плазмените Сили“*.

Повтарям: аз взех само незначителен, много тесен „сегмент“ от вечното и безкрайно Съществуване на
Творението, за да дам на субективния „човешки“ ум
реалната възможност да започне да се ориентира и да
анализира макар и малка част от Тази Безкрайност –
да се постарае да разбере поотделно и след това отново
да се опита да събере всичко Това в едно цяло.
10.11074.

Изследвайки подробно по такъв начин този безкраен сфероидален „сегмент“ от едновременното „Битие-Небитие“, насочих субективното си внимание към
факта, че някои от неговите Форми на проявление
представляват едни пространствено-времеви признаци
(за себе си ги определих като по-качествени), други
представляват други свойства (според мен, по-малко
качествени), а трети изобщо представляват някакви
разнокачествени междинни състояния, създадени за
сметка на активното взаимодействие между елементите на първите две групи.

10.11075.

Какво се намира „зад тях“ – в другите качествени
Нива – аз не знам, защото с помощта на Конфигурациите на фокусираните от Мен Форми аз мога само логически да „отделям“ от общия многоизмерностен Поток
на приеманата от мен от различните честотни Нива Информация само онова, което може да бъде понятно, или
поне по някакъв начин свойствено на нашата Реалност,

10.11076.

* Вж. «ИИССИИДИОЛОГИЯ». Основи
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само онова, което е свързано с Аспектите на двете синтезирани от нас доминантни Чисти Космически Качества
и динамиката на техните специфични силови съчетания
с Аспектите на десетте останали Качества – фоновите.
А онова, което не може да бъде от мен възприемано поради отсъствието в Конфигурациите на Самосъзнанието на последователно използваните от мен
Форми на поне някакви Представи и психични асоциации, не може от мен и конкретно да се интерпретира
като обект на изследване.

10.11077.

Припомням ви, че фокусираните от Нас НУУ-ВВУФорми принадлежат на „ХУМАНОИДНАТА“ или „СИНТЕТИЧНАТА“ Клонка на развитие – това е само една от 24-

10.11078.

те основни Клонки отразяващи с качествената динамика
на своите вътрешни Процеси всички възможни Направления на едновременното еволюционно-инволюционно
развитие във Времето на всички енергоинформационни
структури на Колективния Разум на Мирозданието.
Поради това не бива да се разбира „Първичната“
Енерго-Плазма като Нещо най-изначално, първородно, най-висше и най-съвършено, а Нейното „Третично“
състояние – като нещо най-лошо, което не заслужава
внимание. Това би било много груба грешка, преиначаваща всички останали ваши Представи за Вселените и Мирозданието.
10.11079.

Повтарям още веднъж: онзи безкрайно „тесен“ и
„фин“ честотен „срез“ на Мирозданието, който условно
обозначих като „Първична“ Енерго-Плазма, е синтезиран само от 36 Космически Качества, а още „по-дълбоко“ – абсолютно недостъпно дори за най-качествените
системи на моето „извънличностно“ Възприятие – неговите условни „предели“ продължават и преминават
дувуйллерртно в още по-качествени Нива на Творението структурирани от десетки, може би и стотици хиляди, милиарди други синтезирани Качества.
10.11080.
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Същото се отнася и до изкуствено отделената от
мен Сфера на Творчество, условно наречена „Третична“
Енерго-Плазма: по-ниско от изследвания от мен честотен диапазон Единният Поток на Чистите Космически
Качества не се прекъсва, а просто става ДРУГ, абсолютно недостъпен по честотата си даже за системите на
моето свръхчувствено Възприятие.
10.11081.

Протича като че ли още по-голяма честотна диференциация вътре във Всяко от Дванадесетте основни качествени Потока на безбройно, безкрайно количество по-обособени свойства и признаци, образуващи
помежду си съвсем други Форми на измерности, основани на различни, непонятни за мен, Принципи на
силови взаимодействия вътре в разнокачествения диапазон на един Поток на Чистото Космическо Качество.

10.11082.

„Ние“, преди да получим възможността да се фокусираме в обичайните за нас „сега“ НУУ-ВВУ-Форми,
едновременно вземаме активно участие в процесите
на Синтез, осъществяващи се вътре в индивидуалните
Потоци на някое Едно Чисто Качество. Повтарям: съществува безбройно множество такива честотни Нива
на вътрекачествена диференциация!

10.11083.

Със своите „тамошни“ синтетични взаимодействия ние създаваме съвсем други, отколкото „сега“,
Форми на измерност на Пространство-Времето. Да
допуснем, че диференцирам всеки Поток на Чисто
Качество вътре в образувания от Него синтезиран диапазон на Енерго-Плазмата на още 1728 (произведението от 12 „едни“ признаци х 12 „други“ признаци х
12 „трети“ признаци) основни „оттенъци“ или „подвидове“, чиито самосъзнателни Елементи със своите
„ментално-чувствени манипулации“ образуват съвсем други типове измерения, тъй като те са основани на абсолютно различни, отколкото в „нас“, типове
силови взаимодействия.

10.11084.
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Тоест, преди да имаме възможността да синтезираме Аспектите на двете доминантни и десетте рецесивни Качества в структурите на своето Самосъзнание
(това, с което ние се занимаваме „сега“), в своето инерционно развитие ние задължително трябва да стигнем
до много важен еволюционен момент в нашето колективно Творчество: до активни фокусировки във Форми,
чиито Конфигурации представляват известна степен
на „крайния“ (а по-точно, на междинния) резултат от
Синтеза на всичките основни 1728 „оттенъка“ на Аспектите на всяко от 12-те Чисти Космически Качества.
10.11085.

Това е съвсем логично: докато ние със своите
енергоинформационни структури не станем най-всецялостното въплъщение на всевъзможните вълнови
интерпретации на всяко от Качествата, ние няма да
можем реално да бъдем посредници в синтетичните
взаимодействия между по-интегрираните (цялостни)
Аспекти на всяко от тези 12 Чисти Качества.

10.11086.

10.11087. Не мога да ви дам нито едно асоциативно сравнение, което да ви създаде дори и най-слаба конкретна
Представа за индивидуалните особености на всеки от
тези 1728 „оттенъка“, още повече – по всяко от Качествата! Това засега е недостъпно за нашето Разбиране, защото, за да разберем и преживеем тези състояния, вие, както и аз, трябва поне само за един миг да
станем това, което се стремим да постигнем.

Например, такива разнотипни и съвсем несходни синтетични преживявания като „остра ревност“ и
„грубосексуално насилие“, „физическа болка“ и „физическо блаженство“, „душевна болка“ и „сърдечна
Любов“ в голяма степен се отнасят към Аспектите на
едно и също Чисто Качество – „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“. Дори в мозъка за тях отговарят едни и същи
участъци, тоест тези несходни емоции се контролират
от едни и същи Творци!

10.11088.
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Асоциативно те са съвсем различни, но всички
заедно образуват Аспектите на проявление на Едно
Качество, което ние субективно наричаме „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“. Но всяка от емоциите, изброени току-що, се подразделя на още по-дълбинни и несходни
състояния, които ВЕЧЕ нямаме никаква възможност да
филтрираме в Самосъзнанието на фоксираните от нас
НУУ-ВВУ-Форми, защото сега ние с вас имаме съвсем
друга синтетична задача.
10.11089.

А в предходните свои Форми (НЕ ирккуллигренни – 4-3-измерностни, а дооллттрокни – 3-2-измерностни, лоолгслоорни – 2-1-измерностни и протоформни – под „нулевата“ измерност) ние всичко това
лесно и свободно можем да проследяваме, манипулираме, съчетаваме, изменяме и синтезираме в едно чрез
своите, в още по-голяма степен субективни отколкото
в настоящите Форми, преживявания.

10.11090.

10.11091. Отвъд недостъпната за нашето Разбиране и Възприятие условна граница на вълновите състояния, характерни за диапазоните на „първа“ или „нулева“ измерност, нито Животът изобщо, нито Съществуването
на Формите, нито нашето синтетично Творчество изобщо не свършват, а се осъществяват в малко по-различната качествена система на нашите индивидуални Представи за себе си и за окръжаващия ни Свят,
основани не на Синтеза на Аспектите на двете доминантни и десетте рецесивни Качества, а на по-пълно
и по-дълбоко разбиране и усвояване на Аспектите на
някое Едно от дванадесетте Чисти Качества.
10.11092. Ние с вас не можем да знаем какви са тези Качества, каква е Тяхната способност да се проявяват,
как взаимодействат помежду Си, тъй като засега ние
се намираме – и то неосъзнато! – на най-примитивните, най-„външните“ Нива на Процеса на многопланов
Синтез само на Аспектите на две Качества, което не ни
позволява активно и осъзнато да задействаме в Само-
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съзнанието си Опита от нашето едновременно Съществуване на току-що описаните Нива.
10.11093. Същото се отнася и до нашите настоящи възможности за Разбиране и асоциативно Възприятие на
цялото безкрайно множество Аспекти на третото (за
нас!), все по-доминиращо на фона на останалите, Качества – „ВСЕ-Единство“, което неизбежно резонира и
се съединява със синтезираното в нашето Самосъзнание специфично състояние „Творческа Космическа ПОТЕНЦИАЛНОСТ“.

По същия начин ние или изобщо не разбираме
неговите специфични – синтезирани с Аспектите на
двете останали Качества – проявления в нашия Живот, или ги възприемаме много повърхностно, ограничено и абсолютно изопачено: със Сърцето си някак все
още можем да почувстваме, а опитите ни да се обясним с думи винаги се превръщат в лъжа.

10.11094.

Много от онези, които наскоро са прочели книгите за ИИССИИДИОЛОГИЯТА, безнадеждно се опитват
да си представят цялото Мироздание, цялото Творение
като свръхсложна и свръхдинамична 36-измерностна
Пространствено-Времева Структура, представляваща
Разумното Начало на ВСИЧКО – АЙФААР.
10.11095.

10.11096. Не забравяйте, обаче, че всичко, което е написано в моите книги, е само опит според според силите си
да предам – чрез моите Нива на Самосъзнанието, на
само една от безбройните Форми на Вселенските Космически Разуми.

Това е само силно ограниченото от нашите речеви
способности и възможности за възпроизвеждане повърхностно описание на „енергийния“ строеж на „човека“,
представен (проявен) в дадения „пространствено-времеви Континуум“ чрез безбройните Нива на вибрационните вихри – „кармичните Канали“, ИИССИИДИ-Центровете
и множеството други разнообразни енергийни структури,

10.11097.
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което позволява на всеки от вас индивидуално да възприема и по-своему да реализира едни или други Форми
на Аспектите на определени Качества.
Не бива да забравяме дори и за миг, че освен човека съществуват още безброй много други сложновибрационни Форми на Планетарните Колективни Разуми,
съвсем не приличащи на нас, както и „по-глобални“ и
„по-дълбинни“ Нива на Космическите Разуми на билиони Вселени и билиони образувани от Тях НАД-Вселени.

10.11098.

Представете си, че Тези „Вселенски“ Нива на
Космическо Творчество, които се опитах да опиша, са
специфична Енергоструктура само на една „Личност“,
демонстрираща в Мирозданието ограничени Потоци –
свойства, характерни единствено за Нея Самата. Всичко останало, което съществува „извън“ тези свойства
– ние с вас просто не сме в състояние по никакъв начин
нито да анализираме, нито да сравняваме с нещо, което
ни е известно, нито в някаква степен да осъзнаем.

10.11099.

Наистина, пребивавайки на Нивата на СВААГАЛИ-ИИССИИДИ на собствената си структура на Самосъзнанието, „Аз“ нямам възможност да познавам Онези, Които са „създали“ и „организирали“ всички тези
безбройни Вселенски Потоци на безкрайните реализационни Форми даже на най-високите (за нас!) Нива на
Космическото Творчество на ОРИС или ССЛААИИНГСС*.

10.11100.

Също така аз не владея Информацията, разкриваща напълно Тайните на образуването и функционирането на „Вселените“ и „НАД-Вселените“ на Нивата
значително (в десетки и стотици пъти!) превишаващи
честотата на 36-измерния деапазон или отиващи далеч „под“ условното ниво на „нулевата измерност“.
10.11101.

Връщайки се отново към предмета на нашия разговор, ще повторя: навсякъде, във всички Формо-сис-

10.11102.

* Вж. Таблицата на ИИССИИДИ-Центровете («Речник на термините»)
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теми, където съществува творческо проявление на
Времевите и Пространствените Същности на „Третичната“, „Вторичната“ и „Първичната“ Енерго-Плазма,
винаги съществуват и сложни динамични Процеси,
които условно определям като „индивидуални ротационни измествания“. Те са характерни и зад пределите на качествената динамика на посочените от мен
„Диапазони на Плазмените Сили“.
Както и всичко останало в даденото Творение,
Те се подчиняват на ККВВОО-ОТМ („Принцип на дувуйллерртност на Всичко във Всичко“), произтичащ от
ССАЛЛАССТ-УУССТ („Закон за ВСЕ-цялостност на множественостите“).
10.11103.

10.11104. Това означава, че всички ние заедно (и всеки
от нас „поотделно“) сме едновременно дувуйллерртно
интегрирани и диференцирани в многоизмерностната
структура на нашия Колективен Разум (Самосъзнание) в цялото множество специфично проявяващи ни
Стерео-Форми и образуващите ги Стерео-Типи структуриращи чрез „себе си“ различните Формо-системи
на Световете с характерните за тях Времеви Потоци.

Следователно, всяка от дувуйллерртните групи на
тези Стерео-Типи, образуващи със своята инерционна динамика фокусираните от нас НУУ-ВВУ-Форми, в „индивидуалния сценарий на развитие“ е много тясно взаимосвързана само с тясноспецифичните свойства на конкретната
Времева Същност, а значи, всичките те („Стерео-Типите“
на една и съща „Стерео-Форма“) принадлежат на различните Нива на Колективния Разум на различните (тоест
различаващите се помежду си по свойствата си) Времеви Планетарни Същности, структуриращи със Себе си в
„пространствено-времевите Континууми“ не само различни Светове, но и различни типове Реалности.
10.11105.

По същата причина и цялата разнокачествена динамика на цялото множество „ротационни Цикли“ на всяка

10.11106.
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Стерео-Форма се диференцира дувуйллерртно на онова,
което аз определям като СТААКЛАВВС – „индивидуални
ротационни Цикли“ на Прото-Формата на ГООЛГАМАА-А.
„Индивидуалните ротационни Цикли“ са многопланов универсален „МЕЖДУ-Фокусен“ механизъм
на енергоинформационните взаимовръзки на реализационните Форми в „пространствено-времевите
Континууми“. Благодарение на него в Самосъзнанието се създават реални възможности за мигновено психично взаимодействие между НУУ-ВВУ-Формите субективно обитаващи в едни Формо-системи на
Световете и НУУ-ВВУ-Формите синхронно (паралелно)
обитаващи качествено други – алтернативни – Формо-системи на Световете.
10.11107.

На базата на този механизъм – едновременно и
на всички Нива на „съвкупното Съзнание“ на ЛЛУУВВУ, се задействат всички синтетични Процеси на Еволюцията и Инволюцията, защото „индивидуалните
ротационни Цикли“ са закономерен резултат от проявлението в структурите на Самосъзнанието на всички
Форми (образуващи със своето колективно творчество
„пространствено-времевите Континууми“) на специфичната динамика на Времевите Потоци, последователно възпроизвеждащи (проявяващи, съединяващи
помежду си) във Формо-системите на Световете всички
възможни варианти на ментално-чувствената дейност
и изборите, обусловени обективно от всеки „инидивидуален сценарий на развитие“ изначално смоделиран
за всяка Стерео-Форма.
10.11108.

10.11109. „Индивидуалните ротационни Цикли“ много тясно свързват в един „пространствено-времеви Континуум“ „индивидуалните сценарии“ на съществуването на
всяка от Формите на Колективен Космически Разум:
амеби, вируси, бълхи, мравки, червеи, човек, животно, страна, народ, Планетарна, Звездна, Галактическа
Същности и т. н.
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Това, които ние тук (в дувуйллерртните групи
„физически“ Формо-системи) крайно субективно определяме като „линейно време на съществуване“ на
Формата, в по-качествените Светове губи своя настоящ смисъл като някакъв ограничен динамичен промеждутък от Време продължаващ „от“ едно нещо „до“
нещо съвсем друго.

10.11110.

В по-качествените Формо-системи нашето „личностно“ Съществуване естествено се трансформира в някакъв Принцип на закономерно придобиване от нашите
Стерео-Форми на значително по-обширни възможности
за висококачествени творчески реализации, което вече
не може да се определя като „ограничен във времето
период“, тъй като този творчески Процес напълно ще се
вмества в „някакъв неразривен период на съществуването“ съвършено не зависещ от Времето, а определящ
се само от характерните творчески фази: „някакво качествено състояние, фиксирано в Самосъзнанието като
начало на някакъв процес“ – „определена степен на
динамиката на Творческата Активност“ – „някакво качествено състояние, фиксирано в Самосъзнанието като
завършването на дадения процес“ ... и т. н.

10.11111.

И ако за някоя от фазите характеризиращи „началото на процеса“ вие сметнете за целесъобразно да
смените Формата на своето проявление, то за това
няма да има абсолютно никакви препятствия или неудобства, тъй като много по-високата степен на вибрация и пластичност на Енерго-Плазмата имаща много
по-малък инерционен потенциал, при желание ще позволява на всяка Форма бързо и лесно да се възпроизвежда във всяка друга виртуална интерпретация.

10.11112.

Разбира се, че сега, когато се намирате в мощна субективна зависимост от доминиращото влияние
на Илюзията на Времето, на вас ви е много сложно и
трудно да си представите, че някога всичко това може
да се случи по такъв приказен начин – извън строгите
10.11113.
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времеви рамки, защото по принцип и „началото“, и
„краят“ на всеки процес ще бъдат качествено съединени в една „ноовремева точка“ (това съществува и
сега, но ние просто нямаме психическата възможност
да възприемаме всичко едновременно).
Творческата реализация от тази многоизмерна
извънвремева „точка“ на Самосъзнанието е едновременно възможна наведнъж в множеството Направления, обхващащи абсолютно всички варианти на възможното развитие на дадения процес във всеки от качествено (а не в субективното линейно възприятие на
времето!) сменящите се един друг етапи.

10.11114.

10.11115. В бъдеще, в по-съвършените Формо-системи на
Световете, да речем, в пет-, шест-, седем-измерностните
реалности, а да не говорим за възможностите на „Вторичната“ Енерго-Плазма, ние като Творци вече няма
да имаме никакви механизми за осъзнаване на себе си
в някаква „линейна продължителност“ на творческите
процеси активизирани във високочестотните структури на Самосъзнанието на фокусираните от Нас Форми.

във Формо-системите с много по-високи измерности, отколкото настоящата ирккуллигренна, ние
осъзнаваме себе си веднага във всички разнокачествени Форми осъществяващи дадената наша творческа
реализация, при това едновременно и навсякъде – и в
едни качествени състояния (асоцииращи се с „началото“ на нещо), и в други (асоцииращи се с „крайното“
или междинното състояние на нещо).

10.11116.

ТАМ,

10.11117. Когато сме в момент на творческо Вдъхновение, то всеки междинен резултат от Творчеството
– както и цялото множество негови възможни „завършвания“ – ВИНАГИ ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ и нашата „личностна“ задача се свежда само към това от
цялото това многообразие на конкретни резултати
да изберем именно този вариант, който (в дадения
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момент на нашето „личностно“ самоосъзнаване) ни
устройва повече от всички останали.
Тогава в някои от вас може да възникне следния въпрос: ако всичко вече изначално съществува,
то какво, в такъв случай, твори всеки от нас и къде е
то – удоволствието, което трябва да получим от самия
Процес на Творенето?

10.11118.

Става дума за това, че в текущите „физически“
Светове чисто субективното и честолюбиво понятие за
получаване на „творческо удоволствие“ от нещо извършено „лично“, се различава много от нашите по-дълбоки и качествени представи за този процес в Онези
Светове, в които последователно се префокусираме и в
които още „сега“, в този миг, пребиваваме като многоизмерностни Творци.

10.11119.

Сега, в Световете на нашето настоящо самовъзприятие, всичко се развива в строго съответствие със „сценариите на развитие“ на всяка от дувуйллерртните групи на
цялото множество наши Стерео-Типи, които неосъзнато
избираме в резултат на собствените си качествени предпочитания или неприемане, симпатии или антипатии.

10.11120.

Изхождайки от собствения ограничен опит от биологичното си съществуване, всеки от нас може да осъзнава себе си само като участник в някакъв конкретен „сценарий“, субективно (осъзнато или неосъзнато)
избран от нас в текущата „скррууллерртна система“
от цялото множество възможни варианти за нашето
по-нататъшно развитие.

10.11121.

10.11122. Нашето „индивидуално“ жизнено творчество се
заключава в това, че ние – със своите Мисли и Желания, текущи Цели и психични Намерения, непрекъснато моделираме нашата собствена Съдба, подреждайки
я като мозайка от отделни мигове на изживявания от
нас Живот, от своите Избори в различните качествени
Направления.
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Всеки път, префокусирайки се в своето Самосъзнание в някой от най-близките (по качеството на нашите
психични състояния) „сценарии“, ние веднага, в следващия миг, без да се задълбочаваме в развитието на
дадената история на нашето възможно съществуване,
можем да изберем съвсем друг „сценарий“, в по-голяма степен съответстващ или на текущото ни психично
състояние и временно настроение, или на нашите утвърдени „материални“ приоритети, жизнени възгледи
и общи духовни стремежи.
10.11123.

По време на всяка префокусировка ние – осъзнато или интуитивно – сумираме в едно цялото многообразие от възможни разнокачествени Вектори на
нашите Избори, вече осъществени от всяка от нашите
НУУ-ВВУ-Форми в своите Светове и „попадаме“ именно
в този от тях, с който съвсем точно е съвпаднала честотата на мигновената динамика на нашия „Фокус на
Съсредоточеното Внимание“.
10.11124.

И тази „витиевата пътечка“ на нашето „осъзнато съществуване“, извиваща се сред разнокачествените Направления на нашето възможно развитие като
сложни спирали, пронизва безбройното множество
„сценарии на развитие“ на нашата Стерео-Форма.

10.11125.

Именно тази – построена „квант по квант“ от нас
във Времето – „траектория“ на Изборите, придирчиво и
точно фиксирайки във „времевата етерна напълваща“ на
нашата „текуща личност“ абсолютно всички протичащи
с нас събития, представлява цялата информационна база
на онова субективно разбиране, което всеки от нас влага
в думите „мой жизнен Опит“ и „мой личен Живот“.

10.11126.

Всеки от нашите Избори мигновено фокусира нашето Самосъзнание в НУУ-ВВУ-Форми с една или друга специфична Конфигурация, като едновременно ни
префокусира в един или друг Свят, на който принадлежи дадената група Стерео-Типи и който има възмож10.11127.
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ност да се развива единствено и изключително според
своя „индивидуален сценарий“.
Съществува безкрайно множество най-разнообразни „сценарии на развитие“ на всеки от Формо-Типите на нашите ЛЛУУ-ВВУ, осъществяващи се чрез цялото безкрайно многообразие на образуващите ги групи
Стерео-Типи. Фокусирайки се повече или по-малко в
едни или други Конфигурации, ние автоматично за повече или по-малко продължителен срок преживяваме и
всички изначално смоделирани за тях „сценарии“.

10.11128.

Качественото Ниво на динамиката на „Общия
Фокус на Творческа Активност“ на всяка от съставните части на Колективния Разум на „човечеството“
във всеки момент от линейното Време зависи напълно
от усреднената степен на качествеността на ежемиговите избори на общата маса „хора“, които образуват
със своето специфично творчество дадения Формо-Тип
(конкретно проявена в Пространството и във Времето
„самосъзнателна част“) на дадения Колективен Разум.

10.11129.

10.11130. Фактът

на едновременното съществуване в Колективния Разум на „човечеството“ на цялото безкрайно
множество най-разнообразни Формо-Типи е обусловен
не само от обективното наличие в Него във всяка единица от Времевия Поток (ОО-ККВВ-ОО) на огромен брой
реални възможности за разнокачествени избори, но
и от специфичното въздействие върху Съзнанията на
Формите на дадения Колективен Разум на различните
Нива на Планетарната Времева Същност, моделираща
в Самосъзнанието на всяка „личност“ ярко и убедително усещане на Илюзията за непрекъснато линейно
„изместване“ във Времето и в Пространството в посока от „своето минало“ към „своето бъдеще“.
Когато в общата творческа динамика на някоя от
Конфигурациите на Колективния Разум стават осезателни изменения, то това автоматически се отразява

10.11131.
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на всички Негови трансформации в диапазоните на
Нивата на Творческа Активност на Енерго-Плазмата
и моментално води до промяна на Неговия колективен ВЛОООМООТ („Общия Творчески Потенциал“), отразявайки се едновременно и върху усреднения показател за качествеността на текущите избори на всички образуващи Го Форми и измествайки по съответен
начин Вектора на насоченост на „индивидуалния ротационен Цикъл“ на даденото колективно Съзнание
на „човечеството“.
Във всеки последващ момент от нашето Съществуване, независимо към коя част на „човечеството“
(към кой тип на неговото колективно Съзнание) принадлежим, винаги съществува реална индивидуална
възможност за префокусировки в тези негови „части“,
които притежават (по отношение на текущия диапазон) както по-качествени, така и по-малко качествени
показатели на ВЛОООМООТ.

10.11132.

10.11133. Ние винаги имаме възможност да се „изместваме“ и фокусираме в своето Самосъзнание едновременно във всички вероятни Направления и всяко от тях се
характеризира със свой конкретен показател на „ротационното изместване“, който в голяма степен определя възможната степен на качественост на префокусировките във всяко от творческите Направления.
10.11134. Ще ви припомня още веднъж, че по своята организационна същност всеки „индивидуален ротационен
Цикъл“, проявяващ се във всеки „пространствено-времеви Континуум“, първо, е общосвързващ („всекомплектоващ“) механизъм, необходим за поддържането
в структурите на „съвкупното Съзнание“ (или Колективния Разум) на непрекъснати силови взаимовръзки,
обуславящи активизирането и Синтеза на определени
Нива на Енерго-Плазмата във всички процеси на психичните взаимодействия между различните Форми на
даденото Съзнание (или Колективния Разум).
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Второ, той е също така и универсален механизъм,
непрекъснато поддържащ действието на „Илюзията“
за „саморазотъждествяване“ и е крайно необходим за
функционирането на системата на Възприятие на всяка Форма на Самосъзнанието, творчески проявяваща
се в мощните инерционни структури на всички ирккуллигренни Светове.
10.11135.

В действителност нищо, което с качествените си
характеристики структурира едни групи Светове, по
определение не може да се „отделя“ от нещо друго,
което обективно принадлежи на други групи Светове,
а всяка Форма – с качеството на своята психична динамика, непрекъснато осъществява (внася) съответстващото качествено изменение в многоизмерностната Конфигурация („геометрия“) на окръжаващото я
Пространство-Време.

10.11136.

Ще ви напомня, че в многоизмерностната структура на Мирозданието напълно отсъстват каквито и да
било изолирани системи, тъй като всички те са свързани помежду си чрез безбройните енергоинформационни
Потоци на различните Времеви Същности, структуриращи всички фундаментални качествени основи на абсолютно всички „пространствено-времеви Континууми“.
10.11137.

Благодарение на своите разнообразни активни
динамични свойства, обезпечаващи по-своему непрекъснатия и последователен Синтез на различните самосъзнателни Елементи на всички Нива на „Третичната“
Енерго-Плазма, всички Времеви Същности внасят във
всеки от структурираните от Тях Светове някакво организиращо начало, с това противодействайки на онези деструктивни разрушителни процеси, които усилват
ентропията и така привеждат всички Направления на
Творчеството в хармонично уравновесено състояние.
10.11138.

За онези, които не знаят, ще кажа отново: под
ентропия се разбира мярка за необратимото увелича10.11139.
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ване на безпорядъка – без вмешателство на разумни
същества! – наблюдавана при увеличаване на „продължителността“ на Времето (постоянно усилване на динамиката на проявление на хаоса с течение на времето).
Но в същото време, така нареченият хаос, обезпечен от последователната стимулация на Разума,
представлява потенциален източник за възможната
хармония на физичните, химичните, биологичните и
даже социалните системи намиращи се в тези външно
деструктивни състояния.

10.11140.

10.11141. В хидродинамиката, химията, астрономията, метеорологията и, в известна степен, екологията, съществува такова понятие като „странни атрактори“. За
атрактора, за който вече споменах, е прието да се смята
областта от Пространството, в която постоянно се отразява проекцията на някаква движеща се в него точка.

Ако движенията на точката в тази област са хаотични във всеки момент от времето, то именно това
Пространство се нарича странен атрактор. Той не
може да бъде видян, но може да бъде смоделиран и
представен на компютър, например, за описване на
динамиката на турбулентните течности, а също и на
други сложни видове движения.

10.11142.

Както вече неведнъж ви пояснявах, в Природата
не съществува такава динамика на Енергията, която
да не е одушевена от една или друга Форма на Самосъзнанието. Онова, което учените възприемат като
странни атрактори (даже като фрактали, хаос), е резултат от творческата дейност на особени Форми на
Колективните Разуми (СБОАЛЛГСС) на организираната динамика на „натрупванията“ на определени Формо-частици („Полета-Съзнания“) на Енерго-Плазмата,
чиито проявления отстрани могат отначало да изглеждат хаотични, но в действителност имат целенасочено
и регулирано взаимодействие отразяващо се хаотично
10.11143.
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само в онази област от Пространството, в която те съсредоточават своя скрит енергиен потенциал.
Творчеството на СБОАЛЛГСС е много тясно свързано с дейността на другите Форми на Колективен
Разум – на Същностите на Времето и Кармо-Творците
подпомагащи цялата синтетична динамика на „скррууллерртните системи“.

10.11144.

10.11145. Трябва да се има предвид, че в структурата на Колективните Разуми на Световете, чиито „сценарии на
развитие“ носят в себе си програма за последователно
развитие и дувуйллерртен преход в по-съвършени Формо-системи на други типове Колективни Разуми, задължително съществува свой вътрешен СБОАЛЛГСС-„механизъм“, позволяващ на дадените неустойчиви (неравновесни) системи на Световете да приемат нови, по-качествени
динамични състояния на образуващата ги Енерго-Плазма, като по този начин се усложняват и усъвършенстват
без никакво хипотетично влияние отвън.

Еволюцията на множеството типове органични
Светове на нашата реалност представлява именно разнокачествен процес на подобно непрекъснато самоусъвършенстване на Формите на Колективни Разуми чрез дейността на СБОАЛЛГСС-Същностите, които последователно
ги извеждат от „по-примитивни“ (опростени) състояния,
изглеждащи хаотични, във все по-подредени.

10.11146.

В своя Живот ние много често (фактически постоянно!) много реално имаме работа с тези високоразвити Същности, които ни помагат да намираме изходи от
привидно безизходни ситуации с помощта на съвсем неочаквано взимане от наша страна на екстраординарни
или абсолютно нелогични решения, които впоследствие
оценяваме като най-удачните и единствено верните.
10.11147.

Първоначално тези решения ни се струват много
хаотични и импулсивни, но впоследствие, поглеждайки назад ние откриваме, че в тях е имало своя собстве-

10.11148.
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на целесъобразност и закономерност. Така че, ако сте
попаднали в такава критична ситуация, не се съпротивлявайте, когато получите помощ от СБОАЛЛГСС-Същностите под формата на съвсем нелогични решения.
Тяхното участие винаги е оправдано.
10.11149. Уравновесяващото влияние на Планетарните
Времеви Същности с различна степен на енергоинформационна плътност пронизва абсолютно всички
Нива на Енерго-Плазмата проявявайки се по различен начин във всеки от типовете Формо-системи на
Световете и се отразява съвсем другояче във всяка
от разнокачествените Формо-структури на всевъзможните Колективни Космически Разуми като се
започне от Прото-Формите на всевъзможните живи
организми и се завърши с Планетите, Звездите, Галактиките и Вселените.

Общите понятия за Планетарните Същности на
Пространството и Времето са много симетрични помежду си. Много е сложно да се определи еднозначно
къде свършва Сферата на Творчество на Планетарната Същност на Пространството и къде започва Сферата на Творчество на Планетарната Същност на Времето, затова общите характеристики на Едната – при
известна промяна в ъгъла на разглеждане – с голяма
достоверност може да бъдат отнесени и към характерните признаци на Другата.
10.11150.

Не бива да разглеждаме Пространството и Времето като независими едно от друго. Константата на
Планк (6,626*10-34 Дж•с), тоест минималното ниво на
динамично инерционно изменение на качественото
енергоинформационно състояние на Формо-Материята в Пространството и Времето, от което започват да
се проявяват „квантовите“ ефекти на гравитацията (в
Нивата на Енерго-Плазмата над четвъртата измерност
подобни ефекти няма), включва в себе си и двата компонента: и Времето, и Пространството.

10.11151.
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В ирккуллигренните типове реалности едното
без другото няма никаква възможност за реализация
в този процес, който наричаме визуализация, „материализация“ или честотно проявление. В по-качествените типове Реалности, където инертността на динамиката на Енерго-Плазмата се проявява в много
по-малка степен, големи възможности за честотно
проявление придобиват доквантовите типове взаимодействия, които ние сега отнасяме към „еманациите“
(Мислите) и „психонациите“ (Чувствата).

10.11152.

С пълна сила това се отнася и за фактически неограничените възможности за многоизмерностното проявление както на Пространството, така и на Времето,
при това „над“ условните показатели на 3-4-та измерности (флакглаассни Нива – 5-4-измерностни, вуолдсммиисни Нива – 6-5-измерностни и другите типове
Реалности) ефектът на „квантовата неопределеност“ в
проявлението на многоизмерностните Форми започва
да нараства в геометрична прогресия.

10.11153.

Това означава, че степента на индивидуалните
възможности за изменение чрез многоизмерностните
Форми на „геометрията“ на Пространствата с голяма
измерност във всяко от последващите Нива на динамиката на Енерго-Плазмата нараства просто неимоверно в сравнение с предходното! Същото се отнася
и до нарастването на реализационните възможности
на три-четириизмерностните Форми на ирккуллигренните реалности по отношение на дооллттрокните
(3-2-измерностните) и лоолгслоорните (2-1-измерностните) Нива на Енерго-Плазмата.
10.11154.

Цялото безкрайно множество „индивидуални ротационни Цикли“, определящи спецификата на осъзнатото творческо съществуване в „пространствено-времевите
Континууми“ на всички самосъзнателни Форми – това
не е една от разновидностите на самите Форми като такива, а неизменно, универсално (многоизмерно) свойство

10.11155.
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на всяка от Формите на всеки Колективен Разум, като
започнем от „индивидуалните Съзнания на атомите“,
колективното своеобразие на минералите и растенията,
„животинските индивидуалности“, „човешките личности“ и свършим със Звездите, Галактиките и Вселените.
Когато казвам, че „ротационните измествания“ условно като че ли „разделят“, или като че ли „нарязват“
всеки „пространствено-времеви Континуум“ на многопикселните (но не в линейно-плоскостно, а в многоизмерностно разбиране) Формо-системите на Световете – това
в никакъв случай не бива да се разбира буквално дословно, защото ви напомням: в Мирозданието абсолютно ВСИЧКО едновременно вече го ИМА, вече изначално
Съществува в цялата своя всеобща динамика; всяка
Форма на Колективен Разум вече се намира в отреденото за Нея „място“, в свойствения именно на Нея
Времеви Поток и в зададеното качество и затова не
може да има никакви физико-динамични „измествания“ или каквито и да било други непосредствени „измествания“ на дадена Форма от един Свят в друг.

10.11156.

Опитайте се да разберете в дълбочина тази много
важна за вашето Съществуване Истина: всичко, абсолютно ВСИЧКО, което ние наричаме „наша Вселена“ и
многоизмерностните Светове в Нея, всичко, което се
случва, някога се е случвало и ще се случи в бъдеще
с някого (или с нещо), е проявено само в един-единствен Вечен Супер-Миг, а всяка последователност или
поредност на нещо „случващо се“ е само резултат от
едновременните индивидуални инерционни динамики
на дувуйллерртните префокусировки („измествания“,
„отмествания“) по разнокачествените „ротационни
Цикли“ на тези Форми на Самосъзнанието, които „наблюдават“ тези изменения или сами участват в тях.
10.11157.

10.11158. Нито аз, нито вие и никоя от много по-развитите
Форми на Вселенския Колективен Разум нищо – АБСОЛЮТНО НИЩО! – не твори, не създава, не изменя и
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не реорганизира. Всичко – АБСОЛЮТНО ВСИЧКО! – в
Мирозданието вече изначално съществува в цялото
безкрайно многообразие на своето колективно-индивидуално творческо самоизражение.
Всички ние – живите същества на безбройното
множество Вселени – само за едни кратък миг постоянно избираме от цялото това разнообразие разнокачествени Форми и начини на съществуване само онези,
които – по едни или други причини – са ни най-интересни и, фокусирайки се в тях, познаваме чрез техните
характерни взаимовръзки Онова, Което ние субективно определяме за себе си като Живот.

10.11159.

10.11160. Това, което ние разбираме под условния термин
„Енерго-Плазма“, представлява най-сложна „Операционна Система“ на един от възможните варианти на
безкрайното Съществуване на Живота и на абсолютно
всички Форми на Колективните Разуми, които специфично Го структурират. Във връзка с това, между такива понятия като „Живот“, „Енерго-Плазма“ и „Бог“
аз бих поставил абсолютно убедено знак на равенство
– Това е Едно и Също.

Но колкото и да е сложна Тази „Операционна
Система“ (в нашите ограничени представи!), Тя винаги
СЪЩЕСТВУВА като нещо ВЕЧЕ напълно готово, единно
и абсолютно – за всички Форми „компютри“ (локални системи на Самосъзнанието) имащи най-различни
Конфигурации на „процесорите“ с техния характерен
обем „в байтове“ оперативна памет, „видеокарти“ и
конкретни „драйвъри“, със собствени възможности на
„системното устройство“ и различни „набори от спомагателни програми-приложения“, обезпечени с едни
или други „компилатори“ и „декодери“.
10.11161.

10.11162. Подчертавам: ВСИЧКО ТОВА ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВА: и
Самата „Операционна Система“, и цялото безкрайно
множество съвместими с Нея „компютри“ с множество
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„инсталирани“ в тях „Програми за индивидуално развитие“ – ДНК. Ако говорим само за физико-биохимичния диапазон на Съществуване, то това са Формите
на Колективните Разуми на „Царствата“: „Човешко“,
„Животинско“, „Растително“ и „Минерално“, които, в
частност, представляват (за нас!) почти всичко, което
ние подразбираме под термина „Пространство“.
Тук трябва дебело да подчертаем, че всички „компютри“, в зависимост от мощността на „процесорите
им“, са изготвени от много разнообразен и специфичен
по своите свойства „материал“, отчитащ именно тези
фактори: мощност, оперативност и особеност на операционните задачи – заради решаването на които тези
„компютри“ въобще са създадени и съществуващите
между всички тях енергоинформационни взаимовръзки са установени именно в такъв ред.

10.11163.

И така, всичко това ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВА и, ако
може така да се каже, е окомплектовано, включено
към източниците на енергозахранване с множество
силови „кабели“, взаимосвързано помежду си, сложено е в „розетката“ и в такъв готов за използване вид,
се съхранява в някакво – безкрайно многоизмерностно! – „място“, което ще обозначим условно като „Момент на Вечността“.

10.11164.

Този „Момент“ винаги СЪЩЕСТВУВА, но той е съвършенно ограничен в своята идеална самодостатъчност, защото е абсолютно статичен и в цялото му напълване и най-богатото му Съдържание, няма никаква
самостоятелна динамика. Това изглежда така, както
това, че на бюрото ви има включен компютър, в който
нито една програма не е стартирана.

10.11165.

И докато всичко ТОВА просто някъде СЪЩЕСТВУно не се използва и не работи, то, честно казано,
ползата от него е малка, защото всичко това е било
създадено за да служи на Нечии конкретни Цели!
10.11166.
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Но то няма да заработи, докато цялата тази готова система от взаимосвързаните Форми на индивидуалните „компютри“ не бъде включена към друга, съвсем
различна по своя принцип на действие система, която
ние ще наречем условно „Време“.
10.11167.

10.11168. Ако определящата характеристика за всяко локализирано Пространство (в нашата алегория – на
вече напълно окомплектования „компютър“, „вписан“
в Конфигурацията на конкретния Свят) се явява абсолютната стабилност, то главното свойство на Времето
се явява абсолютната динамичност.

Но цялата тази динамичност също се явява само
потенциална способност, защото без да е свързана с
нещо конкретно, тя не е способна да се самоизрази.
Това е като електрическия ток в мрежата: да, той съществува, но докато не включиш в контакта някой
електрически уред и по този начин не накараш електроните да се движат в определено направление, така
и няма да разбереш има ли там ток или не.
10.11169.

За изначален „Пусков Механизъм“ за активизирането на Космическото Творчество на всички Вселенски Времеви Същности служи „Първичният Еволюционен Импулс“, произлизащ от самите „дълбини на
информационните недра“ на Мирозданието и зараждащ се – по отношение на Вселените – на Нивата на
Колегиалните Космически Разуми на многохилядните
измерности на „Пространство-Времето“ на НАД-Вселените и СВРЪХ-Вселените.

10.11170.

Този свръхкачествен и свръхчестотен „Импулс“* е
най-главната от всички обективни Причини, която чрез
различни „сценарии на индивидуално развитие“ просто ни заставят непрекъснато да си „спомняме“ Самите
Себе си в по-качествените Интерпретации на фокуси-

10.11171.

* Подробно четете за него в един от следващите томове, в раздела за еволюцията на
Вселените и човечеството
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раните от нас Форми и инерционно да се изместваме в
Направленията на разнокачествените Вектори на „Еволюцията“ (макар, че както вече знаете, в същия този
миг, в който вие правите най-качествения от вашите
ежемигови Избори, в Самосъзнанието на някоя от едновременно фокусираните от вас Форми съществува и
противоположната му по качество динамика).
Главен „процесорен механизъм на оперативната
част“ на самото Време са вече моделираните за абсолютно всички реализационни Форми „индивидуални ротационни Цикли“ – безкрайно множество тясноспецифичните и „нематериални“ енергоинформационни Потоци,
образувани чрез многонивовия Синтез на различните
Аспекти на Чистите и Съвместени Космически Качества.
10.11172.

В действителност единственото „материално“
проявление на „ротационния Цикъл“ на всяка „личност“ се явява съдържимото на нейната „времева етерна напълваща“, вечно съхраняваща всички обстоятелства от Живота на дадената „личност“ във всеки от
непрекъснатите моменти на нейните Избори. Нашият
„ротационен Цикъл“ – това е цялото субективно Възприятие от нас на целия изживян Живот: събития,
обстоятелства, психични състояния, отношения и т. н.
10.11173.

„Индивидуалният ротационен Цикъл“ на всяка
„личност“ е структуриран („отквантуван“) в нейното
Самосъзнание само от Информация от особен род и е
фиксиран във Времето от динамиката на Енерго-Плазмата (от характерното взаимодействие на определени
„Полета-Съзнания“ – Мисли, Чувства, преживявания,
действия) с особено свойство, което създава уникалната
специфична Конфигурация на силовите взаимовръзки
и абсолютната невъзможност за „смесване“ помежду им
на „ротационните Цикли“ на различните „личности“.

10.11174.

С други думи, индивидуалните Програми, характерни за всеки от вече съществуващите билиони

10.11175.
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„компютри“, могат да се привеждат в действие само
от техните „собствени процесори“, работещи на строго
определена честота. И когато абсолютно всички възможности на дадената Програма са изчерпани и „Полетата-Съзнания“, „включващи процесора“, загубят
към него всякакъв творчески интерес, „компютърът“
престава да „улавя“ своята честота, „изключва се от
мрежата“ и по същество се превръща в „скрап“.
Именно тази своеобразна „честота“ (Конфигурация на множество взаимодействащи помежду си „Полета-Съзнания“) е определящият фактор, „инкрустиращ“
(„привързващ“, „вмъкващ“) дадения „компютър“ в своя
конкретен „ротационен Цикъл“, само в своя характерен
Времеви Поток. Затова и нито едни от „компютрите“,
които все още работят в дадения „ротационен Цикъл“,
„не знае“ нищо за своите „предшественици“, които, в
същност, са го „снабдили“ с цялата използвана от него
Информация, а самите те са се превърнали в „скрап“.

10.11176.

10.11177. Всяка „личност“ се проявява само в своя собствен
„ротационен Цикъл“ и няма никаква реална възможност
да се прояви (по определение) в нито един от нечии други „Цикли“ . Само не бъркайте „Цикъл“ със „сценарий“:
първото – по същество, това е път, промеждутък от Време, фиксиран от съвкупната качественост на осъществените избори и преминаващ през множество „сценарии“.
10.11178. Всеки от „сценариите“ се състои от безбройното
множество „индивидуални ротационни Цикли“ на всеки от хората, животните, природните явления, предметите и много-много други, едновременно проявени и субективно възприемани от „главния герой“ на конкретния „сценарий“ като „окръжаваща го действителност“.

Но в някои определени „точки на сингуларност“*
обединяващи разнокачествените (разноизмерностни)
„ротационни Цикли“, някои конкретни свойства на

10.11179.

* Вж. «Речник на термините»
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Информацията и Енергията на различните „ротационни Цикли“ притежават най-голяма степен на идентичност, което създава в тези „точки“ някакъв особен
момент на обща за тези „Цикли“ напрегнатост („модулация“) – тоест резонанс между различните конкретни
Аспекти на Качествата изразен само от позицията на
някакво тяхно отношение (на повишена степен на съвместимост или антагонизъм) един към друг.
10.11180. В такива „сингуларни точки“ се образува известно „струпване“ на много сходна Информация кодирана от различни типове Енергия и следователно
принадлежаща на различни „ротационни Цикли“.

„Количеството“ подобни „Цикли“, като че ли активно влизащи в съприкосновение един с друг в една
„резонационна точка“ може да съставлява безбройно
множество и всички те образуват открита „система“,
която ние наричаме условно „скррууллерртна“: в нея
пространствено са обединени абсолютно всички варианти на по-нататъшните реализационни възможности
съществуващи за дадената Конфигурация на Самосъзнанието, която като конкретна Форма е „инкрустирана“ в своя „индивидуален ротационен Цикъл“.

10.11181.

По силата на действието на Принципа на Дувуйллерртност на Всичко, се образува безкрайно множество такива дувуйллерртно преминаващи една в друга
„скррууллерртни системи“ – в частност, именно от тях
се състои цялата многоизмерностна „геометрия“ на
Пространството на всеки „Континуум“, представляваща набор от динамично взаимодействащи помежду си
разнокачествени „резонационни точки“.

10.11182.

На свой ред, цялото това множество също е организирано в друго безкрайно множество – „индивидуалните
Времеви Потоци“, всеки от които – поради разликата
в образуващата го Информация и Енергия, притежава
свои отличителни особености: напрежение (мощност,

10.11183.
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интензивност), направление (доминираща аспектност),
плътност (степен на течливост или лепкавост), мобилност (скорост), аналогичност и антагонистичност
(степен на съвместимост с други Потоци) и много-много
други недостъпни за нашето настоящо разбиране.
10.11184. Именно наличието на тези тясноспецифични индивидуални особености поражда ефекта на общата диференциация на цялата структура на Времето на онова,
което ние в своето ограничено във Времето и Пространството Възприятие определяме условно като „измерност“ или „ротационност“ – Главен съставен Аспект на
Илюзията на разделното Съществуване на Всичко, Което ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВА в единния „Миг на Вечността“.

Щом цялата тази суперглобална „Система на Времето“ се проектира абсолютно плътно (в нейната свойствена и образуващата я във всяка „точка“ честота)
върху всяка от ВЕЧЕ ГОТОВИТЕ Форми на Пространството съединени помежду си от всеобщата „Операционна
Система“ по строго определен начин (в съответствие с
качествеността на „материала“ и Конфигурацията на
„процесора“, то именно в този момент Всичко започва да действа и – в съответствие с присъщите Му качества, функционира в определени динамични „точки“
на Времето и така започва да се осъществява обективният динамичен Процес под условното название „Съществуване на Всичко във Времето“.
10.11185.

Това обаче все още не е целия обективен Живот,
тъй като подобни Супер-Програми в съвсем различни
Системи на Времето едновременно са задействани безбройно множество и всяка от Тях служи на някаква
определена Цел, която е част от Един Единен Замисъл – „Творение“, „Мироздание“ – Което, в частност,
Представлява обективния Процес на Съществуването
на „Всеобщия Живот“ или на Онова, Което ние с вас
субективно определяме за себе си като „Бог“ или (което по принцип е едно и също!) като „Енерго-Плазма“.
10.11186.
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Пространството – това е динамичното отражение на всички качества на Обективната Реалност
едновременно проявени във Времето. Времето със
своите специфични свойства помага на всяка Форма
на Пространството да бъде реално достъпна за нечие Възприятие, динамично да се прояви (в нашето
разбиране – да се визуализира) чрез специфичните
силови отношения между всевъзможните Форми на
Колективните Разуми в характерното за всяка Форма
качествено състояние или вид, който я образува.
10.11187.

10.11188. Следователно, Времето е функция на Пространството динамично и характерно изразена във всяко от неговите локални състояния: на паралелно променящите
се качествени състояния на Формите, образуващи Пространството, съответстват по определен начин променящите се свойства на Времето, диференцирано вътре в
себе си на множество разнокачествени Времеви Потоци.
10.11189. И Едното, и Другото – и Пространството, и Времето – не могат да се проявяват поотделно, тъй като
„методите“ на Съществуване на единия от тези главни
механизми на „Операционната Система“ предполага
задължителното наличие на Другия, който Го допълва.
10.11190. Всичко това, изразено заедно като Пространство-Време, представлява абсолютно единен Процес
на едновременната всеобща творческа реализация на
„Живота-Бог“, осъществяващ се чрез всички Форми на
Колективните Разуми (в това число и чрез нас с вас) в
един-единствен „Момент от Вечността“. Съществувайки в неразривна енергоинформационна връзка с всеки Елемент на този „Момент на Вечността“, всяка от
фокусираните от нас Форми придобива автоматично и
характерното свойство на Вечността – Безсмъртието.

Пространство – в неговия теоретично „чист“ вид,
тоест „абсолютно празно“, в което изобщо няма нищо,
дори Време – просто не съществува, тъй като по такъв

10.11191.
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неопределен начин то принципно никога не може да
се прояви. За локалното проявление на всяка Форма
където и да било винаги е нужен такъв специфичен
механизъм, какъвто се явява Времето.
Всичко, което във вида на която и да било от
енергийните Форми Съществува, задължително представлява резултат на някакви силови и междукачествени взаимоотношения, тоест явява се своеобразен
израз на динамиката на взаимоотношенията на едно
„нещо“ с друго „нещо“.

10.11192.

10.11193. А Времето е онова универсално средство, което
позволява на всеки тип Самосъзнание субективно да
отделя едно нещо от друго нещо, едни признаци от други, едни качествени състояния – от други.

Дори и най-„празното“ физическо пространство
е изпълнено с толкова малка (за нашето Възприятие!)
плътност на взаимодействието между „частиците“ на
Енергията „разсредоточени“ в толкова безкрайно големи обеми, че на страничния наблюдател може да му се
стори, че в тази част на Пространството изобщо нищо
не съществува.

10.11194.

Но това съвсем не е така: привидно изглеждащата „празнота“ се явява зона на активно силово взаимодействие на множество „Полета-Съзнания“ с различна
честота, за чието съществуване наблюдателят може
дори да не подозира. Просто честотата на вибрациите
на Формите на тези самосъзнателни Елементи не се
вписва по никакъв начин в тесния честотен диапазон
на системата на Възприятие на наблюдателя – затова
за него като че ли не съществува въобще.

10.11195.

10.11196. В действителност онова, което ни се представя
като „материя“, е динамично проявление във Времето на разнокачествените Форми на самосъзнателните
Елементи структуриращи дадения тип Пространство.
Всеки „плътен“ (за системите на нашето Възприятие!)
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обект на субатомарно – планковско – ниво представлява Пространство-Време – функция на безбройното
множество разнокачествено взаимодействащи помежду си Вселени, представляващи, на свой ред, специфичните Нива на Творческата Активност на всевъзможните Форми на Колективните Разуми.
Тези Вселени се формират по същите Принципи,
съгласно които ние с вас инерционно творим заобикалящите ни Светове – по специфичен начин (чрез динамиката на психичната активност) проявяваме различни Форми в структурата на своето Самосъзнание, активно фокусирайки се на тях или – фокусирайки тях.

10.11197.

Но преди да можем в тях да се фокусираме, Енерго-Плазмата на съответстващите Нива се пропуска чрез
системите на Възприятие на други самосъзнателни и
високоорганизирани Същности – тахиони и кванти,
тардиони и поляритони, кварки и лептони, бозони и
фермиони, електрони и нуклони, а също и на безбройно
множество други, неизвестни на нашата наука, Форми
с другоизмерностна „материалност“ (скоро ще бъдат открити цели флакглаассни „семейства“ на фалхати и
малсони, кляриони и кластирони, билурини и круолони, дуврити и кливрити, искони и тилумури).

10.11198.

Всички „твърди“ състояния на „веществото“ на
всяка от ирккуллигренните Реалности – при условие
на пълно отсъствие в него на вода, се състоят само
1% от „твърда материя“ и 99% – от „въздух“ (междуатомно и междуядрено Пространство, в зависимост
от степента на своята качественост принадлежащо
към едно от граничните вибрационни Нива – или към
флакглаассното (5-4-измерностното), или към лоолгслоорното (2-1-измерностното).

10.11199.

10.11200. Пространството между елементарните частици,
образуващи атомно-молекулните структури на всички
обекти на образуващия ни Свят, е огромно и напълно
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съпоставимо с разстоянията, отделящи един от друг
такива космически обекти като Планетите, Звездите и
дори Галактиките.
10.11201. Именно тази невидима и неосезаема за нас универсална Енергия, позволяваща едновременно да се осъществяват абсолютно всички макрокосмически и микрокосмически творчески взаимодействия, които удържат Формо-Плазмата в определени динамични (инерционни) състояния, се явяват по своята същност фундаменталната информационна субстанция субективно
определяна от нас като „Пространство-Време“.

С други думи Енерго-Плазмата – това е динамичното силово състояние на абсолютно всички Форми на
Колективните Разуми, непрекъснато и едновременно специфично проявяващи се във всяка точка на всяко Пространство – в зависимост от индивидуалните свойства на
системата на Възприятие на наблюдателя – в резултат от
дълбоко творческо взаимодействие помежду им на различни по честота и качественост самосъзнателни Елементи със строго съответстващи им по честота и качественост
състояния на Времето (на Потоците на Времето).
10.11202.

Запомнете: никога не е имало такова субективно
или „линейно време“, преди което Пространството или
Времето – като специфично динамично самоизражение на различните свойства на Енерго-Плазмата (материята), да не са съществували.

10.11203.

10.11204. По-нататък, след електроните, протоните и неутроните, кварките и лептоните, квантите и фотоните,
в безбройните редове на още повече, тоест супер-, хипер- и протоуниверсални самосъзнателни Формо-„частици“* – Творците на по-високочестотните, отколкото е
нашата, „другоизмерностни“ Реалности, се нареждат:

* Вж. Класификацията на «Полетата-Съзнания», организиращи творческата синтетична динамика на Формо-«частиците» на всички Нива на «Третичната» Енерго-Плазма, абзац 10.11894
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до +4,5 измерност: вече споменатите от мен „бъдещи“
фалхати и малсони, клариони и кластирони,
билурини и круолони – суперуниверсалните
Формо-„частици“, синтезирани от труусци
и дзейдзтци, оллдрини и кррингри, ооллирфи
и герокомвати;
до +5,0 измерност: такива Форми на суперуниверсалните „частици“ като дуврити и кливрити, искони и тилумури, синтезирани от арагофорли и
криигмми, офорртойфци и раммалити, а също
и такива като ееррерфите и басфодернитите,
които са формирани от съвместното синтетично
Творчество на илмофитите и еккдогруарите;
до +5,5 измерност: поолги и гларроввати, иисцирфи и
слуювверти, ааггда-а-агди и сполойюввати; тези
Форми на суперуниверсалните „частиците“ са
създадени от съвместното синтетично Творчество на укклофитите и еффливгруарите;
до +6,0 измерност: суперуниверсалните „частици“ гасста-а-аггди и аасслаа-а-ссами, ууллурфи и ссуккулярити, ааллгма-а-алли и вайдобиллити;
са формирани от съвместното синтетично Творчество на ссаулфитите и укквуммгруарите;
до +6,5 измерност: ннуунгииддасти и грооффгруусти
– хиперуниверсални Формо-„частици“;
до +7,0 измерност: лоунгмаасти и фрооммгруусти –
също хиперуниверсални „частици“, синтезирани
от ооррассти и фроорроверти;
до +8,0 измерност: такива хиперуниверсални „частици“ като драарргмаасти и вриивгруусти, синтезирани от ииллоссти и ввуурроторти;
до +9,0 измерност: Форми на хиперуниверсални „частици“, синтезирани от ууссурссти и мцууклоклорти – ммааргмаасти и ааргссруусти;
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и накрая, следните протоуниверсални Формо-„частици“:
до +9,5 измерност: оллооппхи и бсамадидоффи;
до +10,0 измерност: иссааррхи и пирримилоффи;
до +11,0 измерност: уммулухи и паарлитиффи;
до +12,0 измерност: уйюйюхи и есфеллуриффи.
Всички Енергии на висшите вибрации консолидирани в единен Творчески Импулс от Тези Космически Творци (учените биха Ги нарекли някакви „квазичастици“) формират всичко онова, което по своята
същност честотно като че ли е противопоставено (а в
действителност взаимно го допълва!) на състоянието
на „веществото“ свойствено на нашата Реалност – материята, и затова е наречено антиматерия.

10.11205.

В зависимост от все по-устойчивото наше фокусиране във Формите, чиито Конфигурации се доближават до флакглаассните (4-5-измерностни) синтезирани Нива на Енерго-Плазмата, ние все повече и
по-дълбоко ще се „внедряваме“ в различните състояния на настоящата „антиматерия“, дувуйллерртно отъждествявайки се с образуваните от нея Форми и ще
имаме в по-голяма степен отношения не с „атомите“
и „молекулите“, а с фалхатите и малсоните, кларионите и кластироните, билурините и круолоните,
както и с много други „самосъзнателни Елементи на
Творците“ структуриращи по-качествени Нива.

10.11206.

Феноменът „Време“ в действителност представлява не толкова свойство на разнокачествената динамика на Пространството, колкото на специфичните особености на енергоинформационната структура
на Самосъзнанието на фокусираните от Нас Форми,
индивидуалното проявление на функцията на нашето
субективно Възприятие, на нашата собствена гледна
точка за някакво конкретно явление, предмет или отношение към нещо или някого.

10.11207.
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В зависимост от това в каква степен и по какъв
начин „Фокусът на Съсредоточеното Внимание“ на вашето Самосъзнание изменя перспективата на всяко събитие, вие започвате по различен начин да го преживявате, по различен начин да се отнасяте към неговите
участници, обстоятелства, специфично преобразувайки
по такъв начин (по-своему изопачавайки) динамиката
на окръжаващата действителност.
10.11208.

10.11209. Докато осъзнавате себе си като активна творческа
Формо-„частица“ на окръжаващия Свят, вие притежавате способността да предизвиквате в своето Самосъзнание
един или друг ефект на течението на Времето, като че ли
„забавяйки“ или „ускорявайки“ го, „вклинявайки се“ в
него с цялата специфична динамика на вашия „Фокус
на Съсредоточеното Внимание“, който формира вашата
мигновена текуща „гледна точка“ за всяко събитие, словесна или звукова реакция, всяко механично действие.

Вие използвате тази своя „гледна точка“ като
индивидуален оценъчен инструмент за вашите ментално-чувствени манипулации, с помощта на които можете да изследвате и да наблюдавате собствените си
преживявания в тези Направления, които „сега“ са ви
най-интересни, отделяйки ги от контекстите на текущите събития и създавайки по такъв начин вашата
собствена субективна „реалност“, вашия собствен поглед към Живота.

10.11210.

10.11211. Вашият

индивидуален Живот („ротационният Цикъл“) – именно това е определената последователност
на мигновените, невероятно скоростни префокусировки под формата на вашите текущи избори и решения.
Но, повтарям, вие абсолютно нищо не създавате и не
променяте в Мирозданието.

Творческата динамика на всички ваши „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“ абсолютно по никакъв начин не влияе на стационарността и стабилността
10.11212.
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на Всичко, Което изначално ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВА. Но
именно едновременната и едномоментната разнокачествена динамика на всички Форми вкупом във Всичко,
Което Съществува създава необходимата хармония и
постоянство свойствени за всяка уравновесена Система.
10.11213. Вие – като Форма на проявление в Пространството на всяка от Формо-системите на Световете, сте
само „Фокуса на съсредоточеното наблюдаване“ или
„Фокуса на Съсредоточеното Внимание“, със своята
творческа динамика одухотворяващ всяка Форма в
строго съответствие с нейния изначален „сценарий на
развитие“ – и нищо повече!
10.11214. Като казвам, че ние с вас сме активни участници във
всички Процеси на Синтез на „Третичната“ Енерго-Плазма, аз имам предвид само нашето потенциално участие в
натрупването (усвояването) на Опита инерционно интегриран от едновременно фокусираните от нас Форми.
10.11215. На не „ние“, а Те мислят, чувстват, преживяват,
реагират, действат, ходят, спят, ядат, а „ние с вас“ само
наблюдаваме внимателно „изотвътре“ техния програмиран Живот, усвоявайки получавания от тях Опит. Когато дадена Форма на самоизразяване стане вече съвсем
неинтересна за Нас, ние веднага се фокусираме в друга
и с увлечение наблюдаваме „изотвътре“ нейния Живот.

Разбира се, това наблюдение много често за повечето от вас става толкова интересно, че вие, както
това се случва с някой завладяващ филм, започвате
да възприемате тези Форми като „самите себе си“ изцяло отъждествявайки се с тях. И тогава хлътвате в
абсолютната Илюзия на тяхното ограничено самовъзприятие, временно изцяло изпадайки от собственото
си – паралелно – вечно Съществуване.

10.11216.

Всяка от вашите безбройни НУУ-ВВУ-Форми, както
и всяка от Формите в окръжаващите ви Светове, се състои от наистина фантастичната (за вашето Възприятие)
10.11217.

www.ayfaar.org

332

Раздел IV

Най-новите представи за динамиката
на енергоинформационните структури на мирозданието

динамика на безграничното множество на целенасочените „Фокуси на Творческа Активност“ на елементарните, „субатомни частици“ и „Полетата-Съзнания“ образуващи атомите и молекулите – главните виновници
за „вещественото“ проявление на фокусираните от Вас
Форми във всяко от „вашите“ текущи „сега“.
Именно те едноврменно се движат с невероятни
скорости в даденото Пространство и в „ротационните
Цикли“ на Времето, създавайки по този начин видимостта на вашето „цялостно физическо“ съществуване
в ирккуллигренните Реалности.

10.11218.

Именно по тази причина вие се „плъзгате“ едноврменно с Тях във Времето префокусирайки се по такъв начин във Формите на Пространството, а изобщо
не се движите механически, принадлежейки всеки миг
само на една структура на Пространството, само на
един Свят. При това и едното, и другото, за фокусираните от вас Форми е в еднаква степен реално.

10.11219.

За това субективно „линейно“ време, докато вие,
дълбоко концентрирали се на нещо смятате, че от момента на началото на този процес е минала само една
минута, във вашия организъм ще се появят и отново
ще изчезнат билиони Форми на различни микросъщества, ще се осъществят билиони ядрени реакции с билиони всевъзможни участници в тях – протони, неутрони и „субатомните частици“ образуващи „атомите“
и „молекулите“ на различните химични „вещества“.

10.11220.

Всичко това поражда такава мощна инерционна
динамика, в сравнение с която даже „брауновото“ движение в огромния мравуняк би ви се сторила просто
застинала картинка.

10.11221.

Например медитиращият човек може да усети, че
е прекарал в състояние на максимален вътрешен покой (лежащ или седящ неподвижно) само една минута,
а хронологично може да е минал повече от един час.

10.11222.
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Отстрани той ви изглежда цялостно и монолитно, а
в същото време всичко, което образува неговия спокоен
външен вид, неподвижното му „тяло“, буквално кипи и
стремително се носи в мощен жизнен кръговрат, прониквайки в безброй Светове, „раждания“ и „Смърти“, правейки „човека“ именно такъв, какъвто е.
10.11223.

И ако вие можехте да се отъждествите със Самосъзнанието на една от тези „субатомни частици“,
щяхте да усетите около себе си само движенията на
същите, като вас, „частици“, носещи се с немислими
скорости покрай вас в различни направления.

10.11224.

И вие, пребивавайки в това състояние, за нищо
на света не бихте повярвали, че на някой всичко това
– в друга система на Възприятие, му изглежда като
покой и неподвижност.
10.11225.

10.11226.Същото

се получава и в Живота: наблюдавайки окръжаващия ви Свят от ограничената позиция на вашето
„личностно“ дискретно Възприятие вие виждате всичко
случващо се на Планетата само от гледна точка на Самосъзнанието на „субатомната частица“, около която непрекъснато всичко „лети“ в постоянно движение.

Пребивавайки в разделено, разединено състояние, Вие не можете нито себе си, нито Планетата да
възприемете като една цялостна жива Същност намираща се в уравновесен творчески покой.

10.11227.

Но ако се научите да не се ограничавате в цялостното Разбиране, то ще можете, наблюдавайки вечно суетящите се около вас „хора“, да виждате в едно
и също време и тях, и Света в неговата цялостност,
покой и в свойствената му вътрешна хармония.

10.11228.

И тогава вие, сблъсквайки се с най-сложните
жизнени обстоятелства и съумявайки да погледнете
над тях на всеобщото окръжаващо ви Съвършенство,
също ще поискате да се присъедините, да се прилепите
към него.
10.11229.
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Ако успеете да се фокусирате върху това достатъчно
устойчиво, ако можете в критични ситуации да помните, че именно вашият собствен поглед върху създадената
ситуация активизира определен поток от Мисли, които
на свой ред, проявяват вас като „Универсален Фокус на
Самосъзнанието“ на всяка Форма именно в тази ситуация, която вие самите моделирате, то дори и най-сложния
проблем ще отпадне от само себе си и с времето целият
ви Живот – в зависимост от степента на устойчивост на
вашата фокусировка в тези психични състояния – ще се
измени в нужното за вас Направление.

10.11230.

10.11231. Гледайки на Живота от по-широк ъгъл, вие ще
промените своите Представи за него в по-добра посока.
Колкото повече и по-дълбоко можете да виждате позитивните моменти във всяка жизнена ситуация, толкова
по-добре и осъзнато ще разбирате случващото се.

Ако глобализирате жизнените перспективи, а не
ги раздробявате и ограничавате в тесните рамки на
„личната“ изгода, ако промените отношенията си с окръжаващите ви „хора“ в посока на повече алтруизъм
и позитивизъм, вие ще се научите да насочвате своите
Мисли в нужното ви русло и така ще внесете по-качествени изменения в своя Опит!
10.11232.

Всеки ваш следващ миг става възможен за вас
само затова, защото вие – чрез „индивидуалните програми“, свойствени за Конфигурацията на „процесора“ на използвания от вас в дадения момент „биокомпютър“, се „включвате“ към Конфигурацията на
един от цялото множество подобни „биокомпютри“
намиращи се в същата „резонационна точка“ на вашата „скррууллерртна система“, веднага автоматично
префокусирайки се в него, доколкото цялата система
на „индивидуалното“ Възприятие (декодиране на постъпващата информация) на ново фокусираната от вас
Форма в този миг вече се е изключила от предишната
НУУ-ВВУ-Форма, тъй като вашият „Универсален Фокус
10.11233.
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на Самосъзнанието“ е станал част от „приложението
на програмите“ на следващата, също вече изначално
съществуваща, НУУ-ВВУ. И така – от миг на миг.
10.11234. Вие

само методично „сканирате“ нужните „части“
от самите себе си във ВЕЧЕ съществуващата система на
„ротационните Цикли“ и, като че ли „престоявайки“ в
тази „част“ един-единствен миг (защото самият „ротационен Цикъл“ принадлежащ на този Времеви Поток
също съществува – Е – само един миг!), продължавате
това свое „сканиране“ по-нататък, в друга НУУ-ВВУФорма. Този динамичен процес става възможен само
защото самият той също се явява част от общата Динамика на всички разнокачествени Времеви Потоци.
10.11235. Вие, временно отъждествили се с честотата на
Конфигурацията на Самосъзнанието на фокусираната
от вас Форма, също така започвате да представлявате
чрез „себе си“ част от „геометрията“ на Пространството принудено да се подчинява на определени Закони и
Принципи, по които е създадена „Супер-Програмата“
на Времето, по особен начин проецирана на всички
Форми на това Пространство.

Колкото по-качествена е Конфигурацията на фокусираната от Вас Форма, тоест колкото по-малък коефициент на плътност на образуващата я Енерго-Плазма тя притежава, толкова по-малко плътни Времеви
Потоци могат да бъдат проецирани на нея и, следователно, толкова по-голямо количество „битове“ Информация са способни да обработят за един миг „процесора“ и „видеокартата“ на използвания от вас „компютър“, което ще насити дадения миг с много по-голямо
съдържание, отколкото това е ставало в по-нискокачествените Формо-системи.

10.11236.

Ние изяснихме, че всички Форми вече съществуват и се „проявяват“ не в рамките на години и хилядолетия, а само на Един „Вечен Миг“. Но дувуйллерртно

10.11237.
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префокусирайки се в своя „ротационен цикъл“ по избираните от вас „сценарии на скррууллерртните системи“ и фиксирайки се във всеки от тях само за един
миг, във вашата „времева етерна напълваща“, точно
сканираща всеки от тези мигове, „се събират“ часовете, месеците и годините на вашето „личностно“ съществуване, запълнено с резултатите от изглеждащите
„ваши“ психосоматични реакции, тоест от субективните Представи и Впечатления, образуващи „дълговременната памет“ на фокусираните от вас Форми.
Това се отнася за цялата Енерго-Плазма независимо от това в кое от Своите специфични състояния Тя
Самоосъзнава Себе си. Всичко, което е възможно, в каквато и степен да се различава едно от друго, изначално Съществува в Енерго-Плазмата само в рамките на
своя единствен миг, който – последователно „наслоявайки се“ един на друг в разнокачествената динамика
на Времето и натрупвайки се в инерционното Възприятие на множеството Форми на Колективните Разуми,
в края на краищата се превръща в безбройните еони
Време на субективното Съществуване.

10.11238.

10.11239. В Колективния Разум на Енерго-Плазмата просто
е невъзможна някаква диференциация на всичко, което „има място едновременно да съществува“, на такива обичайни за вас условни категории на съществуване
като „минало“, „настояще“ и „бъдеще“. Всичко, реално
съществуващо само един условен Миг, субективно ВИНАГИ СЪЩЕСТВУВА – ЕДНОВРЕМЕННО И НАВСЯКЪДЕ!

Дори самото това субективно „винаги“ е фиксирано в Колективните Разуми на всички Форми на
Енерго-Плазмата като едновременно-едномоментна,
тоест „от само себе си подразбираща се“ възможност
активно творчески да се прояви чрез определен Времеви Поток в един или друг качествен диапазон (но
тогава това вече ще бъде субективно проявление притежаващо една или друга степен на Самосъзнание).
10.11240.
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Всички „междучестотни“ трансформации на
НУУ-ВВУ-Формите от Свят в Свят от една Формо-система
на Световете в друга, се осъществяват само с посредничеството на „Универсалните Фокуси на Самосъзнанието“
(тоест на нас с вас!), които – без никъде да се преместват „физически“, автоматично и мигновено изменят със
своята „индивидуална“ психична динамика някои свойства (честотната Конфигурация) на окръжаващото Пространство-Време (учените опростено наричат това „геометрия“ или „кривина“ на Пространството), като веднага
реално стават изначална структурна принадлежност на
друг „ротационен Цикъл“, който е дувуйллерртен по отношение на предишното им „местопребиваване“.
10.11241.

10.11242. Всяко ново (поредно) качествено състояние на
нашия „Фокус на Съсредоточеното Внимание“ – активно и тясноспецифично, „моделира“ около фокусираната от нас в дадения момент НУУ-ВВУ-Форма именно тази „геометрия“ на Пространство-Времето, която
строго съответства на „кривината“ на честотната Конфигурация на образуващите я Аспекти на Качествата
(тоест на степента на Творческа Активност в нашето
Самосъзнание на едни или други „кармични Канали“).

„Геометрията“ на окръжаващото ни Пространство-Време непрекъснато се видоизменя в процеса на
активните изменения на нашите психоемоционални и
духовни състояния мощно влияещи на качеството на
взиманите от нас решения, на продължителността на
фиксацията на нашите „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“ в едни или други синтезирани Нива на
АСТРО- и МЕНТО-Плазмата.
10.11243.

При това, още веднъж повтарям, самосъзнаващото „аз“ на „личността“ не се премества линейно
никъде в Пространството, а фокусираната от него в
дадения момент Форма не преминава механично в никакви други „ротационни Цикли“, тъй като тя е здраво „привързана“ към честотната Конфигурация („сце-

10.11244.
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нария на развитие“) само на „своя“, структуриран от
нея, Свят. Просто самият „ротационен Цикъл“ инерционно се препроецира чрез „геометрията“ на Пространството образувана от тази Форма.
Доколкото всяка НУУ-ВВУ-Форма, благодарение
на нашата в нея фокусировка, става притежателка
на собствено „личностно“ разбиране „аз съм“ (тоест
на конкретната „цялостна“ субективна Представа за
„себе си“ и за онова, което е), то във всеки момент от
времето „Фокусът на Съсредоточеното Внимание“ на
нашето Самосъзнание резонира с психоемоционалното
състояние само на тази от „най-близките“ по качественост НУУ-ВВУ-Форми, честотната Конфигурация на
която най-пълно и точно отразява целия набор от потенциални възможности необходими за нашето „личностно“ творческо самоизразяване.

10.11245.

По същество, в една и съща „многоизмерностна точка“ на Пространство-Времето потенциално е
представено цялото множество Стерео-Типи на всяка
от нашите Стерео-Форми, от които ние по собствено
Желание – осъзнато или инстинктивно – избираме с
качествената динамика на своя „Универсален Фокус
на Самосъзнанието“ само този, чиято честотна Конфигурация подхожда в най-голяма степен на всяка конкретна ситуация.
10.11246.

Пътьом ще отбележа, че така основателно приспособеният и продължаващ и до сега да господства
в умовете на нашите учени „модел на разширяващата се Вселена“ представлява само резултат от илюзорния ефект проявяващ се в структурите на многоизмерностното Време и предизвикан от специфичното
въздействие върху нашата система на Възприятие на
динамиката на непрекъснато изменящата се „геометрия“, възникваща като следствие при тяснокачественото взаимодействие на Пространството и Времето на
еднакъв диапазон на измерност.

10.11247.
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Този ефект на привидното „разширяване“ и възможното последващо „свиване на материалната“ Вселена е не по-малка илюзия, отколкото са и миражите,
които наблюдаваме в пустинята*.
10.11248.

Трябва специално да отбележим, че заедно с фокусираната от Нас НУУ-ВВУ-Форма ние автоматично избираме и предвидения за нея „сценарий на развитие“,
към който дувуйллерртната група на образуващите я
Стерео-Типи е неразривно прикрепена, тоест фактически
ставайки всеки миг нова НУУ-ВВУ-Форма, нова „личност“
и сами избирайки Световете за нашето плътноплазмено
проявление (осъзнато пребиваване), с това ние всеки път
по-новому реконструираме и своята Съдба.
10.11249.

10.11250. Причината за това явление се заключава в това,
че всяка, „индивидуално“ проявена пространствено-времева „точка“ (НУУ-ВВУ-Форма), в чиято тясноспецифична „геометрия“ ние сме се фиксирали със своя
„Универсален Фокус на Самосъзнанието“, има свои
много ясни и неизменни качествени характеристики.

Тези индивидуални свойства са свързани с някаква конкретна „История на развитие“ на дадения
„пространствено-времеви Континуум“ изначално фиксирана във „времевите етерни напълващи“ на всяка от неговите Формо-системи и именно поради това
всяка „точка на фиксация“ на Самосъзнанието може
да предложи на всяка от принадлежащите ѝ Форми
само много ограничен, строго определен от условията
на конкретния „сценарий“ набор от възможности (психични ситуации, жизнени обстоятелства) за извършването от нея на по-нататъшни избори.

10.11251.

Всеки качествено отличаващ се от предходния избор, е привързан към динамичните свойства на другите
синтезирани Нива на АСТРО- и МЕНТО-Плазмата, опери-

10.11252.

* Подробно за еволюцията на Вселените и Човечеството четете в един от следващите
томове
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рането със самосъзнателните Елементи на които (с „еманации“, „психонации“ и „кармонации“) непременно води
до закономерни изменения на „геометрията“ на Пространство-Времето около фокусираните от нас Форми.
Всеки наш избор е обусловен от степента на Творческата Активност в Конфигурацииите на фокусираните от
нас Форми на едни или други разновидности на вече синтезираните „Полета-Съзнания“ – „еманациите“ на Мислите и „психонациите“ на Чувствата имащи определени
качествени характеристики, с помощта на които те могат
да моделират (по определен начин да стимулират в „кармичните Канали“ дейността на УУ-ВВУ-копията) в нашето
Самосъзнание съответстващите психични състояния.
10.11253.

10.11254.

Например:

–

най-егоцентричните Мисли и крайно агресивните Чувства структурно се отнасят (формират свои
СФУУРММ-Форми) към една условна категория на
Енерго-Плазмата синтезирана от динамиката на
първи-шести „кармични Канали“ на двата нисши
ИИССИИДИ-Центъра;

–

средно-егоистичните и умерено агресивните – към
друга условна категория на Енерго-Плазмата (от
седми до девети ДУУ-ЛЛИ);

–

неагресивните и умерено алтруистичните – към
трета категория на Енерго-Плазмата (от десети до
дванадесети Канали на същите Центрове);

–

устойчиво алтруистичните – започвайки от първи-втори ДУУ-ЛЛИ на трети и четвърти Центрове.

Ше отбележа, че всяка от тези условни качествени „категории“ има свой собствен честотен диапазон на вибрациите, в който определени възможности за активно творческо проявление имат само
„чакрамните личности“ на посочените по-горе „кармични Канали“, а участието на „фрагментирани

10.11255.
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персоналности“ от други Центрове или е изобщо изключено, или е силно ограничено*.
Съответно и всички „сценарии на развитие“ на
Формите във всяка от тези условни категории на Енерго-Плазмата са изначално съставени само с оглед на
постигането на главните цели и задачи отнасящи се до
развитието на всяка от конкретните групи структуриращи я самосъзнателни Елементи и до онези специфични
условия, които са им необходими само за осъществяването на изначално програмираните синтетични Процеси.
10.11256.

10.11257. От всичко казано може да се направи следния
извод: всеки от нас, чрез фокусираните от Него Форми, преминавайки по съответен начин вътре в структурата на собственото си Самосъзнание от активността на едни Нива на Енерго-Плазмата към активността
на други нейни Нива, с това мигновено изменя някои
честотни характеристики на окръжаващото Пространство-Време и в същия този миг, без никъде да се премества физически, се оказва „индивидуално“ осъзнаващ себе си в онази от множеството Форми, която
идеално съответства на честотната Конфигурация на
неговата текуща психична динамика.

На този, който мисли за себе си само с категориите на „личностната“ отделеност на своето „индивидуално“ творчество от ЦЯЛОТО Мироздание, който по силата на отсъствие в неговото Самосъзнание
на съответстващия еволюционен Опит и по-истинно
Знание (тоест по силата на собственото им невежество) твърде дълбоко отъждествява „Себе си“ с фокусираните от Него Форми, ще му е много трудно да
разбере най-дълбоката Същност на този Принцип на
„помиговото“ непрекъснато Съществуване лежащо
в самата енергоинформационна основа на нашето
„личностно“ Безсмъртие.
10.11258.

* Вж. Таблицата на ИИССИИДИ-Центровете («Речник на термините»)

www.ayfaar.org

342

Раздел IV

Най-новите представи за динамиката
на енергоинформационните структури на мирозданието

Даже изучили ИИССИИДИОЛОГИЯТА, много от вас си
представят, че всички Стерео-Типи, непрекъснато използвани от вас за обезпечаване на вашето проявено Съществуване в ирккуллигренните Реалности, съществуват някъде „там“, отвлечено и отделно от вас, извън вашето поле
на дейност – точно както ви се струва, че Земята сама по
себе си се намира тук, под краката ви, а небето – някъде
там, много високо, извън сферата на вашата дейност.
10.11259.

В действителност няма нищо такова, ние с вас
– както един от друг, така и от използваните от всички нас Форми – никъде дори и за миг не се отделяме, на нищо и никого не се делим, а тази илюзорна
диференциация се извършва, защото цялото това неразривно Единство на нашите реализационни Форми,
енергоинформационно обвързано с определени качествени структури на Пространство-Времето, притежаващи някои удивителни и непонятни за нас универсални
свойства, именно на които е основана тази „помигова“
телепортация на „едни нас“ в „други нас“.

10.11260.

Правейки някакъв конкретен избор, ние просто се
настройваме в своето Самосъзнание на строго определена
честота, която безкрайно се отличава от нашите примитивни представи за природата на вибрациите (например
за звука, цвета, електричеството, магнетизма, излъчванията), но има много сложна, абсолютно индивидуална
Конфигурация, съставена от съгласуваната динамика на
индивидуалното творчество на безбройното множество самосъзнателни Елементи на АСТРО- и МЕНТО-Плазмата.
10.11261.

Честотната Конфигурация – това е сумираното
качество на най-тесните диапазони на Енерго-Плазмата (за ирккуллигренните реалности – на нивото
на планковските величини) специфично и уникално
структуриращи всяка от УУ-ВВУ-копията на нашето
Самосъзнание, които създават всички наши текущи
представи, типове Възприятия, мисловни Образи и
психични реакции.
10.11262.
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Ние дори все още не успяваме както трябва да осъзнаем собствената си реакция (от дуалната позиция „добро“
– „зло“), а „геометрията“ на Пространство-Времето около
използваните от нас Форми вече моментално се е изменила, векторите на приложение на творческите усилия вече
са се изменили и ние, без изобщо да забелязваме това, автоматически се оказваме „отново проявени“ в друга „резонационна точка“ на своето безкрайно Съществуване.

10.11263.

10.11264. И ако в следващия миг отново, дори и съвсем слабо, изменим качеството на своето психично състояние,
то в същата многоизмерностна „точка“ на Пространство-Времето ще се прояви вече друг, задействан от
нас Стерео-Тип, но да се реализира той ще може вече
само по друг, свойствен само на него, начин – малко
по-различен от предходния и всичко това ще се отразява в нашето Самосъзнание като протичащо именно
„тук“, именно „сега“, като че ли в „една и съща точка“, в един и същи Свят.

Повтарям: ние с вас в действителност никъде линейно не се преместваме, нищо съществено, по принцип, не предприемаме за проявяането на „себе си“ във
Форми принадлежащи на други Светове – всичко винаги вече СЪЩЕСТВУВА и всичко винаги вече е „тук“ и
винаги, в който и да било момент, можем да използваме това за целите на собствената си творческа реализация, ако много точно се настроим на нужната честота характеризираща съответстващата Форма.
10.11265.

Вие не можете ВСИЧКО това, потенциално присъстващо за всеки от нас „тук“ и „сега“, да видите в рамките на тази стая, в пределите на пространството на този
„Континуум“, чиито Форми вие визуално и чувствено
можете да осъзнавате. И именно в това се крие цялата
сложност за по-дълбокото ваше разбиране.

10.11266.

Да се разбере в дълбочина и логически да се осмисли всичко това може само ако притежаваме ево-

10.11267.
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люционната способност за осъзнато манипулиране с
активизираните Нива на висококачествената Енерго-Плазма, чрез които в по-хармонично организираните Форми на Самосъзнанието се проявяват такива
екстрасензорни свойства като свръхлогика, интуиция,
ясновидство, телепатия и др.
10.11268. Например онези от вас, които вече имат поне някакъв Опит от така наречените „астрални излизания“
си представят, че това може би прилича на ситуацията, при която променяйки мигновено своите Желания
и Намерения, вие – заедно с това, мигновено изменяте
и обстоятелствата в окръжаващата ви действителност.
10.11269. Вие веднага ставате онези, които искате да станете, проявявате се там, където искате да бъдете и също
така мигновено изчезвате от там, ако нещо престане
да ви интересува, като веднага се проявявате в друга
„точка“ на Пространството, точно съответстваща на
Конфигурацията на вашето Желание („Универсалния
Фокус на Самосъзнанието“).
10.11270. Та нали в действителност „самите вие“ (тоест вашето Самосъзнание, точно фиксиращо вашите променливи психични състояния) за тази цел никъде „физически“ не се премествате, а всичко, като че ли от само
себе си, се променя около вас, в зависимост от това
какви психични състояния вие преднамерено формирате в своето Самосъзнание.
10.11271. За да осъществите своето Намерение или Желание, вие „физически“ нищо не предприемате, не се напрягате по никакъв начин, а само качествено изменяте
динамиката на собствените си Мисли, Чувства, като ги
организирате по различен начин в своите Представи
(СФУУРММ-Форми) и само поради това около вас автоматически, веднага, като на кино, незабелязано се преобразува цялата пространствена картина на „помигово“
сменящите се една друга Формо-системи на Световете.
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Осъзнато фокусираните от мен Стерео-Типи, с качествеността на свойствените им Конфигурации, ми дават способността с ускорено темпо, като че ли с пределна скорост на „превъртане“, да прегледам абсолютно
всичко от този разнообразен Опит от Съществуването
на използваната от мен Стерео-Форма, който може да
ми бъде достъпен в дадения момент.

10.11272.

И така – дотогава, докато не намеря най-голямата степен на проявление на Хармонията, докато всичко, възможно за „мен“ в дадения времеви промеждутък, не започне максимално да съответства на това,
към което се стремя (нямам предвид вариантите на
тези от „чуждите“ – по отношение на „мен“ – Светове, чиито „сценарии на развитие“ са написани не
за „мен“, а за други „главни герои“). По-подробно за
„своите“ и „чуждите“ Светове ще ви разкажа в последната книга от дадения цикъл.
10.11273.

10.11274. Вълновата „геометрия“ на окръжаващото ни
Пространство-Време непрекъснато се видоизменя, ставайки малко по-хармонична или малко по-качествена,
в пряка зависимост от това доколко мощно в нея се отразяват нашите конкретни психични състояния и каква е тяхната честотна вибрация ( тяхната качествена
Конфигурация).
10.11275. Съвсем не Пространството и Времето, всеки миг
отразяващи в нашето Самосъзнание всичко, което в
тях е заложено в Нивата на Творческата Активност
на Енерго-Плазмата, се явяват главните механизми
на нашите ежемигови префокусировки, а собствените ни Мисли, Чувства и характерните Представи на
използваните от нас НУУ-ВВУ-Форми автоматически и
ежемигово „ни“ препроецират в тези Формо-структури
на Пространството и Потоците на Времето, към които те изначално качествено принадлежат и където за
тяхната реализация съществуват най-оптимални резонационни условия.
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Там – в по-обективните Формо-системи на Световете по-благоприятстващи творчеството, Мислите,
Чувствата и Желанията вписани в Конфигурациите на
фокусираните от нас Форми, отразявайки се от индивидуалните свойства на окръжаващото Пространство и
точно фиксирайки се в конкретния Поток на Времето,
дават на нашето Възприятие онова, което ние самите
– в дадения момент, сме най-предразположени да си
предложим и реализираме, най-способни от себе си да
„извадим“ и субективно да проецираме под формата на
определени психични и механични реакции в окръжаващата ни действителност.
10.11276.

Самото Пространство, с целия безкраен запас от
структурираща го Енергия и Информация, просто не
може да ни предложи нещо конкретно-субективно, тъй
като всичко, което ни е нужно, присъства в него само
потенциално – под формата на индивидуални Програми, всяка от които можем да пуснем в действие само ние
самите, в необходимия момент разгръщайки в едно или
друго качествено Направление динамиката на Нивата
на Творческата Активност на своето Самосъзнание.
10.11277.

Пространството – това е само многоизмерностен
и универсален механизъм на префокусировките за безбройното множество разнотипни Форми на Колективните Разуми, това е само идеален „екран“, на който можем
– във всеки удобен за нас момент, да „покажем всякакви
филми“, да реализираме всякакви фантазии, а това какъв „филм ще започнем да гледаме“ и каква фантазия
ще започнем да реализираме, изцяло зависи от качественото съдържание на нашето собствено Самосъзнание.

10.11278.

В частност, самото Пространство, потенциално активно едновременно във всяка от своите „резонационни точки“ „индивидуално инкрустирани“ в
идентичната честота на множеството Времеви Потоци – именно това е цялото безкрайно разнообразие
от използваните от нас (както в Живота, така и във

10.11279.
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фантазиите) Форми, тясно „съединени“ и „преплетени“ помежду си от най-сложни психоинформационни
силови взаимовръзки.
Повярвайте, всеки от вас има такива Стерео-Типи, чиито по-универсални свойства ви позволяват изцяло да регулирате по свое усмотрение всички тези „пространствено-времеви метаморфози“, променяйки своята
Съдба по свое собствено Желание, както може това да
се направи с пластилин – дори е много по-просто.

10.11280.

Просто и вие самите поради твърде ниското ниво
на свойствените ви интереси, качеството на формираните от вас Цели и Стремежи, а така също и активно
използваните от вас за тази цел нискочестотни Стерео-Типи, все още много силно се отличавате в Конфигурациите на АСТРО- и МЕНТО-Плазмата от Нивата на
Самосъзнание на онези Форми, благодарение на префокусировките в които вие – в другите ваши „сега“,
изпитвате много по-качествени и възвишени преживявания, участвайки в постигането на несравнимо
по-грандиозни Цели и решавайки наистина Космически Творчески Задачи.
10.11281.

10.11282. Да се пренастроите в друг Свят означава да измените своята Конфигурация в Направление на пълно
съответствие с абсолютно всичките енергоинформационни параметри на осъзнато избирания от вас Свят.
Това много ми напомня за осъзнатата телепортация,
активно използвана от нас „сега“ чрез по-хармоничните Форми на по-качествените Светове: един миг – и
вие вече осъзнавате себе си като Форма принадлежаща на друг Свят, със съвсем друг „сценарий на развитие“ както за вас, така и за Него.

Когато вие върху нещо – дори да е незабележимо
и неосъзнато за вас! – фиксирате своя Избор, своето
предпочитание и Интерес, то в същия миг вие изменяте предишното качествено Направление на своето раз-

10.11283.
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витие (процеса на Синтез помежду им на едни или други Аспекти на доминантните и рецесивните Качества)
и следователно, започвате да се подчинявате вече на
някакъв друг, строго определен по своите честотни параметри „ротационен Цикъл“.
10.11284. Вие живеете, мислите, чувствате, избирате и се развивате само в жизнените условия и обстоятелства ясно
ограничени от качествените характеристики на „сценариите“, изначално предвидени за Формите, конфигурационно „вписани“ в дадения „ротационен Цикъл“.
10.11285. Спомнете си моя пример с родилия се в своята „скррууллерртна система“ заек, бягащ по снежното
поле. Всеки, докато върви точно по неговата следа, ще
попада в едни и същи, както и заека, обстоятелства; ще
се сблъсква с едни и същи ситуации; ще вижда същите
пейзажи, обекти, събития, „вписани“ като антураж и
декорация на творческия фон на дадения „Цикъл“.

Тук всичко, включително и най-незначителните
подробности, е разчетено само за определен синтетичен процес, за формиране на строго определени Представи и Убеждения резониращи с определени Конфигурации на Самосъзнанието.

10.11286.

И най-малкият дисонанс, откриван в едни или
други причинно-следствени връзки възникнали в тази
система, мигновено води след себе си „изпадане“ от
нея на дадената Форма на Самосъзнанието и до нейна
префокусировка в друг вълнов диапазон, формиращ
вече друг „ротационен Цикъл“ със съвсем други „сценарии“ на развитие на структуриращите го Форми.

10.11287.

И дори ако, както понякога на някого да му се
струва, просто „безволево плувате по течението“ и безпрекословно подчинявате своя Живот на създаващите се около вас обстоятелства (което е неосъществимо
реално, а е възможно само на теория, хипотетично),
то във всички случаи вие ще се развивате в „сценари-

10.11288.
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ите“ на някаква конкретна група Стерео-Типи, които
структурират дадения, още изначално съществуващ за
синтеза на някакви определени Аспекти на Качествата, „ротационен Цикъл“.
В каквото и състояние да се намирате, каквото и да чувствате и да правите, към каквото и да се
стремите и каквото и да си представяте за себе си,
във всеки момент от преживяваното от Вас Време –
чрез фокусираните от вас Форми – вие задължително
ще принадлежите на някой от безбройното множество
„индивидуални ротационни Цикли“.

10.11289.

Всички тези „Цикли“ в цялото им безкрайно разнообразие, вече съществуват изначално като естествена динамика на Енерго-Плазмата. Моят пример със
заека говори не за това, че вие сами ги формирате,
реконструирате или наново ги създавате: вие всеки
миг просто избирате от цялото безбройно множество
съществуващи във вас възможности само онова, което
„сега“ за вас е най-предпочитано и интересно. В този
момент вие се префокусирате в НУУ-ВВУ-Форма, която
конфигурационно вече се явява част от съвсем друг
„ротационен Цикъл“.
10.11290.

10.11291. Смяна на „Цикъла“ протича винаги, когато вие
се опитвате осъзнато да изберете такава Конфигурация на съчетание на синтезираните Аспекти на Качествата, чиито Форми на изражение просто изначално не са предвидени за този „ротационен Цикъл“, в
който вие в дадения момент сте фокусирани.

При достатъчно висока степен на устойчивост на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ в
нужния качествен диапазон, вие винаги имате възможност да се префокусирате в онези групи дувуйллерртни Светове, в които ще имате възможност за
желаното творческо проявление чрез съответните
Конфигурации на Формите.

10.11292.
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Доколко това ще е продължително и ефективно
зависи само от това в каква степен ще ви се отдаде да
стабилизирате цялата разнокачествена динамика на
„Фокуса на Съсредоточеното Внимание“ на своето Самосъзнание в рамките на нужния диапазон.
10.11293.

При това условията на „вашето“ субективно Съществуване (фокусираните от Вас Форми) веднага започват да се подчиняват на специфичната динамика
на новия, току-що избран от вас, „индивидуален ротационен Цикъл“ и абсолютно всичко, което ще се случва с вас, всички възможности, които автоматически
ще получите, ще бъдат основани само на специфичните свойства на динамичните процеси характерни за
Нивата на Енерго-Плазмата само на този „Цикъл“.

10.11294.

Моят съвет към вас: ако искате кардинално да
измените своя Живот в по-добра посока, трябва да се
постараете да изберете за себе си – поне за известно
време, но колкото по-дълго – толкова по-добре! – този
род занимания и ментално-чувствена дейност, които
в най-голяма степен подхождат, по вашите субективни оценки, на това от възможните за вас в „настоящия“ момент качествени Нива, в чието Направление
на развитие искате да измените всички обстоятелства
във вашия Живот.
10.11295.

Динамиката на всеки от „индивидуалните ротационни Цикли“ винаги точно отразява индивидуалните свойства само на някакви определени Формо-системи на дувуйллерртните Светове структуриращи някакъв тип Реалности (например: някои изключителни
способности на Пространството и Времето, уникалното
съчетание на инерционно синтезираните качества на
МЕНТО- и АСТРО-Плазмата, тесния диапазон на възможното активно приложение на определени творчески усилия, динамиката на съществуващите силови
взаимовръзки, параметрите на активизираните измерности и много други).
10.11296.
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И тук искам да ви напомня, че „ротационният Цикъл“ на всяка „личност“, разглеждана от нас, е сбор от
онези многобройни, бих казал, микроскопични „парчета“
от „сценариите на индивидуалното развитие“ на някои
конкретни от вече използваните от нея Стерео-Типи на
една и съща Стерео-Форма, които са били – осъзнато или
неосъзнато – избрани от нея в конкретни моменти от жизненото творчество и са се наслоили в енергоинформационните структури на нейното Самосъзнание като субективни
спомени („дълговременна памет“) присъщи само на „времевата етерна напълваща“ на дадената „личност“.
10.11297.

10.11298. Именно „събитийната“ уникалност на всеки от „ротационните Цикли“, непрекъснато формирани от всеки
от нас в много тесните и специфични според синтезираните Качества вълнови диапазони на Пространство-Времето, се явява главната предпоставка за съществуването
на тази условна категория на Творческа Активност, която аз обозначих като „индивидуални Светове“.
10.11299. В действителност, обективно такава „локално изразена“ структура в Пространство-Времето не съществува, тъй като всеки Свят, в индивидуалното негово
възприятие от всяка „личност“, в структурите на нейното Самосъзнание представлява само субективно отражение на ежемиговия резултат от характерната качествена динамика на Творческата Активност на цялото
множество УУ-ВВУ-копия образуващи вълновите Конфигурации на фокусираните от Нея НУУ-ВВУ-Форми.
10.11300. Ще повторя: такава обективна структура като
„Свят“ просто не съществува, но именно от цялата
съвкупност на Творческата Активност на всеки от субективно формираните от всяка „личност“ – в един
„Миг от Вечността“! – „индивидуални“ Светове са
структурирани всички Формо-системи на Световете,
чието конкретно обективно изражение във всеки миг
от нашия Живот ние сме склонни опростено да наричаме „свят“ или окръжаваща действителност.
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Получава се някакъв парадокс: обективно такива
формации като „Светове“ не съществуват, но субективно те са абсолютно реални за всеки от нас, тъй като
именно този тип силови проявления сред цялото разнообразие на динамиката на Енерго-Плазмата, по своята
същност са онова психически доловимо и единствено
възприемано от нас съчетание на нашите всевъзможни енергоинформационни взаимовръзки, които ние
субективно осъществяваме чрез фокусираните от Нас
НУУ-ВВУ-Форми и които сме склонни образно да наричаме „мигове от своя Живот“.
10.11301.

Ако Енерго-Плазмата може опростено да се охарактеризира като абсолютно цялата съвкупност от едновременната динамика на „скррууллерртните системи“,
то – по аналогия, Формо-системата на Световете също
можем да обозначим като абсолютно цялата съвкупна
едновременна динамика на „индивидуалните“ Светове
формирани в един условен миг в един и същ тесен диапазон на измерности в структурите на Самосъзнанието
на абсолютно всички Форми на Колективните Разуми.

10.11302.

Но за описание на някакви конкретни свойства
на фокусираните от Нас НУУ-ВВУ-Форми Формо-системите на Световете не са подходящи, защото всяка
от тях обективно изразява резултата от мигновеното качествено състояние на реализационните Форми
на абсолютно всички живи същества „инкрустирани“
чрез своите вълнови Конфигурации в дадения тесен
диапазон на измерностите, започвайки от характерните вибрации на атомите и молекулите, вятъра и водата, растенията и минералите, животните и хората и
свършвайки с всички Планетарни, Звездни, Галактически Същности, Чиито специфични Форми са също
така динамично проявени в дадения миг в дадения
тясночестотен диапазон на Енерго-Плазмата.

10.11303.

Всеки от цялото „множество нас“, „индивидуално“ (и едновременно с нас!) осъзнаващи себе си в
10.11304.
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своето „сега“ като обитатели на „Земята“, в един миг
е способен да възприема целия окръжаващ Свят само
индивидуално, по-своему – само на базата на създалата се в дадения момент в Конфигурацията на неговото
Самосъзнание степен на Синтез на едни или други Аспекти на Чистите Качества.
10.11305. По същия начин за всеки друг от „нас“, едновременно с нас фокусиращ се в специфичната Форма на
човек, животно или растение и обективно – така, както и „самите ние“ – осъзнаващ себе си (в същия този
миг!) като пребиваващ в някое „друго“ Пространство
от всички Пространства на Вселената, окръжаващия
Свят ще изглежда и психически ще се възприема по
абсолютно различни от начина, по който го възприемаме ние – съвсем индивидуално. В един и същи „индивидуален“ миг на молекулата или атома, котката
или слона, мравката или маргаритката, амебата или
баобаба, земния човек или този от Сириус, марсианеца
или плеядианеца – Самосъзнанието на всяка от тези
Форми, използвайки енергоинформационните взаимовръзки присъщи на вълновата Конфигурация само
на дадената Форма, ще може да формира само своята
собствена Представа за Света, която просто не може да
прилича на нищо друго.

Именно всичко това, взето заедно, индивидуално
и „архиспецифично“ изразено в един и същи условен
миг, аз обозначавам с такова – по-обективно, отколкото понятието „Свят“, понятие като понятието „Формо-система на Световете.

10.11306.

То изразява не само онова, което сте способни да
виждате и усещате в един миг пред себе си, а всичко
това, което в дадения миг се намира във всяка точка на дадената Вселена извън зависимостта от това
дали го наблюдавате чрез вашата субективна система
на Възприятие или изобщо никак не се проявява във
вашето полезрение.

10.11307.
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Фактически именно това е качествено зафиксираното в един условен конкретен миг от Времето състояние на Вселената. „С какво тогава се различават по
смисъл тези два термина – „Формо-система на Световете“ и „Вселена“? – ще ме попитате вие. Тук отново се
сблъскваме с привиден парадокс (но той е такъв само
от позицията на вашето ограничено Възприятие!).
10.11308.

Всичко се корени в „индивидуалните ротационни
Цикли“, които за всички „третични“ Форми на различните типове Колективни Разуми се формират от
различни „ротационни инерционни измествания“: за
хората това е един начин на Възприемане на Времето,
а за различните споменати от мен молекули или атоми, котки или слонове, мравки или маргаритки, амеби
или баобаби, земянина или Сириусианеца, марсианеца
или плеядианеца – е друг.
10.11309.

И когато аз в своя – свойствен на моя „ротационен Цикъл“ – миг официално пребивавам със своето
Самосъзнание в своята Формо-система на Световете
изначално съдържаща „сценария“ на моето в нея обективно присъствие, то поради своеобразната „кривина“
на Пространство-Времето индивидуалните структури
на Самосъзнанието на различните молекули или атоми,
котки или слонове, мравки или маргаритки, амеби или
баобаби, землянина или Сириусианеца, марсианеца или
плеядианеца, също така пребивават в „същия този“ миг
всеки в „своята“ Формо-система на Световете.
10.11310.

Както обективно, така и според субективното
Възприятие, всеки конкретен „миг“ от Времето – това
са много различни времеви промеждутъци не само за
Формите на различните типове Колективни Разуми, но
и за различните типове Самосъзнание: за атома този
„миг“ продължава толкова, за нас с вас – еди колко
си, а за котката или слона, мравката или маргаритката, амебата или баобаба, землянина или Сириусианеца, марсианеца или плеядианеца – толкова.

10.11311.
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Но всички ние заедно – в този „условен миг“!
– обективно пребиваваме в Пространство-Времето на
една и съща Вселена! Защото всеки от нашите „индивидуални ротационни Цикли“ е като че ли „вписан“ в
единния „ротационен Цикъл“ на Вселената.
10.11312.

10.11313. И за да е по-лесна „лично“ за мен възможността да опиша разнообразните разнокачествени процеси, а и за по-доброто ваше разбиране, аз подразделям
едно обективно понятие „Формо-системи на Световете“ на множество типове, всеки от които, във всеки от
конкретно разглежданите от мен случаи, е привързан
и към отделния „ротационен Цикъл“, и към специфичните възможности за Възприятие на структурата на
Самосъзнанието на една или друга Форма.

Но вие никога не бива да забравяте, че става
дума за абсолютно единна и неделима Формо-система
на разнокачествените Светове, обективно отразяваща
в един „условен миг“ от Времето изначално определеното качествено състояние на инерционната динамика
на „Третичната“ Енерго-Плазма на Вселената, дувуйллерртно осъществявано в рамките на едно „квантово“
(разнокачествено) изменение на измерността във всички възможни Направления на развитие на Формите.

10.11314.

Цялата инерционна динамика на цялото многообразие от разнокачествени ирккуллигренни Формо-системи на Световете, по особен начин и специфично изразена в Пространство-Времето за определен
промеждутък разнокачествени енергоинформационни
взаимодействия между всички Форми, „инкрустиращи“ със своите „ротационни Цикли“ тези Формо-системи на Световете, условно е обединена от мен в разнокачествени типове Реалности дувуйллерртно преминаващи една в друга.
10.11315.

Например, буквално всеки тип НУУ-ВВУ-Форми, чиито Конфигурации на Самосъзнанието са организира-

10.11316.
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ни приблизително по един и същи тип разнокачествен
Синтез на едни и същи Аспекти на Качествата (тоест
разликата в степента на Творческата Активност на еднаква двойка доминантни Качества над определени Аспекти на рецесивните Качества дава на УУ-ВВУ-копията
възможност за интензивен енергоинформационен взаимообмен), инерционно пребивавайки в даден диапазон
на измерността на Пространство-Времето едновременно
с честотното проявление на всички останали Форми на
Колективните Разуми на своята Формо-система на Световете, със своето субективно жизнено творчество формира свойствен само на него тип Реалности.
Освен това не забравяйте, че всички Формо-системи на Световете, структуриращи Реалността на дадения тип (както и на всеки друг), се организират не само
от колективното Творчество на фокусираните от „нас“
НУУ-ВВУ-Форми, но също така, както вече обясних
по-горе – и от разнокачествената дейност на безбройното множество други специфични Прото-Форми на
Всяка от ГООЛГАМАА-А участващи в процеса на структуриране с „индивидуалните“ Светове на едни и същи
Формо-системи със свойствата, характерни само за
техните синтетични Нива и типове Самосъзнание (тоест всички качествени разновидности на НУУ-ВВУ-Формите на земляните внасят в общата Формо-система
своята лепта; насекомите, рибите, животните, растенията и минералите – своята; атомите и молекулите
– своята; а прословутите (за мен) марсианци, тези от
Сириус и Плеядите и безбройното множество останали
Форми на Живот, разбира се – своята).
10.11317.

Обективната Реалност представлява разнокачествената динамика на всичко това (на всички разновидности на Формите на Колективните Разуми – от
субатомните до Галактическите), което в строго съответствие с изначалния „Сценарий на проявление на
всички Форми“ присъства едновременно във всички

10.11318.
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Времеви Потоци независимо от това как всяка от Формите, едновременно проявени в много тесен диапазон
на измерността, субективно приема и себе си, и окръжаващия я Свят в един или друг условен момент на
„своето“ субективно възприемано от нея Време.
Субективната Реалност – това е субективно отражение в структурите на Самосъзнанието на всички
тези Форми, които са едновременно проявени в една
„резонационна област“ на ирккуллигренния диапазон на Пространство-Времето – отражение на реализационната динамика на цялата съвкупност на много
специфичните Представи (СФУУРММ-Форми), ограничени от тесния диапазон на Аспектите на Качествата,
синтезирани по строго определен начин (тоест в зависимост от конкретната насоченост на осъществяването на самите процеси на последователния „понивов”
Синтез от Качество към Качество и от определената
степен на тяхната доминантност-рецесивност помежду
им) и позволяващи на Самосъзнанията на структурираните от тях Форми да влизат в активни, продуктивни творчески взаимодействия.

10.11319.

10.11320. Да вземем за пример онези типове дувуйллерртни субективни реалности, в които инерционно се осъществява развитието на колективното Съзнание на
„човечеството“, в чиято „времева етерна напълваща“
(НОО-Сфера) е фиксиран онзи конкретен „ротационен
Цикъл“, който е известен на всички нас като „Обща
световна История на развитието на човечеството“.

Първо, многобройните представители на един тип
колективно Съзнание на „човечеството“, проявени в
един и същи Времеви Поток, но в зависимост от Конфигурациите на Самосъзнанието на фокусираните от
Тях Форми, отнасящи се към такива качествено полярни състояния, както при най-развитата част от населението, от една страна, и при аборигените, туземците,
папуасите и други коренни народности на различните

10.11321.
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континенти – от друга, формират със своите Представи
също толкова различни и несходни помежду си типове субективни реалности, както това е свойствено за
Прото-Формите на съвсем различни типове Колективни
Разуми. Защо се получава така, е друг въпрос!*.
10.11322. Второ, в различните времеви периоди на своето
инерционно развитие в известната на всички ни „Обща
История“ хората от различни страни и континенти
също са имали съвсем различни Знания и Представи
(социални, културни, религиозни, научни, философски) за себе си и за окръжаващия ги свят, което е позволявало буквално на всеки от народите едновременно
обитаващи земното кълбо да формира своя собствена
субективна реалност.

Трето, всички понятия при повечето представители на всяка култура в течение на някакви повече
или по-малко продължителни линейни промеждутъци от Време коренно са се променяли, преустройвали,
усъвършенствали и така разнокачествените субективни реалности, активизирани само в даденото колективно Съзнание на „човечеството“, през всеки три-пет
поколения „хора“ са се сменяли една друга.

10.11323.

10.11324. Например „тези ние“, които се фокусират
във Форми, чието Самосъзнание се организира на
принципа на доминирането на Аспектите на Качествата ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ („ ВСЕ-Л юбов“) и НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА („ ВСЕ-Ц ялостност“) са способни със
своето специфично мисловно творчество да формират Реалности, които са толкова несъвместими
с „нашите настоящи“ (а така също и с Реалностите
на „тези нас“, които се фокусират в Конфигурации
на Формите синтезирани по принципно различни
начини), че следва да причисляваме тези Реалности към различни типове.

* Вж. «ИИССИИДИОЛОГИЯ». Основи, Космически Код ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ
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С явната промяна в степента на доминиране на
Аспектите на едни Качества над Аспектите на други
и с увеличаването (или намаляването) на количеството на синтезируемите (синтезираните) в структурите
на Самосъзнанието Форми на доминантите, типовете
структурирани от тях реалности започват много силно
да се отличават една от друга.
10.11325.

Затова може да се каже, че типът Реалност –
това е субективното отражение в структурите на Самосъзнанието (системите на Възприятие) на Формите
с определена Конфигурация на определени признаци
на онези качествени изменения, които дувуйллерртно
„претърпява“ цялата творческа динамика на Формите на Единната Обективна Реалност при нейното субективно разглеждане от различни „резонационни
точки“ принадлежащи на различни Времеви Потоци.

10.11326.

Всички разновидности на типовете Реалности (в
зависимост от степента на доминантност на творческата динамика на Аспектите на едни Качества над
възможностите за проявление на други) се състоят от
свойствени само на тях Формо-системи на Световете,
структурирани от специфични Времеви Потоци („ротационни Цикли“) и синтезиращи Аспектите на Чистите
Качества само в строго определената инерционна последователност на Синтеза на индивидуалните съчетания (по степента на доминантност).

10.11327.

Различните типове Реалности, чрез последователното изменение на степента на качественост на творческата
динамика на Формите на Колективните Разуми в свойствените им Формо-системи на Световете непрекъснато намирайки се в своите „скррууллерртни системи“, при качествено изместване на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ на Наблюдателя се сменят дувуйллерртно един друг в
различните Направления на възможния (за тях) Синтез на
Аспектите на Чистите Космически Качества (по степента
на тяхната доминантност и рецесивност).

10.11328.
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Наистина динамиката на Векторите на развитие на
„ротационните Цикли“ на Формо-системите на Световете
на всеки от типовете Реалност по време на всяко от своите ССФУ-УНГСС-измествания се осъществява едновременно
не в едно Направление, а наведнъж във всички възможни за дадения тип Колективни Разуми Нива на Синтез в
структурите на Самосъзнанието на техните Форми както
на фоновите, така и на доминантните Аспекти на Качествата – от общия брой на тези, които са свойствени за дадената реалност на дадения „Континуум“.
10.11329.

Например повечето „хора“ са склонни да смятат,
че започвайки, да речем от 500 или 500 000 година пр.
н. е., всички ние, тоест колективното Съзнание на някаква исторически свързана помежду си (чрез своето
енергоинформационно Ниво на НОО-Сферата) част на
„човечеството“, се развиваме комплексно само в едно
линейно (тоест последователно променящо се във Времето) Направление, характеризиращо се с някакви конкретни мащабни и глобални явления, локални исторически събития, открития в различни области от Живота,
точни дати на ражданията и „Смъртите“ на „хората“.
10.11330.

Цялата Информация за това някога от някого
е била прецизно записана и детайлно изложена, като
започнем с най-древните папируси, скрижали, исторически фолианти, летописи и завършим със съвременните книги, енциклопедии и Интернет, където всичко е
подробно наредено по лавиците и маркирано по дати,
при това без особени противоречия.

10.11331.

Но това, което за „нас с вас днешните“ представлява някакво неоспоримо знание или „достоверен“ исторически факт, за „нас с вас другите“ (ако само знаят
„онези нас“ за това!), исторически развиващи се в условията на другите Формо-Типи на същите наши ЛЛУУВВУ, но извършващи качествено съвсем други избори,
би било съвсем недоказуемо твърдение, „измислица“
или несъмнена „лъжа“, тъй като тяхната собствена
10.11332.
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Информация, съответстваща на техните избори, по никакъв начин не би се съчетала с онова, което на „нас
настоящите“ е със сигурност известно от различни „независими“ исторически източници и което е определено
от съвкупното качество на „нашите с вас“ Избори.
10.11333. Цялата структура на едновременната творческа
динамика на Формите, организиращи със своето психично Творчество „биологичните“ Нива на Възприятие
на свойствения ни ирккуллигренен диапазон на Енерго-Плазмата, схематично може да се изобрази, например, в следната инерционна последователност (условно „отвътре – навън“): тясночестотните характеристики на разнокачествените „Дуплекс-Сфери“ се явяват
енергоинформационната основа за цялото безкрайно
множество универсални ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-системи, структуриращи с „фрагментираните Съзнания“
на УУ-ВВУ-копията на вълновите Конфигурации на
Самосъзнанията на НУУ-ВВУ-Формите, инкрустирани
от „сценариите“ на своите Стерео-Типи в помиговата
разнокачествена динамика на „индивидуалните ротационни Цикли“ на дувуйллерртните Формо-системи
на Световете динамиката, формираща един конкретен
тип субективна реалност.
10.11334. Този тип реалност се създава от характерната за
повечето „хора“ – представители на няколко поколения – общност в множеството субективни мирогледни
позиции, системи от възгледи и устойчиви жизнени
принципи (конкретни СФУУРММ-Форми) и с най-голяма
степен на „сходство“ се очертава във Времевия Поток,
информационно обединяващ децата с техните родители, в по-малка степен – внуците с техните дядовци и
баби и на практика се свежда до нула във времевия
промеждутък между правнуците и прадедите.

Ще отбележа, че описаната тук схема е присъща само на „настоящата“ плътност на енергоинформационните Потоци (чиято честота, впрочем, през по-

10.11335.
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следните години започна да нараства в геометрична
прогресия!), структуриращи само „ротационните Цикли“ на нашите дувуйллерртни групи Светове.
10.11336. В по-ранните и в много отдалечените от нас исторически времеви промеждутъци тази зависимост от определени СФУУРММ-форми и тази приемственост между
многото поколения е била по-продължителна, стигайки,
образно казано, „до дванадесетото коляно Адамово“.

Следователно може да се каже, че в някакъв определен Тип Колективен Разум на определен тип творческа динамика, НУУ-ВВУ-Формите на „днешните“ възрастни, на техните бащи, а също на техните дядовци и в
някаква степен и на техните прадядовци, са образували
със своите СФУУРММ-Форми (последователно реализиращи се чрез техните избори) в някакъв конкретен линеен промеждутък от Време именно тази окръжаваща
действителност (природа, екология, политика, социум,
религиозна основа и научна база), която значително (а
по много параметри и кардинално) се отличава от всичко инерционно съществуващо по-рано.
10.11337.

Именно това, по същество, е определението на условните времеви граници, енергоинформационно „контуриращи“ субективната реалност на един тип и разграничаващи я от субективната реалност на друг тип.

10.11338.

Сега разбирате ли защо даже просто различни
„хора“ – независимо от тяхната националност, културна, религиозна и расова принадлежност, са способни по съвсем различен начин да възприемат и интерпретират за себе си едни и същи събития протичащи в
рамките на времевите граници на една реалност? Какво да кажем тогава за многообразието от възможности
за разнокачествено възприемане на явления и събития от окръжаващата ни действителност от позицията
на „тясноспецифичното“ разбиране на Колективните
Разуми на другите Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А: жи-

10.11339.
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вотни, растения, минерали, микроорганизми, атоми –
всички онези, „за които“ ние вече говорихме.
Например от същества, притежаващи физиология по-различна от тази, която е присъща за повечето
„хора“, окръжаващия ни Свят може да се възприема
или като значително „по-дребен“, или обратното, в
значително по-големи мащаби, тъй като специфичните системи на Възприятие на техните Форми на проявление по съвсем различен от нашия начин изменят
около себе си вълновата „геометрия“ на Пространство-Времето и затова окръжаващите ги обекти (дори
и само със своята маса, гравитация) въздействат върху тях абсолютно другояче, отколкото на нас с вас.

10.11340.

Това се отнася за органите на възприятие на
всяка от Прото-Формите, участващи и организиращи
всички биохимични и механични процеси протичащи в
техните организми, а също и за съвършено различните, отколкото за фокусираните от Нас НУУ-ВВУ-Форми,
скорости, форми на механично проявление и качество
на психичните реакции и – като следствие, за индивидуалните срокове на продължителността на съществуването на всеки вид живи организми.

10.11341.

10.11342. Ако на нас перспективата да живеем петдесет години ни изглежда достатъчно скромно, то за други типове Реалности, създавани паралелно с нас от цялото
множество видове насекоми, този период от време може
да се сравни с „вечност“. И обратното, онова, което за
нас се равнява на „вечност“, за много по-универсалните
Форми на Свръхразумните Космически Същности няма
да се „вмести“ даже в обичайната ни представа за продължителността на един час или денонощие.

Тъй като, както вече отбелязах, всяка биологична Форма по-своему, много индивидуално и специфично, изменя „кривината“ на Пространство-Времето,
това означава, че и ефекта на гравитацията във всеки

10.11343.
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от типовете Реалности се проявява съвсем индивидуално (в основата на гравитацията лежат всевъзможни
електромагнитни „Полета -Съзнания“, чиито силов потенциал е обусловен от нивата на силните и слабите
силови взаимодействия възникващи вътре в образуващите ги атомни системи).
10.11344. Следователно, колкото по-качествена (по-висока
по честота на вибрациите) е Конфигурацията на осъзнато фокусираната от Вас „личност“, толкова по-хармонично ще бъдат включени нейните НУУ-ВВУ-Форми
в многоизмерностната „геометрия“ на окръжаващите
ги и инерционно сменящи се около тях Формо-системи
на Световете и толкова по-вероятно ще бъде увеличаването на продължителността на възможните срокове за продуктивно творческо проявление на дадената
„личност“ в тези Светове, тъй като нейните биологични системи се износват много по-малко без да губят
много психична Енергия за преодоляване на принудителното съпротивление (напрежението, създадено
от „тензорните Полета-Съзнания“), за непрекъснато
самоуравновесяване с общите психологически условия
на окръжаващата среда.

Надявам се, че сега ви е ясно защо, говорейки за
типовете реалност, не бива да забравяме, че освен окръжаващите ни и непрекъснато инерционно сменящи
се във Времето типове субективни реалности образувани от свойствените само за „хората“ СФУУРММ-Форми,
съществуват още огромно множество други условни типове реалности, създадени от системите на Възприятие
на други Форми на Колективните Разуми, повсеместно
обитаващи в същите Формо-системи на Световете паралелно с нас, заедно с нас и редом с нас: вируси и
бактерии, червеи и насекоми, диви зверове и домашни
животни, морски риби и морски животни, речни риби и
речни животни, растения и минерали, молекули и атоми, елементарни и много други частици.
10.11345.
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Съществуват различни варианти на Реалности
от ирккуллигренните типове, където самосъзнателната
дейност на Формите също, както и в нашите с вас Реалности, се проявява главно в Процесите на Синтез на
Аспектите на Качествата „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“ и
„ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“ на фона на обща – повече или
по-малко активната обща творческа реализация в Аспектите на останалите десет Качества (например, реалностите от човешки и „човекоподобен“ тип, образувани от СФУУРММ-Формите на хора, аллгсси, дуаккстри,
сфайгри, а също и горили и някои видове маймуни).
10.11346.

Също в неразривно единство и паралелно с нашите
– „човешки“ – типове субективни Реалности, във всеки
от осъзнаваните от нас „пространствено-времеви Континууми“ съществуват множество други специфични типове Реалности с доминанти на Аспектите на Качествата „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“ и „ВСЕ-Устременост“ (например Реалности съвместно, но по различен начин формирани от СФУУРММ-Формите на такива животни като кучета, вълци,
крави, елени, лосове, сърни, сагадайци (степни животни
Б.пр.), антилопи, коне, жирафи, свине, кози, овце, слонове, плъхове, мишки, бобри, ондатри (американски плъх
Б.пр.) и множество други Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А).
10.11347.

Освен това, в най-непосредствено взаимодействие с Колективния Разум на „човечеството“ се
намират своеобразните разновидности на типовете Реалности с доминанти на такива Аспекти на Качествата като „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“ и „ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност“ (например, котки, лъвове, тигри, пуми, пантери, леопарди, рисове, лисици, белки,
златки, самури, норки, мечки и много други).
10.11348.

Множество Прото-Форми, специално създадени за
обезпечаване на процесите на Синтез на Аспектите на
Качествата „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“ и „ВСЕ-Изходност–
ВСЕ-Изначалност“ (грейсци, глоофри, костенурки, змии,
гущери, някои от членестоногите и др.), обитавайки
10.11349.
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редом с нас, независимо от това живеят в своите собствени, създадени от тях типове субективни Реалности.
10.11350. Например паякът, пълзящ по нечие тяло, има
съвсем други Представи за него, отколкото самият
„стопанин“ на това тяло. Същото се отнася и за несъответствието в Представите за всяка от Формите
на Реалностите, едновременно и в еднаква степен на
плътност пространствено „окръжаващи“ и „хората“, и
насекомите, и всички други представители на „Царствата“: „Животинско“, „Растително“ и „Минерално“ –
характерни за дадения „Континуум“.

Формите, синтезиращи в структурите на своите
Самосъзнания Аспектите на такива Чисти Космически
Качества, като, например:
10.11351.

–

„ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“ и „ВСЕ-Обилност–ВСЕ-Напълненост“ (нгунми, кррингри, повечето представители на „Растителното Царство“ и др.);

–

„ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“ и „ВСЕ-Мобилност–ВСЕ-Присътственост“ (иооллдли, земноводни, риби и др.);

–

„ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“ и „ВСЕ–Единство“ (клазовити, криигмми, птици, пеперуди, пчели, оси,
земни пчели, мухи, комари, бълхи, скакалци,
мравки, хлебарки и много други);

–

„ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“ и „ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност“ (ийхри, дзейдзтци, боллфи, делфини, китове, октоподи, калмари, скатове, молекулите на водата, в това число деутерий и тритий, молекулите на ДНК, РНК, много органични
киселини, белтъци, мазнини, въглеводороди, хормони, а също и атомите на водорода, кислорода,
въглеводорода, азота и много други);

–

„ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“ и „ВСЕ-Устременост“ (ловиргийдци, приддли, а също споровите растения, водораслите, гъбите, лишеите);
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–

„ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“ и „ВСЕ-Цялостност“ (роббуротти, атомите на тежките и свръхтежките метали);

–

„ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“ и „ВСЕ-Същност–ВСЕ-Проницаемост“ (пахтми, триффттци, плесенни, едноклетъчни и най-простите микроорганизми, вируси,
бактерии, атоми на радиоактивните вещества);

–

„ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“ и „ВСЕ-Празнота–ВСЕ-Вакуумност“ (стаблозанци, полдхи, атоми на инертните газове);

–

„ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“ и „ВСЕ-Устойчивост–ВСЕ-Стабилност“ (придмли, минерали) – всички тези Прото-Форми, както и вие, също нищо не знаят за съществуването буквално редом с тях на другите разновидности субективни реалности, а за „своята собствена“
реалност имат много специфични Представи, твърде
различни от нашите с вас или от чиито и да било.

Разбира се, освен „най-близките“ и поне в някаква
степен достъпни за нашето разбиране типове субективни
реалности около нас, които току-що приведох като пример, съществува и безбройно множество разновидности
на други типове реалности, създадени от различни Прото-Форми, чиито реализационни Форми на Аспектите
на Качествата, които взаимодействат помежду си чрез
други схеми на синтетични взаимовръзки изградени
без доминантното влияние на Аспектите на Качествата
„ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“ и „ВСЕ-Любов – ВСЕ-Мъдрост“.
10.11352.

Тук предварително предвиждам желанието на
някои от вас самостоятелно и пристрастно да се „поровят“ в свойствата на някои от животните, растенията
или даже в характерите и наклонностите на вашите
познати, с цел определяне на степента на съотношение
в Конфигурациите на техните Самосъзнания на Творческата Активност на Аспектите на едни или други
Чисти Космически Качества.

10.11353.

www.ayfaar.org

368

Раздел IV

Най-новите представи за динамиката
на енергоинформационните структури на мирозданието

10.11354. Затова

искам да ви предупредя, че интерпретирам
Космическите Кодове на всички Качества не в обичайните за вас и крайно ограничени Представи за използваните от мен думи, изразяващи определени свойства
и типове преживявания (Любов, Мъдрост, Воля, Разум, Устойчивост, Стабилност, Празнота, Вакуумност,
Същност, Проницаемост, Цялостност, Устременост,
Знание, Информираност, Единство), а в ТЕХНИЯ дълбок вътрешен смисъл, който няма нищо общо с онова,
което вие разбирате под тези думи.
10.11355. За да почувствате поне някак и да преживеете
макар и повърхностно по-истинския смисъл на всяко
Качество, е необходима дълбока и продължителна Медитация върху неговия звуков Космически Код, предполагаща постепенно „навлизане“ с вашето Самосъзнание в това дълбоко специфично и невъзможно за
предаване чрез известните ви термини състояние.

Възможно е от десетия или стотния опит да успеете да станете част от Потока, който изследвате, но ще
можете ли след това, „връщайки се“ от Медитацията,
да донесете и да предадете с думи на другите „хора“
цялата картина на своите дълбоко вътрешни психични преживявания, които, уверявам ви, просто няма да
има с какво да сравните.

10.11356.

10.11357. Затова не си струва да си играете по-детски, като
субективно слагате на някого своите собствени етикети, тъй като това няма да подпомогне динамиката на
вашите по-качествени префокусировки, а само ще ви
завлече в блатото на заблудите, осъжданията, преднамереността, пристрастността и лъжата. А крайният резултат е очевиден – възможна префокусировка в
Направлението на граничните Прото-Форми.

Във визуално наблюдаваната от нас окръжаваща
ни действителност, постоянно и потенциално, в режим
на непрекъснато силово взаимодействие, присъстват

10.11358.
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стотици хиляди разновидности на реалностите на различни типове Колективни Разуми, но ние по никакъв
начин не можем да ги възприемем психически, тъй
като честотните Конфигурации на „сега“ фокусираните от нас НУУ-ВВУ са изчислени само за обезпечаване
на Синтеза на Аспектите на двете качествени Доминанти присъщи на нашето Самосъзнание.
За да разберем „изотвътре“ нечия специфична
реалност, трябва поне за кратко време да „станем такива“ или да се препроецираме в Самосъзнанието на
Прото-Формите образуващи със своите СФУУРММ-Форми дадения тип творчески взаимоотношения.

10.11359.

10.11360. В колкото по-голяма степен започнете да синтезирате (култивирате) в себе си Аспектите на третото (за нас) Качество „ВСЕ-Единство“, толкова по-лесно
и бързо ще можете да се фокусирате в специфичните
Нива на Самосъзнание на всяка от Прото-Формите на
ГООЛГАМАА-А и осъзнато да изследвате всички разновидности на реалностите, които те формират.

Можем да постигнем почти същите резултати и
чрез устойчиви и целенасочени осъзнати Избори във
всяка от „скррууллерртните системи“ в Направление
на все по-голяма активизация в Самосъзнанието на фокусираните от Вас Форми на всевъзможните специфични Аспекти именно на тези Качества, които се явяват
доминантни за тези Форми на Колективните Разуми, с
които вие искате да влезете в тесен „психичен“ контакт.

10.11361.

Например, ако вие сте учен-генетик и сте толкова
предани на своето творчество, че вече не сте толкова
силно заинтересовани от организацията на своя „личен“ Живот, като буквално горите от непоносимо желание да изследвате възможно най-дълбоко принципите
на Съществуването на такива Форми на Колективните
Разуми като ДНК или РНК, то вие можете да осъществите това чрез все по-интензивно задълбочаване в своето
10.11362.
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Самосъзнание на различни Аспекти на такова Чисто
Качество като „ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информираност“, чиито индивидуални признаци ще станат за вас по-достъпни след редовни Медитации върху Космическия Код на
даденото Качество – АССМААИЙЯАА-ССМ-АА.
Същото се отнася и до установяването на по-тесен информационен контакт с всяка от гореизброените от мен Форми на Колективни Разуми. Но преди да
направите такъв избор трябва да имате предвид това,
че по този начин вие – автоматично и неизбежно –
ще започнете да се „измествате“ с вашия „индивидуален ротационен Цикъл“ в Направление на усилване
на влиянието, върху вашето Самосъзнание, на сферите на творчество на Формите на интересуващите ви
Същности, докато в своето поведение и в „личния“ си
Живот ще можете във все по-малка степен да проявявате свойствата характерни за НУУ-ВВУ-Формите.

10.11363.

Ако подобни префокусировки започнат да носят
систематичен, продължителен и дълбок характер, то
по време на един от моментите на прекратяване на съществуването на една от фокусираните от вас НУУ-ВВУФорми („Смъртта“), вие неосъзнато ще се префокусирате в една от реализационните КЛАИ-КСС-Форми — на
Творците на ДНК. Винаги помнете, че „Вие“ всъщност
не сте самата времева Форма, с помощта на която извършвате процеса на Самопознание, а „Универсалния
Фокус на Самосъзнанието“, способен творчески да одухотворява във всеки от Времевите Потоци буквално
всяка от интересуващите „Ви“ Прото-Форми на „Вашата“ ГООЛГАМАА-А.
10.11364.

10.11365. Разнокачествената инерционна динамика на
Формите на множеството типове Реалности, принадлежащи на един честотен диапазон на измерностите
на Енерго-Плазмата (тоест имащи еднакво количество
разнокачествени Доминанти реализиращи се във Времето), се осъществява в строго определената динамика
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на Времевите Потоци условно обединяващи ги в още
по-обширни и по-разнокачествени енергоинформационни структури.
Реализационното творчество на всяка от разновидностите на Прото-Формите на Колективните Разуми, осъществявано с помощта на съответстващите на
всяка от тях вълнови Конфигурации в среди с различна плътност (измерност) – в земята, водата и газовите
смеси, създава взаимозависимата система на колективното Творчество на разнокачествените Форми на
Колективните Разуми, която аз наричам „пространствено-времеви Континуум“.

10.11366.

Терминът „Континуум“ аз употребявам за обозначаване съвсем не на тази „обективна“ част на
Мирозданието, която е позната на физиците, а за определяне на тази „широкорезонационна област“ на
Пространството – много субективно и много условно
(чрез анализ, сравнение, изкуствена диференциация и
интеграция на нещо в друго нещо) отделена от мен
във Времето – образувана от мощните енергоинформационни взаимодействия между Конфигурациите на
Самосъзнанието на Формите принадлежащи на определен Поток от Времето и структуриращи множество
разнокачествени типове субективни реалности.

10.11367.

Поради известната разлика във величината на
Коефициентите на „индивидуалните ротационни измествания“ честотно диференциращи (разделящи
пространствено помежду си) Формите на различните
типове Реалности, а също така и поради наличието в
Конфигурациите на тези Форми на огромна разлика в
процесите на междукачествения Синтез, всеки „Континуум“ не може да бъде „точно“ привързан към много
тясното изразяване на измерността на Енерго-Плазмата, а вибрационно се саморазпространява в достатъчно широк вълнов диапазон.

10.11368.
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Например, цялата междукачествена динамика
на силовите взаимовръзки на Формите структуриращи със своите Конфигурации ирккуллигренните типове Реалности „се разгръща“ в три-четириизмерните
„Континууми“.
10.11369.

А формите на дооллттрокните типове реалности формират дву-триизмерните „Континууми“, чиято
структура по никакъв начин не може да се сравнява с
предходните.

10.11370.

10.11371. Съответно и творческата динамика на Формите
на флакглаассните четири-петизмерностни „Континууми“ много силно се различава от двата типа горепосочени „Континууми“ и т. н.

Освен това, цялото безкрайно множество „Континууми“, освен свойствените за всеки от тях диапазони
на измерности, се отличават помежду си и по такъв
важен признак като връзката с конкретен Времеви Поток, което в нашето субективно Възприятие се оценява
като принадлежност към някоя „историческа епоха“.

10.11372.

Но тъй като всевъзможни „Истории на развитие“
само на „нашия“ Колективен Разум също съществуват безкрайно множество, то невъзможно е даже да
си представим цялото многообразие от „Континууми“
структуриращи дори само една Вселена.
10.11373.

Затова, както вече обясних в самото начало, за
удобство на формирането във вашето Самосъзнание на
по-дълбоки Представи за този Процес, аз обединих цялото множество разнокачествени „пространствено-времеви
Континууми“ в „енергоинформационни Конверсуми“
на всяка Вселена, в които понивово (в условно кратни
диапазони на измерностите: 1-2-ра, 3-4-та, 5-6-та, 7-8-ма,
9-10-та, 11-12-та и т. н.) се осъществява цялата енергоинформационна динамика на Енерго-Плазмата.
10.11374.

При това трябва да се има предвид, че цялата творческа динамика на „Конверсумите“, обединяващи всич10.11375.
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ки „Континууми“, да речем, в диапазона от 3-та до 4-та
измерности, се образуват посредством хипертранслация
в техните структури на Енергия и Информация чрез вълновите Конфигурации на Формите на низшите вибрационни Нива на „Конверсумите“ от 5-6-та измерности.
10.11376. При това също така задължително трябва да се
има предвид и обстоятелството, че един и същи диапазон на измерност се образува от творческата динамика
на Формите, в чиито Конфигурации на Самосъзнанието се синтезират различни доминантни съчетания на
Чистите Качества.

Ще ви напомня, че „Континуумите“, образувани в дадения диапазон на вълните от колективното
творчество на „хората“ (едновременно във всички варианти на „Историите на човешкото развитие“) представляват, навярно, само най-малката част от един
процент в общата динамика на Творческата Активност
на Формите на всички останали типове Колективни
Разуми на нашата Вселена.

10.11377.

Неизвестните на нас Форми на неизвестните типове Колективни Разуми в билионите Галактики, едновременно с нас и с други „земни“ Прото-Форми също
формират в дадения диапазон на измерност собствени „Континууми“ на основата на свойствените им субективни Представи за себе си и за окръжаващите ги
Светове. Те също дувуйллерртно се трансформират в
свои „Конверсуми“.

10.11378.

Тъй като такива „Конверсуми“ във всяка от Вселените също са безкрайно множество, то не ни остава
нищо друго освен да обединим всички „Конверсуми“
на цялото множество еднотипни Вселени в още по-универсални Форми на „Космическите Универсуми“, съдържащи в себе си абсолютно цялата Информация
(Опит от Съществуването) за всички възможни Направления на развитие на синтетичните Вселени на

10.11379.

www.ayfaar.org

374

Раздел IV

Най-новите представи за динамиката
на енергоинформационните структури на мирозданието

всички възможни Нива на Съществуването (не „от“ и
„до“, а в абсолютната Безкрайност).
Както вече отбелязвах, Процесът на Синтез на
Качествата не е основен или приоритетен във всеобщото Космическо Съществуване – той е само един от прерогативите на Космическото Творчество на ОО-УУ-Същностите. Съществува несметен брой други Процеси, в
чиято основа лежат съвсем непонятни за нас и неизвестни Принципи на силови взаимовръзки.

10.11380.

10.11381. Следователно, всеки от „Универсумите“ обединява в себе си целият натрупан от Вселенските Същности Опит от други начини на Съществуване и проявление на Творческа Активност. Приносът в този Опит на
всички Вселени от синтетичен тип също се оказва не
по-голям от една стохилядна част от процента.

Това означава, че Колективният Разум на „нашето“ Мирозднаие, състоящ се от стотици хиляди билиарди разнотипни Вселени, е образуван от силовото
енергоинформационно взаимодействие на десетки милиони „Космически Универсуми“. Това наистина надминава всякакво Въображение и фантазия!
10.11382.

На много от вас, навярно, ще им се прииска, на
базата на Информацията, която излагам, да се опитат
да изградят някаква „йерархичност“ или схема на взаимоотношения между различните структури и Форми на
Колективните Разуми от различните типове. Но напразно! Защото никаква „Йерархия“ в кратко описаното от
мен Мироздание няма и не може да има, тъй като това
би влязло в конфликт с най-важния основополагащ
Принцип на Съществуване на Мирозданието – едномоментно-едновременна взаимозависимост на ВСИЧКО.

10.11383.

10.11384. Ето „тук и сега“, в различните „сценарии на развитие“ на всеки от нас, в нещо отличаващите се един
от друг „ротационни Цикли“, ние с вас, например, седим (или лежим, или вървим, или плуваме) в различни
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географски точки – кого където го е префокусирал неговия „индивидуален Цикъл“. Но всички ние – с многоизмерностните структури на нашите Самосъзнания,
динамично като че ли „пребиваваме“ в една извънпространствена и извънвремева „точка“. Това специфично
универсално състояние, позволяващо ни да осъзнаваме
себе си едновременно навсякъде и едновременно във
всички възможни Форми на проявление на разнокачествените динамики на Нашите „Универсални Фокуси
на Самосъзнанието“, аз наричам „ноовремеви Континуум“, тоест „Континуум“, позволяващ на всички Форми да съществуват извън пределите на всяко субективно Възприятие на Времето и Пространството.
ВЪПРОС.

Орис, тогава поясни, моля те, по-подробно,
какво е това „ноовремеви Континуум“.

– Това понятие се различава от понятието „пространствено-времеви Континуум“ по това, че цялата
многоизмерностна динамика на образуващите го форми, принадлежащи към различни „исторически епохи“
(честотни диапазони, измерности) е структурирана от
значително по-голямо разнообразие на разнокачествените Времеви Потоци и ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системи, което позволява на Самосъзнанията на Формите активно
да взаимодействат помежду си както на всевъзможните
Нива на динамиката на „факторните времеви оси“, така
и на Нивата на безкрайното множество „личностни холографични“ проекции на всяка от „Главните Времеви
Оси“ на вълновите Конфигурации на всички Формо-Типи на ЛЛУУ- ВВУ и другите Прото-Форми, отразяващи
специфичната динамика на качествените силови взаимовръзки между Аспектите на различните Качества.
10.11385.

10.11386. По

своята същност, „ноовремеви Континуум“ представлява цялата причинно-следствена (тоест енерго информационна) основа за всяка от субективните разновидности на „пространствено-времевите Континууми“
индивидуално формирани от всяко „личностно Самосъзwww.ayfaar.org
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нание“. Тези два типа „Континууми“ са свързани помежду си приблизително така, както Прото-Формите (Принципа на реализация на Информацията, Съдържанието)
и УУ-ВВУ (Информацията, Съдържанието), както Формо-системите на Световете и ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите, като двата принципа на проявление на различните
Клонки на развитие – „СИНТЕТИЧНАТА“ и „РЕЗОСКОНЦЕОННАТА“, осъществяващи се в една „точка“ на Мирозданието едновременно, но по различни начини. Единият не може да съществува без другия – губи се Самият
Смисъл на Творението и възможностите за динамичната
конкретна творческа реализация на Този Смисъл в абсолютно всички честотни диапазони на Енерго-Плазмата.
10.11387. В приблизително същите динамични взаимоотношения се намират Вселенските „енергоинформационни (пространствено-времеви) Конверсуми“, всеки
от които обединява цялата динамика на Колективния
Разум на Прото-Формата в един тесен диапазон на
измерности (например, в 0-1-ва, 1-2-ра, 2-3-та, 3-4-та,
4-5-та и т.н.) – и „ноовремеви Конверсуми“. Ако първите енергоинформационно представляват абсолютно
всички специфични свойства, структури, типове взаимовръзки и характер на Синтеза на Аспектите на Качествата (съчетание на Доминанти) на някой един тип
Колективен Разум (например, ПРООФФ-РРУ с неговите
„ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“ и „ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум“) и
въз- можните „сценарии на развитие“ на абсолютно
всички проявления на свойствените Му Прото-Форми (ЛЛУУ-ВВУ) само в някакъв конкретен диапазон
на измерности на Енерго-Плазмата (например, всички варианти на развитие на „историческите епохи“ на
всички „колективни Съзнания на човечеството“ в 3-4та измерности), то вторите представляват абсолютно
всичко това и в същия диапазон, само че за абсолютно всички типове Колективни Разуми и абсолютно
всички Прото-Форми, извън зависимостта от характера на синтезираните от тях Аспекти на Качествата.
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Например, има безбройно множество „човешки
пространствено-времеви Континууми“, които са формирани от субективната творческа динамика на „хората“, структуриращи с Конфигурациите на своите
„личностни“ Самосъзнания на множество едновременни варианти на „Историята на развитие на човечеството“, проявени в съвършено различни Формосистеми на Световете в диапазона на 3-4-та измерности на
Енерго-Плазмата. Това е резултат от творчеството на
Колективния Разум на един „енергоинформационен
Конверсум“, който (което е много важно да се помни!)
сам структурира следващия, по-качествен диапазон на
Енерго-Плазмата – 4-5-та измерности!
10.11388.

Цялата разнокачествена динамика на ЛЛУУФормите, развиващи се в субективно формираните от тях „Човешки Континууми“ и реализиращи
цялото множество „Истории на развитието на Човечеството“ в диапазона 4-5-та измерности (Синтез
на Трите Доминанти), енерго-информационно се
обезпечава и организира от Колективния Разум на
„друг“ (а всъщност – на Същия!) „енергоинформационен Конверсум“, структуриращ 5-6-измерностния
диапазон на Енерго-Плазмата.
10.11389.

ВВУ-

10.11390. Колективният Разум на всяка Прото-Форма формира в Пространство-Времето на всеки диапазон на
Своето проявление на своите собствени субективни
„пространствено-времеви Континууми“ качествено
много силно отличаващи се един от друг, защото всеки от тях, първо, се структурира от творческата реализационна динамика на собствените си качествени
Доминанти, а второ, самите „Континууми“, създадени
от творчеството на някакви едни Прото-Форми, се характеризират не само с различни степени на взаимоотношенията на Доминантите помежду си, но и с различни степени на техните отношения с Аспектите на
фоновите Качества.
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10.11391. Например

на мравките, живеещи в своя „Континуум“ преди двеста-триста „години“, би било много сложно да разберат принципите на творческата реализация
на „днешните“ мравки. А „днешните“ мравки, обитаващи в централна Африка и имащи свои специфични
Представи за окръжаващия ги Свят („Континуум“), не
веднага биха разбрали мравките от северна Русия, например, доколкото диапазона е един, а „Континуумите“
– различни. Точно така е и с всички останали Прото-Форми. При „хората“ понятието „Континуум“ донякъде се отличава от понятията на останалите животни само затова, защото между всички нас съществува
мощна комуникационна система, обезпечаваща с една
и съща Информация цялата страна. Затова повечето „хора“ строят своите субективни взаимоотношения
с окръжаващия Свят приблизително еднакво. Но ако
сравняваме представителите на „цивилизованото“ общество и австралийските аборигени, то това също ще
бъдат различни „Континууми“.
Колкото Прото-Форми творчески се проявяват
във всеки от условните диапазони, дувуйллерртно преминаващи един в друг, толкова съществуват и „енерго-информационни Конверсуми“, обезпечаващи със
своите специфични Формообразуващи системи цялата
творческа синтетична динамика на тези Прото-Форми
в цялото безкрайно множество всевъзможни варианти
на тяхното развитие. Например, в 3-4-измерностния
диапазон – наред с „човешкия Конверсум“, едновременно са проявени „мравчен“, „маймунски“, „кучешки“, „котешки“, „мечешки“, „птичи“ (с „подраздели“),
„насекомен“ (с подраздели), „рибешки“ (с подраздели),
„китово-делфинов“, „растителен“ (с подраздели), „минерален“ (с подраздели), „микроорганизмен“ (с подраздели) и много, много други „енергоинформационни
Кон- версуми“, обединяващи общата Информация на
всички свои „пространствено-времеви Континууми“.

10.11392.
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А цялото множество междукачествени творчески
взаимовръзки между Прото-Формите на „енергоинформационните Конверсуми“ на един условен диапазон на измерности, които непрекъснато се осъществяват в „Континууми“ принадлежащи на разнокачествените Времеви Потоци, се обезпечава от „ноовремевия
Конверсум“. Например всички ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системи, енергоинформационно структуриращи в ирккуллигренния диапазон на нашите субективни „човешки
Континууми“, а също така ФЛУУ-ЛУУ-комплексите и
универсалните ФЛОММ-системи, се отнасят към структурите на „ноовремевите Конверсуми“.

10.11393.

Абсолютно цялото Творчество на всички Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А, специфично проявени в
един условен диапазон измерности, се обслужва от един
„ноовремеви Конверсум“. По всевъзможните Творчески съчетания на различните Клонки на развитието
цялата тази енергоинформационна и Формообразуваща динамика на разнотипните Вселени се затваря на
„Универсумите“ на Мирозданието, които вече на нищо
не се подразделят, защото Това – са „Универсалните
Версии на Мирозданието“.
10.11394.

За по-голяма нагледност и правилно формиране във вашето Самосъзнание на по-дълбоко Разбиране на условността и ограничеността на всички ваши
Представи за универсалната структура на окръжаващия ви Свят, аз ви предлагам да сравните привидно
присъщата – според вашето субективно мнение – на
всевъзможните типове силови формиращи „пространствено-времевите Континууми“ взаимовръзки „йерархичност“, с добре познатата ви структура на нашето
„човешко“ съобщество.

10.11395.

10.11396. И така, в самата основа на нашите вечно изменящи се „междуличностни“ взаимоотношения лежат
тясноспецифичните видове творчество на неголемите
колективи. В „най-долната“ част на тази основа сто-
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ят индивидите сплотени в семейства и в малобройни
„групи по интереси“.
Самите индивиди, продължавайки да си остават
участници в своите групи (в регистрирани или граждански бракове) и едновременно намирайки се в качествено други условия – вече на друго качествено ниво на
взаимоотношенията, участват със своето творчество в
образуването на различни професионални колективи и
инициативни групи по месторабота (самодейни, научни,
политически, спортни, религиозни и много други формирования, създадени на базата на някаква – присъща
само на даденото общество, „тясноспецифична“ дейност
и сферата на интересите на всеки от неговите членове).

10.11397.

Нивата на „междуличностните“ взаимоотношения във всяка от тези групи можем условно да сравним с „тясноспецифичните“ Нива на някои типични
силови взаимовръзки характерни за „чакрамните персоналности“ на всяка от „Дуплекс-Сферите“ и структуриращи – с ясно изразената Насоченост на присъщата
за тях Творческа Активност, цялата енергоинформационна „основа“ на всеки „Континуум“. Именно те са
тази динамична база, която структурира всяка от Формо-системите на Световете.

10.11398.

Така в едни „Континууми“, резониращи с качествата на едни Времеви Потоци, се създават приоритетни условия за творческа реализация на Форми само с
някакъв един тип вълнови Конфигурации (например,
главно за УУ-ВВУ-копията на първите четири-пет – от
дванадесетте – „кармични Канала“ на двата низши
ИИССИИДИ-Центъра), докато „Унивресалните Фокуси
на Самосъзнанието“, проявяващи се във Формите с
по-качествени Конфигурации (или с друга степен на
доминантност на Аспектите на едни Качества над други), под натиска на неблагоприятни за тяхната творческа реализация обстоятелства, са принудени постепенно да се изместват в паралелни „Континууми“, в чиито
10.11399.
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Формо-системи за тяхното съществуване са създадени
по-благоприятни условия.
10.11400. По-нататък всички тези безбройни групи, колективи и организации на индивидите принадлежат териториално (структурират със своята дейност) на някоя
конкретна страна, чиито етнически, културни, политически и религиозни устои влияят съществено и точно
определят границите на възможните и невъзможните
за всички дадени групи Направления в проявлението
на своето колективно творчество.
10.11401. Ще си позволя условно да сравня тази особеност
на нашето общество с индивидуалните характеристики
на всяка от Формо-системите на Световете принадлежащи – по специфичните съчетания на Конфигурациите на образуващите ги Форми, на един и същ „Континуум“.
10.11402.Страните

се обединяват помежду си в по-мащабни и сложни форми на обща творческа дейност, строго
съответстващи на някакви конкретни Интереси и Направления на развитие на всеки от участниците влизащи в тези Форми.
Лично в мен дадения организационен признак
на нашето с вас съобщество най-пълно се асоциира
с Представите за множеството разновидности на субективните типове реалности структуриращи със своята специфична творческа динамика всеки от „Континуумите“.

10.11403.

10.11404. Цялото многообразие на колективното творчество на всевъзможните междунационални и международни Съюзи, Алианси, Пактове и Сдружения (ООН,
ЕИО, НАТО и др.), които позволяват на своите членове
да се реализират в някакви проекти – макар и много
обширни, но все пак ограничени в рамките на съществуващите между тях договорености и съглашения, аз
бих също така сравнил с отделните типове субективни

www.ayfaar.org

382

Раздел IV

Най-новите представи за динамиката
на енергоинформационните структури на мирозданието

реалности, формиращи главната енергоинформационна база на всеки от „Континуумите“.
А самите „Континууми“ бих сравнил с частните,
много силно ограничени от Конфигурациите на техните
НУУ-ВВУ-Форми – диапазони на Творчество, които са характерни само за отделни Форми на колективните Съзнания на „човечеството“, конкретно проявени във всяко
от всевъзможните Направления на всеобщото развитие
на ПРООФФ-РРУ (Колективния Разум на Човечеството).
10.11405.

Линейно-субективното съществуване на всяка от
частните Форми на „колективното Съзнание на човечеството“ специфично се осъществява строго само в
своя времеви режим, който вибрационно изцяло се определя от преобладаването в динамиката на текущата
му Парадигма (качествено състояние) на едни или други принципни позиции, политически и икономически
тенденции, колективни решения, научни постижения,
културно-философски възгледи, религиозни устои, морал и нравственост.

10.11406.

В резултат от всичко казано по-горе може да отбележим, че активното взаимодействащите помежду си
в определени Времеви Потоци на различни типове Реалности, инерционно създадени от едновременната динамика на субективното жизнено творчество на множеството разнокачествени Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А,
образуват във всеки конкретен диапазон на Синтеза на
„Третичната“ Енерго-Плазма „Континууми“ – общи
многоизмерностни реализационни Сфери на разнокачествено приложение на тясноспецифичното Творчество на различните Форми на Колективните Разуми.

10.11407.

А сега внимание, пригответе се – следва най-дългото изречение в тази книга, което така и не можах
да съкратя! И ако Колективният Разум на конкретен
тип субективна реалност се образува от творческата
реализационна динамика на цялото множество видо-

10.11408.
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ве, подвидове и родове на една и съща Прото-Форма,
съвместно проявени в някакви дувуйллерртни „ротационни Цикли“ на определени Формо-системи на Световете (има множество разнообразни „човешки“ типове Реалности – земни, сириусиански, плеядиански и
други; има безкрайно множество образувани в тясна
привързаност към конкретни места и географски зони
на Земята, към условията на съществуване на други
Планети – „мравешки“, „рибешки“, „кучешки“, „маймунски“ и т. н. типове реалности), то Колективните
Разуми на „пространствено-времевите Континууми“
са структурирани от по-универсални СФУУРММ-Форми, тъй като включват в Сферата на своето колективно Творчество безбройно множество от Самите Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А, способни активно и творчески да проявяват своите психични, интелектуални и
биомеханични способности в свойствените им типове
субективни реалности.
Цялото неизброимо множество разнокачествени
„Конверсуми“ – чрез дувуйллерртната динамика образуващи свои типове Реалности и Формо-системи на
Световете – условно формира в свойствения за всеки от тях диапазон на измерности цялото множество
„под-обертонове на Полетата-Съзнания“, „План-Обертоновете на Полетата-Съзнания“, „Космическите
План-Нива“ и „Космическите Комплекс-Планове“.

10.11409.

Всичко казано по-горе мога да сведа до една
по-лесносмилаема за вашето ограничено Самосъзнание, но (имайте предвид!) по-малко истинна, затворена вътре в себе си, схема:

10.11410.

… МИРОЗДАНИЕ ...
… „Космически Универсуми“ …
… Единна обективна Реалност на Вселените от даден Тип ...
… ОО-УУ-Същности ...
… СВОО-УУ-Същности ...
… СЛУИ-СЛУУ ...
… „Дуплекс-Сфери“ с
„чакрамни личности“ и формираните от тях в ОЛЛАКТи ДРУОТММ-системите УУ-ВВУ-копия ...
… вълнови
www.ayfaar.org
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Конфигурации на Стерео-Типите на всички Форми
на разнотипните Колективни Разуми с техните „сценарии“ ...
… всички Форми на проявление на разнотипните Колективни Разуми с техните „ротационни
Цикли“ ...
… субективни „индивидуални Светове“
...
… Формо-системи на Световете ...
… типове
субективни реалности ...
…субективни „пространствено-времеви Континууми“ ...
… „под-обертонове
на Полетата-Съзнания“ ...
… „План-Обертонове на
Полетата-Съзнания“ ...
… „Космически План-Нива“
...
… „Космически Комплекс-Планове“ ...
… „енергоинформационни Конверсуми“…→ … ТУУ-ЛЛТ-ТУУ на
Вселените ...
…
…
... „Космически Универсуми“
…
... МИРОЗДАНИЕ …
…
…
…
…
… „Космически Универсуми“ …
… и т. н. до Безкрайността.
Трябва веднага да отбележа, че всички многоточия обозначават всевъзможните продължения на безкрайното множество варианти на „прочие“ междукачествени силови взаимовръзки между Колективните
Разуми на непредставими за нас Нива на развитие;
стрелките посочват само едно от възможните Направления на взаимодействие.

10.11411.

Така че дадената схема може сериозно да се разглежда само като намек за определена насоченост на
процесите на вашия по-нататъшен анализ и логическо
мислене. Не бива да се правят никакви конкретни изводи от нея, тъй като ние с вас все още притежаваме
твърде недостатъчна Информация за създаването на
по-пълна картина на енергоинформационната структура на Мирозданието!
10.11412.

10.11413. И

още една важна забележка. „Фокусът на Творческата Активност“ на Колективния Разум на Човечеството има възможност някак да възприема, осъзнава и
приема активно участие само в тази неизмеримо мизерна част от цялата безкрайна динамика на формообразователните Космически Процеси, които са свързани
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само с определени и много ограничени условия необходими за осъществяването на някаква част от Синтеза
на Аспектите на Чистите Космически Качества.
А тези много сложни и многонивови Процеси,
които само в много тесния диапазон на своята творческа реализация имат поне някакво отношение към
привичния за нас термин „Синтез на Качествата“, са
характерни само за най-незначителната част от общото Космическо Творчество на НАД-Вселенските ТИИЙЙ-ТИИ-Творци на ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ-Потока, Който
може – крайно условно! – да се охарактеризира като
най-малката Сфера на Творчество на „ДУАЛИРИТИВНАТА“ Еволюционна Клонка на Мирозданието.
10.11414.

10.11415. Ние, тоест абсолютно цялото Човечество, едновременно развиващо се в многоизмерностните нива
на различните Планетарни и Звездни пространствено-времеви Същности, участваме само в силовите взаимодействия на Формите, структурирани от
тясноспецифичната динамика на Енерго-Плазмата, сформирана от „ СИНТЕТИЧНАТА“ ( ХУМАНОИДНА)
Еволюционна Клонка и „РЕЗОСКОНЦЕОННАТА“ Инволюционна Клонка. Всичко останало в Мирозданието остава недосегаемо далеч зад пределите на
разбирането на нашия с вас синтетичен Колективен
Космически Разум.

Ще напомня, че ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ-Потокът, в допълнение към нас – реализационните Форми на ООУУ- и СВОО-УУ-Същностите, включва в себе си също съвършено непонятните за нас Форми на Съществуване,
организирани от Творците на различните Еволюционни и Инволюционни Клонки, а именно:

10.11416.

АКУМУЛАТИВНА Еволюционна
НА Инволюционна Клонка;

Клонка и ПРИМЕНТИВ-

ХЕРМАФРОИДНА Еволюционна Клонка
ЦИОННА Инволюционна Клонка;
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ФЛЮОЛИСЦИДНА Еволюционна
ЩА Инволюционна Клонка;

Клонка и РЕЗЮМИРА-

ПОЛЯРОИДНА Еволюционна Клонка
ЩА Инволюционна Клонка;

и ХЕТЕРОРИЗИРА-

ПЛАНЕТОИДНА Еволюционна Клонка
ЩА Инволюционна Клонка.

и ТРАНССКАНИРА-

10.11417. Освен това не бива да забравяте, че цялото това Космическо Творчество е неразривно свързано със специфичните Направления на Творчеството на МЕЖДУ-Вселенските Творци на друг паралелен СФУУКРСС-ФФР-Поток, Чието
Космическо Творчество се проявява с помощта на МЕЖДУ-Вселенските Същности на следните Клонки:

ДУАЛИРИТИВНА Еволюционна Клонка
РАЩА Инволюционна Клонка;
МАНИФЕСТАЦИОННА Еволюционна
ТИВНА Инволюционна Клонка;

и ДИПОЛЯРИЗИ-

Клонка и ГЕНЕРА-

ФОРМАТИВНА Еволюционна Клонка
ЩА Инволюционна Клонка;

и МОНОМИГРИРА-

РЕПРЕЗЕНТАТИВНА Еволюционна Клонка
ГРИРАЩА Инволюционна Клонка;
КОМУНИКАЦИОННА Еволюционна Клонка
РАЩА Инволюционна Клонка;
СПУРУЛЕНТНА Еволюционна Клонка
ЩА Инволюционна Клонка.

и ПОЛИМИ-

и ПОЛЯРИЗИ-

и ХАРМОНИЗИРА-

Изхождайки от това вие трябва да сте наясно, че
окръжаващата ни действителност, истинската енергоинформационна структура на взаимовръзките, които
ние на 99,999% не сме в състояние – на днешното
ниво на развитие на нашата система на Възприятие,
нито да оценим, нито да познаем, е непредставимо
по-сложна, по-„многослойна“ и по-многостранна, отколкото нашите все още извънредно опростени, невежи и примитивни Представи за нея.
10.11418.
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Такива много сложни понятия като „Пространство“ и „Време“, „Инерция“ и „измерност“, „вещество“
и „антивещество“, „гравитация“ и „антигравитация“,
„тъмна Енергия“ и „черни дупки“, както и много-много друго, изобщо не се явяват това, в което ние с вас
– по силата на своето незнание – сме способни да ги
облечем, а представляват само междинни резултати от
някакви други, абсолютно недостъпни за нашето ограничено Разбиране глобални Космически Макропроцеси, които на свой ред също се явяват само своеобразни
„пъзели“ от някаква незначителна част от общата Картина на Мирозданието.
10.11419.

Просто невъзможно е поне някак да опишем Природата на съществуването на Вселените, Чието Космическо Творчество е организирано от несвойствените за
фокусираните от Нас Форми възможности за Синтез на
различните Качества на Енерго-Плазмата, а от нещо
абсолютно друго не поддаващо се даже на най-малкото
наше Разбиране и осъзнаване. Засега ние с вас, за съжаление, можем да делим целия окръжаващ Свят само
на тяснодиапазонни по честота състояния или на понятното за нас „вещество“ или на съвършено непонятното
„невещество“, което ние не само да видим или просто
да открием с най-мощните наши прибори нямаме никаква възможност, но се затрудняваме даже поне някак
да си представим, а да не говорим за това някому да
предадем с думи своите неясни субективни Представи.

10.11420.

Особено това засяга такива фундаментални и
дълбинни понятия, като например понятието „Енерго-Плазма“. В първите книги по ИИССИИДИОЛОГИЯ аз
достатъчно подробно вече се опитах да обясня по-истинската Природа на това състояние на окръжаващата ни Космическа Реалност, но все пак, както ми се
струва, всички тези описания са нищожно малко, за
да си представим цялата безкрайна многосложност и
непостижима дълбочина на това състояние на Всич10.11421.
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ко, Което Е, във всички диапазони на всевъзможното
Съществуване на всички Форми на Колективни Разуми структуриращи със Своето Творчество абсолютно
ЦЯЛОТО Космическо Мироздание. Всичко това на нас
с вас ни предстои да изучим в нашите бъдещи беседи.
На всички, които се опитват да изучават ИИССИИно които така и не са успели да разберат
нищо от нея единствено поради това, че Конфигурациите на фокусираните от Тях Форми все още имат Самосъзнание мощно диференцирано на несъществуващи „частности“ и „дискретности“, им е много сложно
да се ориентират в цялата тази условна пространствено-времева структура.
10.11422.

ДИОЛОГИЯТА,

Такива „пишман“ изследователи веднага ще започнат да търсят в този списък на термини и понятия
задължителната за тяхната система на Възприятие
йерархичност и последователност, за да могат, например, с абсолютна определеност да твърдят: ето „това“
е по-еволюционно или инволюционно от „онова“, а
„това“ е повече от „онова“, значи „това“ се намира
вътре, а „онова“ – отвън...

10.11423.

От такъв „всеразделящ“ подход няма да се получи нищо друго освен пълен абсурд! В основата на
съставената от мен условна класификация стоят не
обичайните за вашето дискретно мислене лъжливи
признаци на съответствие „от по-малкото към по-голямото или обратното“ и даже не дуалния принцип,
според който „нещо е по-качествено от друго нещо“, а
„резонационния“ принцип на енергоинформационните
взаимовръзки, който изобщо не се подчинява на дискретната логика: „надясно-наляво“, или „нагоре-надолу“, или „странично-косо-диагонално“.

10.11424.

10.11425. В обективната Реалност няма – и по определение
не може да има нищо такова, което да е „по-еволюционно“ или „по-лошо“ от нещо друго, защото всеки
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самосъзнателен Елемент на Енерго-Плазмата – точно
и самодостатъчно, изпълнява на своето „място“ отредената само на него функция, благодарение на което
цялото Мироздание функционира абсолютно съгласувано и хармонично – като часовников механизъм,
състоящ се от винтчета, пружинки, гайки и зъбчати
колелца – големи и малки.
Кое тук е по-важно? Кое е „по-лошо“, а кое е
„по-добро“? Какво може да бъде пожертвано и какво – не? Кое е „първичното“, а кое е „вторичното“?
Ако разхлабим само едно мъничко винтче или ако се
отчупи само едно зъбче на най-малкото колелце, целият този сложен часовников механизъм ще престане да
функционира. И какво от това, че здравото колелце е
много по-голямо от счупилото се?

10.11426.

10.11427. В Мирозданието „нещо едно“ съвместно съществува само наред с паралелното съществуване на „нещо
друго“, независимо от това към какви Нива на общата
динамика на Енерго-Плазмата те и двете принадлежат.

Иначе казано, всяка Форма на Колективен Разум
има по-универсални, отколкото друга, характеристики на Самосъзнанието само поради това, че вълновата
Конфигурация на другата Форма – изначално – е моделирана (програмирана) именно така, че надеждно да
осигурява за „индивидуалните“ състояния на Формите на всички останали Направления на инерционното
развитие съблюдаването на най-важния принцип на
качественото равновесие, което, на свой ред, гарантира всички възможности за нейната собствена творческа реализация напълно съгласуваща се с Конфигурацията на нейното Самосъзнание.

10.11428.

Забравете, най-сетне, своята безполезна дуалност, строго ограничаваща цялото ви мислене и жизнено творчество! Доверете се на Интуицията, разгърнете широко Въображението си към Безкрайността и

10.11429.
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абсолютната Всевъзможност! Иначе никога не бихте
разбрали и приели ИИССИИДИОЛОГИЯТА.
10.11430. Повтарям: всяка от горепосочените от мен „Сфери
на Творчеството“ на разнокачествените Форми на Колективните Разуми на Мирозданието – едновременно и
дувуйллерртно – се развива едновременно във всички
обективно възможни за нея в дадения момент Направления на Синтеза на абсолютно всички Аспекти на 12те Чисти, 24-те Съвместени, 36-те Първични ..., а също
и на цялото множество останали – n-измерностни (където n е сингуларна величина) – Космически Качества.

Трябва да сме наясно, че термините, които бях
принуден да въведа поради необходимостта от поясняване на динамиката на „по-вътрешните“ състояния на
Енерго-Плазмата – „доминантност“ на Аспектите на
едни и „рецесивност“ на Аспектите на други Качества,
са много условни понятия, тъй като във всеки един
случай ние нямаме никаква реална възможност да отчитаме безбройните влияния на другите качествени
фактори, изразяващи се като безкрайно n-множество.
10.11431.

Съзнателният „Живот“ на „чакрамните личности“, принадлежащи към всеки конкретен тесен диапазон („кармичен Кнала“) на присъщата само на тях
(възможна само за тях) творческа реализация, е „строго“ свързан с пространствено-времевите свойства на
техните „Дуплекс-Сфери“, но в същото време по особен
начин се проецира (чрез „факторните оси“ на различните Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А) в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите, а значи – чрез тях и в други Форми на
Колективните Разуми на субективните „индивидуални“
Светове и структурираните от тях Формо-системи на
Световете формиращи свои типове Реалности.
10.11432.

10.11433. Вие трябва ясно да си представяте, че в своето безкрайно едновременно развитие всички ние – в
процесите на непрекъснатите разнокачествени пре-
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фокусировки от Форма във Форма, преминаваме през
деветте основни Нива или разнообразни типове на Колективния Разум на „Третичната“ Енерго-Плазма.
И така, всяка „личност“ може схематично да бъде
сравнена с айсберг: онова, което виждаме, е преходната НУУ-ВВУ-Форма – това е само най-примитивна и
най-външна, гранична част на нашите ЛЛУУ-ВВУ-Форми.
10.11434.

За Нашите „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“ НУУ-ВВУ представляват само способ за ежемигова замяна – във всяка от изследваните от Нас „резонационни зони“ на Пространството, на една вълнова
Конфигурация с друга, именно от което основно зависи степента на проявление в избрания от Нас „индивидуален ротационен Цикъл“, на Творческата Активност
на конкретните УУ-ВВУ-копия.
10.11435.

Именно това са низшите Нива на творческото
проявление на онова, което аз определям с термина
„личностно“ Самосъзнание – целият набор от специфични СФУУРММ-Форми, които със своето качество определят всички наши ежемигови Представи за „самите
себе си“, за възможните отношения с окръжаващата
ни действителност, за възможния характер на нашите
взаимовръзки с другите „хора“ и с други Форми на
Колективните Разуми (включително до суперуниверсалните Вселенски Форми).
10.11436.

Това е най-субективната и най-ограничена част от
нашето многостранно и многоизмерностно Съществуване в разнообразни Форми, тъй като свързва здраво нашия „Универсален Фокус на Самосъзнанието“ с ограничената конкретна вълнова Конфигурация на системата
на Възприятие на някаква една илюзорна „личност“.

10.11437.

В началото ви поясних защо НУУ-ВВУ-Формата
е илюзорна. Ще ви припомня отново, че никаква реална „наша личност“ в действителност не съществува
и не може да съществува – има само едновременна и

10.11438.
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безкрайна многопланова динамика на многонивовите
ротационно-инерционни Процеси на илюзорното „изместване“ в многоизмерностните Потоци на Времето
на безкрайното множество принципно неизменни разнокачествени многоизмерностни Форми специфично
структуриращи „резонационните зони“ на също така
многоизмерностното и принципно неизменното (без
вмешателство на Времето!) Пространство.
А ние с вас, както неведнъж повтарях, сме своеобразни времеви „пасажери“ на всяка от Формо-системите на Световете структуриращи със своите вълнови
Потоци (тоест с Конфигурациите на Формите) сложната вълнова „геометрия“ на цялото това Пространство.

10.11439.

Със своя „Универсален Фокус на Самосъзнанието“ – едновременно и вкупом – само в един условен Миг Ние пребиваваме в енергоинформационните
структури на всички Конфигурации на Формите интересуващи ни със своите уникални вълнови съчетания
на синтезираните в тях Аспекти на Качествата.

10.11440.

Целият този безкраен и сложен по своята вътрешна организация Космически Процес аз бих условно
обозначил като „мигновено-едновременна пространствено-времева енергоинформационна динамика на
разнокачествените Форми на Колективните Разуми“.

10.11441.

Щом „ние“ – като „кармо-кванти“ на Единната
Енергия („Универсални Фокуси на Самосъзнанието“)
инерционно се диференцираме от единното и неделимо
Цяло в нещо субективно конкретно и през призмата на
фокусираните от Нас Форми придобием „личностно“
Самосъзнание, ние автоматически се лишаваме от възможността по-старому да се осъзнаваме като Единни с
цялата Енерго-Плазма и започваме да усещаме „себе
си“ единствено чрез много ограничените възможности
на Конфигурациите на одушевяваните от нас Форми
– тяхното диференцирано, субективно Самосъзнание

10.11442.
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„ние“ сме склонни да възприемаме за „Себе си“, тоест
– за Разума на Цялото.
10.11443. Със своята енергоинформационна Същност всеки
тип творческо колективно проявление на Разума (тоест на Съзнанието) има възможност конструктивно да
се реализира във всеки тип Формо-Материя или Формо-Плазма единствено с помощта на конкретна вълнова Конфигурация. Енерго-Плазмата изобщо може да
приема някакво конкретно самоизражение и да постига
някакво определено съществуване само в динамичното
съединяване с Творческата Активност на Съзнанието.

Но тъй като и онова, което ние със свойствената
си ограниченост разбираме под Разум, и това, което от
нас субективно се интерпретира като Формо-Материя,
представляват по същество една Форма на динамиката на Енерго-Плазмата, а именно – енергоинформационни вълни, то няма никакъв смисъл да разсъждаваме за разделното взаимодействие на Съзнанието и
Формо-Материята, независимо дали те са Формо-„частици“ или Галактически Същности – по същество те
са едни и същи „самосъзнателни Елементи на проявление“, без които никаква динамика на Творческата
Активност не може да се реализира.
10.11444.

Нашите „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“ и фокусираните с тяхна помощ Форми могат да
проявят във всяка „резонационна зона“ на Пространството някои от своите вълнови характеристики само
при съвместно динамично творчество в условията на
качествена сънастройка на Конфигурацията на Съзнанието с Конфигурацията на Формата и изравняването
им с вибрации с определено свойство.

10.11445.

10.11446. Сънастройвайки се на Алтруизъм, ние се фокусираме в съответстващите Нива на Формо-Материята и чрез
свойствените ѝ Форми създаваме в Пространството динамиката на съзидателните процеси. Ако се сънастроим на
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агресия и разрушение, ние разрушаваме някои Форми на
„материалността“, деструктурираме я – ако се сънастроим устойчиво на нещо, то ние самите ставаме това нещо.
10.11447. Затова може да се каже, че Съзнанието се явява
непременното условие за всеки процес на „преформатиране“ от един вид Енерго-Плазма в друг вид. В качеството си на Екстрауниверсална Космическа Същност, Енерго-Плазмата предава това универсално свойство и на всяка част от Самата Себе си. Затова Ние,
във всеки миг от нашето безкрайно Съществуване, сме
едновременно и „Универсалния Фокус на Самосъзнанието“, и фокусираната от нас „Материя“.
10.11448. Качествеността на Конфигурациите на фокусираните от Нас НУУ-ВВУ-Форми само конкретно определя и
типа, и честотното Ниво на възможното проявление във
Формо-Материята на цялата творческа динамика на нашето „личностно“ Самосъзнание, тъй като качествените характеристики на използвания от нас мозък също
се моделират от вълновите параметри на ННААССММ.
10.11449. Едновременната творческа динамика на всички
Наши „Универсални Фокуси на Самосъзнанието“ в ни
най-малка степен не се ограничава от някакви вибрационни предели и качествени граници на Енерго-Плазмата. Самата способност на всяка Форма да има динамични състояния се определя от характерните признаци
на резониращото с нея Съзнание независимо дали това
са действия на НУУ-ВВУ-Формата или съзнателно поведение на всяка от образуващите я Формо-„частици“.

Всяко проявление на Живота е резултат от творческото проявление на Ектрауниверсалното Съзнание
на Енерго-Плазмата, затова и субективното деление на
Света на живи и „неживи“ обекти е абсолютно лишено
от смисъл – Съзнанието и Животът (Енергията, Пространството, Времето, Вселената) не са независимо съществуващи обекти – те са просто неразделими.

10.11450.
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Малко „по-надълбоко“ от тези крайни субективни
информационни Нива на „личностното“ Самосъзнание
във формообразуващите структури на Мирозданието се
намират честотните диапазони на онова, което аз условно причислявам към собственото Съзнание, а ако трябва
да съм още по-точен, към субективното „несъзнавано“,
тъй като в тези психоинформационни Нива е съсредоточена цялата субективна памет на дадената „личност“
(тоест онова, което тя изобщо може за себе си да си спомни), която е резултат от събирането и анализа на Информацията, нейното щателно осмисляне, „личностно“
осъзнаване и дълбокотсубективно разбиране.

10.11451.

„Собственото“ Съзнание на „личността“ служи за
оперативното приемане от нейна страна на своите текущи избори и реализация на всевъзможните сензорни реакции, за изработване на тактика на поведение
и най-близки перспективи на своето „бъдеще“ с помощта на съществуващия в дадения момент личен Опит.

10.11452.

10.11453. Това е асоциативно обобщена и логически анализирана от определени центрове на главния мозък фиксация в „дълговременната памет“ на Опита от всеки текущ момент от Живота, регистрация
на всички събития, някога осъществени от дадената
„личност“ в течение на целия й Живот, които – ако
тя поиска, могат да станат достъпни на системата
на нейното Възприятие (тоест тя може всичко това
асоциативно да си спомни).
10.11454. От „личностното“ Самосъзнание дадените Нива
на проявление на Колективния Разум се отличават
именно по това, че на тях им е присъща по-голяма
степен на обективност и по-малка степен на измислици, които са толкова свойствени на множеството фокусирани от Нас „личности“. По правило „личността“
живее в много илюзорни Представи за себе си и за
своята роля в окръжаващата я реалност.
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Ние често сме склонни да забравяме или просто
да премълчаваме за нещо неприятно в нашето поведение, характер и навици, а впоследствие и сами започваме да вярваме в това, че тези черти в тях ги няма и
затова постоянно идеализираме себе си и завишаваме
своята значимост и самомнението си.
10.11455.

10.11456. „Несъзнаваното“ – като съвест, абсолютно всичко от случилото се в Живота на дадената „личност
знае и помни, нищо от извършеното от нея никога не
забравя и затова се явява основа за активизирането на
всички вътрешни процеси на самокритиката и дълбоките психични преживявания, възникващи периодично в „личностното“ Самосъзнание.

Още „по-надълбоко“ от тези Нива (в по-високочестотните диапазони и по особен начин позиционирано от субективното „несъзнавано“) се намира сферата
на активност на сложноконфигурационната Информация на „Подсъзнанието“ или всичко това, което някога се е случвало с нас в Живота – независимо дали
сме осъзнавали това или не, и което е абсолютно точно регистрирано във „времевата етерна напълваща“,
започвайки от късния период на вътреутробното развитие, когато мозъкът на ембриона тъкмо е навлязъл
във фазата характерна за висшите млекопитаещи, до
последния момент на „умирането“, когато УУ-ВВУ-копията се диференцират по „нишите“ на ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите.

10.11457.

10.11458. Подсъзнанието, постоянно сканирайки и съхранявайки вълновите Конфигурации на фокусираните от Нас
Стерео-Типи, ръководи координацията и регулирането
на всички автоматически функции на „нашия“ биологичен организъм, като щателно съхранява през целия ни
Живот не само всички обстоятелства, ситуации, събития
и получения в резултат на това Опит, но също така и
всички най-фини оттенъци на всяко от нашите преживявания, реакции, впечатления, Мисли, Чувства, емоции и
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изобщо на всичко, което е придобил нашият „Универсален Фокус на Самосъзнанието“ за цялото време на неговите префокусировки в „ротационните Цикли“ на биологичните Форми на дадената Стерео-Форма.
Голямата част от тази „помигова“ Информация
за „личностното“ Самосъзнание е недостъпна в неговите обичайни (неизменени) състояния, тъй като съдържа в себе си абсолютно цялата подробна и обективно фиксирана последователност на характерните
Конфигурации на вълновите честоти на всички епизодично сменяни „ротационни Цикли“, което съставлява
цялата „причинно-следствена“ енергоинформационна
основа на Живота на дадена конкретна „личност“,
включвайки не само абсолютно цялата последователна динамиката на нейните Мисли и Чувства, но и
паметта даже за най-незначителните Действия, тоест
за всички машинални (автоматически) физиологични
(грубо чувствени) движения.
10.11459.

Ще се спра по-подробно на това толкова близко и неизучено от нас Ниво на нашето Съществуване,
тъй като много малко от вас реално осъзнават цялата
значимост и ефективност на тази структура в нашия
безкраен творчески Поток, който ние субективно определяме като „наш Живот“.

10.11460.

Подсъзнанието – това е детайлната Програма
на един от безбройните варианти на развитие на „личността“, изначално конкретно разработена именно за
нея с „цел да се предвиди и предпише“ буквално всеки
момент от нейното съществуване.

10.11461.

10.11462. По-точно онова, което подразбирам под термина
„Подсъзнание“ – това не е самата Програма на Живота на „личността“, а много сложен механизъм на пускане (своеобразен „ENTER“) на една или друга от Програмите за по-нататъшното развитие на „личността“
(най-възможната в дадения момент от Времето).
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Как работи Подсъзнанието? Негова текуща информационна основа се явяват „скррууллерртните системи“, образувани от многоизмерностното „пресичане“
на безбройното множество „ротационни Цикли“ структуриращи всяка от Формо-системите на Световете.
10.11463.

10.11464. Всички най-малки специфични особености на възможните психични състояния на всяка „личност“ (нейните Мисли и Чувства, Желания и Стремежи) във всеки конкретен момент от Времето вече са програмирани във всеки от многобройните „сценарии“ на нейното
развитие, принадлежащи на „ротационните Цикли“ на
онази Формо-система на Световете, в която се фокусира разглежданата от нас НУУ-ВВУ-Форма. Ние със своя
„Универсален Фокус на Самосъзнанието“ само избираме това, което в дадения момент ни е най-интересно.
10.11465. В тясноспецифичната честотна Конфигурация на
Самосъзнанието на дадената „личност“ от поредната
„скррууллерртна система“ всеки миг се проецират (като
че ли се предлагат за свободен избор) всички – от възможните в нея „сега“ „Предложения на дувуйллерртните групи Светове“, представляващи разнокачествените
варианти на възможната мисловно-чувствена активност.

Всеки от тези варианти е точно вписан в един от
„сценариите на развитие“ на някой един от множеството „ротационни Цикли“ взаимнопресичащи се в дадената многоизмерна „точка на скррууллерртната система“.

10.11466.

На един ритъм от тези варианти Конфигурацията на Самосъзнанието на „личността“ задължително
ще се отзове с мощна „резонационна“ реакция (тоест
ще влезе в резонанс с цялата динамика на образуващите я СФУУРММ-Форми), в резултат на което нейния
„Фокус на Съсредоточеното Внимание“ в същия миг
ще стане естествена принадлежност на конкретния
„сценарий на развитие“ на някой от „най-близките“
дувуйллерртни Светове.
10.11467.
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И това се повтаря във всеки следващ миг от Живота на всяка „личност“ при всеки от нейните избори, чиято тясноспецифична Конфигурация прецизно и
обективно се фиксира помигово във „времевата етерна
напълваща“ на всяка от последователно фокусираните
от Нея НУУ-ВВУ-Форми.

10.11468.

10.11469. Всички СФУУРММ-Форми, свойствени на Конфигурациите на фокусираните от Нас НУУ-ВВУ, се формират последователно и здраво се закрепват в нашето
Подсъзнание само под активното въздействие на нашите собствени избори, произтичащи от сферите на
нашите ежемигови насъщни интереси.
10.11470. А тези сфери, на свой ред, активно се моделират
от разнокачествената субективна активност в нашето
Самосъзнание на множество УУ-ВВУ-копия, манифестиращи в окръжаващото Пространство-Време обективните творчески Интереси на „чакрамните личности“,
отнасящи се към различните „кармични Канали“ на
ИИССИИДИ-Центровете.
10.11471. Веднъж и завинаги вие трябва да разберете, че
само самите вие – и никой друг! – избирате всички
свои Представи измежду вече готовите и спомагате
или за тяхното мощно утвърждаване в своето Самосъзнание, или тяхното категорично неприемане, или
неутралното отношение към тях.

Вие и само вие носите персонална отговорност за
всички сфери на своето жизнено творчество, за всички
свои способности или тяхната липса, за всеки проблем
или благополучен изход от осъществявания от вас процес, за всяко обстоятелство във вашия Живот, изначално запрограмирано в „сценариите“ на онази поредица
от „ротационни Цикли“ на Световете, които вие сами
доброволно сте избрали от цялата поредица възможни
решения, които всеки миг ви се предлагат от различните
Колективни Разуми на Мирозданието за ваша преценка.

10.11472.
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Освен това, аз правя условно разделение на „индивидуалните“ Светове на пребиваване на Самосъзнанието на „човека“ на „свои“ и „чужди“. Ако някой от
вас има ясна жизнена позиция, твърдо отстоява своето, ръководейки се от „лични“ принципи и имайки за
всичко свое „собствено“ мнение, подкрепяно от СФУУРММ-Формите на убеденост в правилността на избрания
път за постигането на някакви цели, то такава „личност“ винаги ще пребивава само в „своите“ Светове.

10.11473.

Което не може да се каже за онези, които заимстват „чужди“ СФУУРММ-Форми – възможно, вследствие на различни нереализираности на някакви Нива
на своето Самосъзнание – и не трансформират тази
„прединдивидуална“ линия на поведение по отношение на всичко случващо се в Живота.
10.11474.

Такива „хора“, по правило, се въвличат в „чужди
сценарии на развитие“, където задължително попадат под
въздействието върху тях на различни негативни обстоятелства, които не са били изначално заложени в техните
„лични сценарий“ (ще разгледам тази тема детайлно и
пълноценно в последните томове на даденото издание).

10.11475.

Всичко в Живота независимо от това протича
в пълно съответствие с избраните от вас Представи
за Себе си и за Живота без значение в чии „индивидуални“ Светове вие пребивавате. Ако в момента на
осъществяването на всеки от своите избори вие сте
свикнали твърдо да се придържате към принципна позиция, гарантираща най-бързото постигане на вашата
собствена Цел, то вие винаги осъзнато ще пребивавате
само в „своите собствени“ Светове.

10.11476.

Всяка Информация, отразила се във вашата
Конфигурация с едно или друго Чувство, се фиксира
в „клъстерите на времевата етерна напълваща“ като
отделен „файл“ на конкретно синтезирано Знание и
Опит, а всички ваши реакции на всяко от „Предло10.11477.
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женията“ на Световете представляват вече логически
систематизирани производни на някои от тези „файлове“ като фактически резултати от избраните от вас
предпочитания или отклонения.
Подсъзнанието не притежава собствен диференциран Разум, който може да контролира по някакъв
начин вашето поведение и на нещо самостоятелно да
влияе. Подсъзнанието осъществява „изпълнителната
функция на личностното“ Самосъзнание напълно зависеща от динамиката на избраната от вас Творческа
Активност (на Мислите и Чувствата), която се проявява
чрез всички вълнови Конфигурации някога сканирани
и удържани в паметта на НУУ-ВУУ-Формите, които сте
използвали в своя Живот за вашите префокусировки.
10.11478.

Именно вие – със своите ежемигови състояния,
програмирате (моделирате) свръхчувствителния механизъм на своето Подсъзнание за по-нататъшното развитие в някакви конкретни „сценарии“ на конкретни
групи Светове и решавате дали това ще ви е нужно,
„изгодно“, интересно, полезно – или не.
10.11479.

Сложните вибрационни механизми на Подсъзнанието само точно реализират всяко от вашите текущи
намерения, избирайки на принципа на резонанса от
наличните „сценарии“ само тези Направления на вашето най-възможно „бъдещо“ развитие, където вашите СФУУРММ-Форми имат най-голям шанс вибрационно
да се проявят, качествено да се реализират и субективно да се самоутвърдят още в „някого или в нещо“.
10.11480.

10.11481. ЗАПОМНЕТЕ: нито един от „сценариите“ на Световете и нито една от избираните от вас НУУ-ВУУ-Форми
никога и за нищо не се видоизменят, тъй като това е
принципно невъзможно, но затова пък вие самите, с
динамиката на своите психични състояния и мисловно-чувствени процеси, променяте активно своите фокусировки в конкретни Светове и Форми, чиито ка-
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чества съответстват в най-голяма степен на вашите
състояния и процеси.
Затова определяща роля в изпълнението на всичко, което желаете, имат вашите Представи за себе си,
качеството на вашето отношение към създаващите се
ситуации и, разбира се, силата на вашата увереност
в постигането на замисленото определяна от натрупания от вас Опит, а не някакви свръхнормални способности или свръхактивни действия.

10.11482.

В колкото по-голяма степен вие реално се самоутвърждавате в онези Мисли, Чувства и Желания, към които вие в своето „сега“ се стремите, толкова по-бързо Подсъзнанието ще подбере лично за вас именно онези варианти на „сценариите“, където това вече „сега“ е станало
или поне има реалната възможност да се осъществи.

10.11483.

На вас ви остава само да приложите към своя избор известно търпение и достойно да преодолеете този
инерционен „времеви“ раздел обективно отделящ ви
от вече реализираната в едно от вашите едновременни
„сега“ Мечта.

10.11484.

10.11485. И още нещо: в Подсъзнанието се фиксира абсолютно всичко, което осъзнато или неосъзнато попада
в сферата на вашето Възприятие, за което ние автоматически мислим или което непроизволно чувстваме,
чуваме или говорим, правим, или само сме поискали
да направим.

При този реализационен акт самото Подсъзнание не прави никакво обективно съждение или оценка, няма никакво субективно разделяне на „лошо“ или
„добро“, просто се осъществява абсолютна констатация и фиксация на всичко, имащо поне някакво отношение към нашия Живот.

10.11486.

А в състояние на дълбоко отпускане (алфа-ритъм на мозъчната активност) ние можем осъзнато да
влияем на самите себе си и да решаваме кои от усвое-

10.11487.
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ните от нас настройки, СФУУРММ-Форми и принципни
схеми на поведение са ни нужни и от кои трябва да се
откажем, за да активизираме вместо тях нови, по-хармонични УУ-ВВУ-копия, влияещи положително на качеството на нашето „бъдеще“.
10.11488. В такива съсстояния ние можем сами да избираме
от цялото многообразие от ежемигови „Предложения“
на Световете именно тези Програми (записани в Конфигурациите на НУУ-ВВУ), които са ни най-подходящи
за възможно най-бързото постигане на нашите Цели.
10.11489. Не бива да се стараете да връщате Времето
назад, упорито и угнетяващо да се опитвате да поправяте някои допуснати по-рано грешки – просто
осъзнато се префокусирайте в онези НУУ-ВВУ, в чиито Конфигурации вашите желания се осъществяват
именно по този начин и в съответствие с изначално
заложената в тях Програма.

Най-добрият начин за това е радикално да смените всички негативни нагласи, възгледи, навици, Представи с колкото се може по-положителна Информация
и хармонични впечатления за всичко, каквото и да ви
се случва, да укрепите всички свои силни страни, които са ви необходими за активното проявление в Живота на всички позитивни и съзидателни способности, с
които разполагате.

10.11490.

Пред вас всеки миг се разтварят дружелюбните
обятия на вашето безкрайно „бъдеще“ и вие можете
активно да подпомагате това то да се случва за вас
по-най-благоприятния начин.
10.11491.

Дотогава, докато обстоятелствата във вашия
Живот се определят на 80-90% от хаотичните външни
въздействия на „странични“ хора и „случайни“ фактори, докато предоставяте реална възможност на някакви други хора да залагат във вашето Подсъзнание
определени несъвършени и негативни Програми, то

10.11492.
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вашият Живот ще се подрежда така, както е нужно на
някого другиго, но не и на вас самите.
10.11493. Малко „по-дълбоко“ от Нивата на Подсъзнанието се намира вълновия информационен Поток на
Надсъзнанието или „интуитивното“ Знание, където е
концентрирана („архивирана“) цялата Информация
за едновременните паралелни съществувания в „индивидуалните ротационни Цикли“ на цялото безкрайно
множество „сценарии на развитие“, програмирани за
всяка от НУУ-ВВУ-Формите на дадената Стерео-Форма.

Информацията на тези Нива, проецирайки се в
Подсъзнанието, дава възможност на „личността“ адекватно да възприема окръжаващата действителност, осъзнато и осмислено да изгражда стратегията на своите
отношения, ръководейки се не само от потребностите
на тялото, но и щателно „отсявайки“ тези потребности и Желания чрез неумолимата логика на Разума и
принципите на нравствено-духовните мотивациии.

10.11494.

Както и предходните конфигурационни разновидности, Надсъзнанието оперира с информационните
Потоци, реализиращи се в достатъчно тесен диапазон
на измерностите, тоест само в онези Формо-системи на
Световете, в чиито енергоинформационни структури
честотните Конфигурации на дадените НУУ-ВВУ-Форми
имат индивидуалната възможност едновременно да се
фокусират (проявяват).

10.11495.

10.11496. По-универсалната енергоинформационна структура на Надсъзнанието се състои от „времевите етерни
напълващи“ на всички НУУ-ВВУ-Форми едновременно
проявявани в дадения „пространствено-времеви Континуум“ на една Стерео-Форма.

Благодарение на това, то се явява най-функционалния център на проявление в „личността“ на вродените способности, творческите наклонности и таланти,
които се проявяват спонтаннно в особени състояния

10.11497.
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под формата на духовни прозрения или творческо озарение (вдъхновение). Това е нещото, което е прието хората да наричат „врати на Душата“, макар това да са
все още достатъчно субективни Нива на възприятие.
Ще ви напомня, че абсолютно всички Формо-структури, образуващи многоизмерните Формо-системи на Световете, в това число растенията и минералите, животните и човека, са непрекъснати излъчватели на преобразуваните от тях видове Енергия в
окръжаващото Пространство-Време.
10.11498.

Всички тези типове „Полета-Съзнания“, образуващи различните Конфигурации на Формите и вибриращи в много различни, понякога дори полярни вълнови диапазони, проникват взаимно един в друг, създавайки неизброимото множество на тези характерни
енергоинформационни филми обусловени от конкретните силови взаимовръзки, които ние наричаме „сценарии на развитие“ на Световете.

10.11499.

Всички тези „Полета-Съзнания“ по своите Конфигурации са много разнообразни, нееднородни и нееднакви, затова способностите за тяхното възприятие
при всеки човек са строго ограничени от индивидуалните възможности зависещи изцяло от Нивата на Творческа Активност на Самосъзнанието на „личността“.

10.11500.

По-качествените Нива на нашето Самосъзнание
се явяват източници, макар и на по-малко конкретна, но по-концентрирана Информация, закодирана в
сложноспецифичните Конфигурации на Мисъл-Идеите
и Мисъл-Чувствата (Образите).

10.11501.

Разпознаването и разкодирането на тези енергоинформационни потоци става само при условие на
активизиране в структурата на Самосъзнанитео на
„личността“ на онези Нива на ИИССИИДИ-Центровете,
които съответстват точно на Конфигурацията на тези
Идеи и Образи.

10.11502.
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Може с увереност да се твърди, че практически
всички сериозни открития, блестящи идеи, теории и
закони на естествознанието, не са резултат от упорито разсъдъчно-логическо мислене, а са възниканли на
базата на фино развитата Интуиция, внезапното озарение, откровението свише или даже Възприятието от
страна на „човека“ на някакви конкретни образи, видими само за неговото „вътрешно зрение“.
10.11503.

10.11504. Това, което сме свикнали да наричаме „съвкупно
Съзнание“ на човека или на което и да било друго живо
същество, в действителност представлява уникален и
специфичен набор от особени Форми на Колективни
Разуми (СФУУРММ-Форм) състоящи се от различни типове Енерго-Плазма и по-своему влияещи на общата
динамика на енергоинформационните взаимовръзки
на окръжаващия Свят.

Във всяка от тези Форми изначално е заложена
и по особен начин („послойно“, „покачествено“) е закодирана фактически цялата Информация не само за
всички останали реализационни Форми на дадената
Космическа Същност, но и за цялата Вселена, за нейното „минало“ и „бъдеще“.
10.11505.

10.11506. При определени психични условия отделните Форми на „съвкупното Съзнание“ могат достатъчно мощно
да въздействат на активността на съответните Нива на
Самосъзнанието на „личността“, а също и на окръжаващите я предмети и явления, изменяйки ги и целенасочено въздействайки на хода на всички психични,
физиологични и биохимични процеси в организма.
10.11507. Например толкова добре познатата и близка на
всички нас „Земя“, Която представлява само много
тесен диапазон (от „Формо-Плазма“ до „Плазмо-Форма“) на Творческата Активност на Колективния Разум
на Космическата Същност ГРЕИЙСЛИИСС, е високоорганизирана Форма на специфичната творческа реали-
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зация на дадената Същност, плътно структурирана от
информационните Потоци само на тези от дванадесетте Аспекта на Чистите Качества, които съответстват
на диапазоните на Творческа Активност на Нейното
Самосъзнание.
10.11508. Всички енергоинформационни структури, образуващи Нивата на Нейната Активност, са способни да
въздействат на всеки човек, животно, растение и минерал, които на свой ред – чрез собствените диапазони
на Творческа Активност, въздействат на динамиката
на всички Нейни процеси.

Освен всевъзможните по честота електромагнитни „Полета-Съзнания“, подпомагащи нормалното
функциониране на цялата централна нервна система
на „човека“, включително и неговия мозък, във всяка от Формо-структурите на едновременно развиващите се дувуйллерртни групи на Колективния Разум
на „човечеството“ определена степен на Творческа
Активност притежават още около тридесет тясно взаимодействащи помежду си основни разновидности на
силовите „Полета-Съзнания“ (общият им брой, по-голямата част от който се проявява като елементарни
частици имащи нецял спин, е повече от седемдесет).

10.11509.

Поради невъзможността за тяхното ясно разграничаване чрез съществуващите методи за изследване аз
условно обединявам всички тези разновидности на силовите взаимодействия в едно сложноконфигурационно
„фотореверсивно Поле-Съзнание“ (от гр. pfotos — светлина и лат. reverses — обратен, тоест такъв, който може
да изменя посоката), което, макар и в много малка степен, но е съпоставимо с понятието „морфогенно поле“.

10.11510.

По своята Космическа Същност вибрациите и недостъпните за нашето измервание качествени характеристики на тези разнокачествени „Полета-Съзнания“
представляват именно този „Диапазон на Творческа

10.11511.
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Активност“, в който е съсредоточена основната динамика на всички едновременни „Фокуси на Съсредоточеното Внимание“ на дадена част на Колективния Разум на „човечеството“ (тоест тези Нива на „Третичната“ Енерго-Плазма, в които цялата съвкупност от Съзнанията на „хората“ от дадената дувуйллерртна група
на Световете е способна да се самоосъзнава едвновременно в цялото множество моменти на проявление на
индивидуално-колективното жизнено творчество).
Казано по-просто, именно тези „Полета-Съзнания“ са качественото отражение във Формо-системите на Световете на дадения „пространствено-времеви
Континуум“ на едновременната съвкупна динамика
на структурите на Самосъзнанието на всички реализационни Форми, представляващи „кармичните Канали“ на двата нисши ИИССИИДИ-Центъра и на най-примитивната двойка Нива на трети и четвърти Центрове.
10.11512.

По-качествените Нива на Творческа Динамика на
„Третичната“ Енерго-Плазма все още не са достъпни
за индивидуалното творчество на повечето Формо-Типи на ЛЛУУ-ВВУ, образуващи дадената част на Колективния Разум на „човечеството“.

10.11513.

10.11514. Следователно, с помощта на всички тези „Полета-Съзнания“ цялата Информация, характерна за дадената група дувуйллерртни Светове, чрез съответните
Нива на „Диапазона на Плаземните Сили“ честотно се
предава и приема от „Биомахалата“ (ИЛЛГРИИ-ТО-О) на
всички НУУ-ВВУ-Форми, чиито „Фокуси на Съсредоточеното Внимание“ могат да бъдат активизирани поне
за известно време в диапазоните на дадените честоти
фиксирайки се в техните „времеви етерни напълващи“.

Изначално, от момента на своето раждане, детето
все още не притежава достъп до собствената си памет, а интуитивно – с помощта на стомашно-чревния
си тракт, който аз наричам „малък мозък“, използва

10.11515.
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Информацията достъпна за неговите Нива (в зависимост от активността в структурата на Самосъзнанието
на фокусираните от Него НУУ-ВВУ-Форми на „кармичните Канали“ на двата нисши Центъра) структурираща „фотореверсивните Полета-Съзнания“ на дадената
част от Колективния Разум на „човечеството“.
10.11516. Докато детето няма собствен опит, който се определя от степента на Творческа Активност в Самосъзнанието на низшите КЛООРТМ-Творци, неговият мозък
функционира на принципа на детекторния приемник,
тоест в нужния момент просто се настройва чрез „Биомахалото“ на съответната информационна вълна на
„фоторедуктивния Етер“ представляващ Сферата на
Творчество на „фотореверсивните Полета-Съзнания“
и „филтрира“ от нея само онзи заработен от хилядолетия общочовешки Опит, който му е необходим за оцеляване във всеки конкретен случай.

Всички клетки, образуващи неговото тяло и организъм, са свързани помежду си чрез строго съответстващите на тяхната индивидуална честота Нива „фотореверсивни Полета-Съзнания“ на тази част от Колективния
Разум на „човечеството“, в която дадените доминантни
Аспекти на Качествата и съответстващите им електромагнитни вълни имат възможност да се проявят.

10.11517.

10.11518. Постепенно – в зависимост от „потреблението“ на
необходимата информация и натрупването на собствен опит от нейното прилагане – в мозъка на всеки
подрастващ, на всеки млад човек, започват да се образуват и активизират собствени функционални системи
тясно свързани с неговата „времева етерна напълваща“, фиксираща в индивидуалните Формо-структури
на мозъка, отговорни за „съхраняването на паметта“,
абсолютно всички сведения за дадената „личност“.

На най-голяма дълбочина, ако мога да се изразя така, в Надсъзнанието се намира Свръхсъзнанието
10.11519.
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(или „съвкупното Съзнание“ на дадената ЛЛУУ-ВВУФорма), в структурите на чиято „променлива етерна
съставляваща“ е закодирана конфигурационно всеобщата Информация принадлежаща на „времевите
етерни напълващи“ на Стерео-Типите на абсолютно
всички Формо-Типи едновременно проявени в цялото множество разнообразни „пространствено-времеви
Континууми“ в цялата многоизмерност и разнокачественост на Планетарните Времеви Потоци.
Тук е съсредоточена абсолютно цялата Информация за цялото многообразие от варианти на възможно
развитие на „миналото“ и „бъдещето“ изначално програмирани за всеки от безбройното множество Формо-Типи на дадената ЛЛУУ-ВВУ-Форма. Диапазонът на
Творческа Активност на Свръхсъзнанието обхваща
всичките дванадесет основни измерности на „Третичната“ Енерго-Плазма.
10.11520.

10.11521. Чрез висшите Нива на „съвкупното Съзнание“
се осъществява закономерната интеграция на всички
„личностни“ егоистични особености на Опита от физиологичното и видовото оцеляване в многобройните „надличностни“ Форми на човешкото Съществуване във
Всичко Истинско без да се губят при това главните признаци на свойствената за всички нас индивидуалност.

Това са Нива с достатъчно обективна Информация (висшите „кармични Канали“ на Центровете ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА), които мнозина, незапознати с по-дълбоки състояния, погрешно възприемат като
„връзка с Бога“ – в действителност това далеч не е така.

10.11522.

В неразривна връзка със Свръхсъзнанието (чрез
„променливата етерна съставляваща“) се намират още
по-дълбинните Нива на Планетарната Информация –
Прасъзнанието или цялото многообразие от „сценариите на развитие“ на всички ЛЛУУ-ВВУ-Форми на една ГООЛГАМАА-А, едновременно проявени в абсолютно всички

10.11523.
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многоизмерностни Нива на пространствено-времевите
структури на дадената Планетарна Същност.
В тези Нива се концентрира цялата Информация, натрупана от човечеството в хода на едновременното еволюционно-инволюционно развитие във всички
„Континууми“, където ЛЛУУ-ВВУ-Формата изобщо „съществува“. Само на единици от хората е дадена възможността да получат достъп до това „Пра-Знание“,
което ни сродява и обединява с всички останали Форми на Колективните Разуми на Вселената.

10.11524.

10.11525. В многоизмерностните дълбини на Прасъзнанието се намира Протосъзнанието – абсолютно цялото Знание от обективния Опит на едновременното
Съществуване на ГООЛГАМАА-А в цялото многообразие на своите Прото-Форми, проявени в специфичните
пространствено-времеви структури не само на ГРЕИЙСЛИИСС, но така също и на множество различни други
Планетарни Същности от дадената Звездна система.

Тук влиза и целият „бъдещ“ Опит на нашето Съществуване вече не в качеството на хора, а като по-развити колективни Разуми на индивидуалните многоизмерностни Формо-системи на Световете, обединявани
помежду им от Планетарните Идеи едновременно въплъщавани от Колективните Разуми на разнообразни
„пространствено-времеви Котинууми“.

10.11526.

Енергоинформационните Нива на „Протосъзнанието“ стават достъпни само във Форми, чиито Конфигурации са образувани изцяло от синтезирани помежду им самосъзнателни Елементи на Аспектите на
Качествата „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост“ и „ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разум“ с Аспектите на Качеството „ВСЕ-Единство“.
10.11527.

10.11528. Такова състояние става възможно само във вълновите Конфигурации на Самосъзнанито на много развити НУУ-ВВУ-Форми, които изцяло са интегрирали в
структурите на пети и шести ИИССИИДИ-Центрове це-
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лия Опит на Планетарното Творчество натрупан в трети и четвърти Центрове.
10.11529. И, накрая, Хиперсъзнанието – това е целият обобщен Опит от безкрайното Съществуване на цялото
множество ГООЛГАМАА-А във всички структури на Времевите Потоци на „Третичната“ Енерго-Плазма. Тази
Информация включва в себе си фактически целия интегриран обективен Опит от Творческата Активност
на Висшия Колегиален Разум АЙФААР, едновременно
проявен в целия диапазон от измерности на „Третичното“ състояние на Енерго-Плазмата.

На по-висока честота („по-дълбоко“) от това състояние на Колективния Разум, което макар по някакъв начин да може да бъде достъпно за нашето „човешко“ субективно осмисляне, се намира само Космическото или „Звездното“ Съзнание АИЙ-ЙЯ, обединяващо в Себе си абсолютния Творчески Опит на всички
многоизмерностни ЛЛУУ-ВВУ-Форми на Колективните
Разуми, структуриращи „Третичното“ и „Вторичното“
състояния на Енерго-Плазмата на множество Планетарни Същности.
10.11530.
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Преди да продължим нашият диалог за
основополагащите Принципи на Безсмъртието на всяка
„личност“ аз искам много кратко да ви напомня някои
важни моменти, без дълбокото разбиране на които
няма смисъл да продължаваме да вникваме в това
сложно и многостепенно Знание, изискващо от всеки
от вас не само много висока степен на концентрация на
ума и вниманието, но и достатъчно дълбоки познания в
естествените – математика, генетика, биология, физика
и в обществените науки – философия, психология,
социология, педагогика и други.
10.11531.

Както вече неведнъж повтарях, всяка ЛЛУУ(в множество Конфигурации на ФормоТипите на която ние, със своите „Универсални Фокуси
на Самосъзнанието“, едновременно творчески се
проецираме, се структурира в цялата безкрайност
от разнокачествени Формо-системи от Светове в
неизчислимо множество свои Стерео-Типи.

10.11532.

ВВУ-Форма
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С характерната честота на своите вибрации
дувуйллерртните
групи
от
тези
Стерео-Типи,
явяващи се един за друг Стерео-Дубли, създават
(образуват) в енергоинформационните структури
на 3-4-измерностните Реалности привичните за нас
с вас „пространствено-времеви Континууми“ явно
видим в дадената група Светове (визуално от някого
възприеман) „Образ на проявление на личността“
или нашата биологична НУУ-ВВУ-Форма – „формодиференциращата“ временна обвивка на „човека“
(Формо-Тип на ЛЛУУ-ВВУ).
10.11533.

ВЪПРОС:

Но нали НУУ-ВВУ не може да бъде Формо-Тип,
защото последният – това е цялата съвкупност
от НУУ-ВВУ във всички „сценарии“ за едно
„въплъщение“.

– Ако ти, скъпи Краулларрд, внимателно си
чел „ИИССИИДИОЛОГИЯТА“, а именно Основите,
то ти би забелязал, че там е написано: „формодиференциращата“ временна обвивка – НУУ-ВВУ
(Формо-Тип). Как е възможно това? Ами много
просто! Когато се префокусирате в друг Формо-Тип на
своята или друга ЛЛУУ-ВВУ-Форма, то в каква Форма
започвате да осъзнавате себе си? В НУУ-ВВУ-Форма,
стига само, разбира се, да не сте препроецирали
своя „Фокус“ в Направлението на специфичната
качествена доминантност свойствена на динамиката
на развитието на някоя от другите Прото-Форми, за да
се префокусира в животински Формо-Тип! Запомнете
и никога повече не се обърквайте в тези термини:
за „човешката“ Прото-Форма такива субективни
понятия като „личност“ (НУУ-ВВУ-Форма) и Формо-Тип
– са идентични! Просто тези „личности“ могат да не
бъдат свързани помежду си с една „времева етерна
напълваща“ на своята Стерео-Форма, която също се
явява Формо-Тип по отношение на НУУ-ВВУ на другите
Стерео-Форми. Това е – да продължим!
10.11534.
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„Сценариите на развитие“, на които принадлежи
множеството наши Стерео-Типи, много приличат
на това, което можем да наречем „наш Живот до
настоящия момент от времето“. Под това ние разбираме
комплекси от някакви конкретни събития, решения,
действия и отделни явления, вече информационно
„разопаковани“ и психически „обработени“ в
Конфигурациите на нашето Самосъзнание (в нашата
памет или във „времевата етерна напълваща“), които
ние последователно можем да „подреждаме“ подобно
на мозайка, спомняйки си нещо и да възстановявяме
по такъв начин цялата инерционна картина на своето
„минало“, а благодарение на това – като някого да
осъзнаваме себе си, започвайки от бебешката си
възраст и завършвайки с „настоящия“ момент.

10.11535.

И така, повтарям: „всеки от нас“ го има в
огромно количество. За да получите приблизителна
представа за множественността на собствените си
Стерео-Типи, които вие сте „сменили“, започвайки от
момента на раждането си, е необходимо цифрата на
своята възраст, да предположим, че тя е 56 години,
както при мен, да умножим по 328 „ротационни
измествания“ в секунда, след това – по 365 дни в
годината, след това – по 24 часа в денонощието и
по 60 минути във всеки час и накрая, още веднъж
по 60 секунди във всяка минута – получават се 568
909 440 000 творчески взаимосвързани и инерционно
диференцирани „части от мен“, образуващи със своята
реализационна динамика цялата субективна картина
на моето „минало“.

10.11536.

10.11537. Но

даже тази огромна цифра изразява само тези от
Стерео-Типите на дадената моя Стерео-Форма, които по
своята честота са съвпаднали с моите конкретни Избори,
съставили са цялата емоционално-информационна
основа на моята „днешна“ Представа за себе си като
за конкретна „личност“ и са образували със своите
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вълнови Конфигурации моя „индивидуален ротационен
Цикъл“ проециран във „ВЕН“ на моята Стерео-Форма
чрез разнокачествената динамика на милиардите
„скррууллерртни системи“ от моите Избори.
10.11538. Тоест всеки от тези Стерео-Типи в моя „ротационен

Цикъл“е бил „резонационно“ задействан от конкретната
динамика на „Фокуса на Съсредоточеното Внимание“
на моето Самосъзнание с цел само някакви определени
творчески реализации на „чакрамните личности“.
Но ако отчетем това, че всеки нов инерционен миг
от Времето ни предоставя фактически неограничени
възможности за избор на едно или друго продължение
на нашите „индивидуални Цикли“, то става ясно, че
това „количество“ е капка в морето!
10.11539. Всеки миг милиарди конкретни „нас“ едновременно

извършват милиарди конкретни избори. И макар, че
ние „лично“ нищо не знаем за тях и не помним, те, при
все това, не престават активно да съществуват в своите
индивидуални разновидности на ирккуллигренните
Реалности, създадени от изборите, които са били
изначално заложени в техните Конфигурации и
фиксирани в потенциалната инерционна динамика
на общата „времева етерна напълваща“ на дадения
Формо-Тип на ЛЛУУ-ВВУ.
Всеки от тези индивидуални избори представлява
поредното честотно „изместване“ („разклонение“,
„обръщане“, „изменение“) в „текущата“ вълнова
динамика на поредния „сценарий“, комплектуващ
със себе си промеждутъчния етап от вашата Съдба
(„ротационен Цикъл“) и към неговата реализация
„резонационно“ се привличат само тези от цялото
множество Стерео-Типи на вашата Стерео-Форма,
Конфигурациите на Самосъзнанието на които са найсъзвучни именно с такъв конкретен избор (ще напомня,
че във всеки момент честотните характеристики на
Конфигурацията се формират от степента на Творческата

10.11540.
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Активност в Самосъзнанието на тези УУ-ВВУ-копия, които
принадлежат към определените „кармични Канали“ на
съответстващите ИИССИИДИ-Центрове).
Всяка от дувуйллерртните групи избирани от нас
Стерео-Типи изначално е подбрана по такъв начин,
че може вибрационно да принадлежи само на „своя
ротационен Цикъл“, структуриран от своите „собствени“
варианти на всевъзможните „сценарии“ включени в
общата Програма на всички възможни Направления
на развитие, на която изначално е разчетен съответния
ВЛОООМООТ на дадената Стерео-Форма.
10.11541.

Задължително е и това, че някаква част от тези
„сценарии“ винаги води до „Смъртта“ на вашата
„настояща“ личност: едни от „сценариите“ – до мигновена
Смърт, други – до повече или по-малко отсрочена, трети
– до много нескорошна или много далечена по отношение
на времето на извършване на дадения избор, а има и
множество варианти, които благополучно довеждат
„личността“ до нейната настояща възраст, след което
тя ще продължава своите безкрайни последователни
префокусировки от „сценарий“ в „сценарий“, от едни
групи Стерео-Типи – в други.

10.11542.

Съществуват групи Стерео-Типи, в които
продължителността на Живота в техните „сценарии
на развитие“ е разчетена, да речем, за 10, 20, 30... 60,
90, 100... 160, 200 … 500... 1000 години и т. н. – до
Безкрайност. В действителност, както и сами можете
да прецените, няма никаква „продължителност на
съществуването“, а има само непрекъсната динамика
на префокусировките на нашите „Универсални Фокуси
на Самосъзнанието“. И повече – НИЩО, което поне
някак да може да бъде обективно свързано с някакво
„начало“ на Живота и някакъв негов „край“. Но ако
се откъснем от тази субективна, условно приета от
нас форма за поясняване на разликата в сроковете на
съществуване на отделните „личности“, то тогава умът

10.11543.
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ни изобщо няма да има какво да анализира, а ние с
вас няма да има за какво да говорим. Затова засега
ще се уговорим и ще приемем, че някаква условна
„продължителност на Живота“ всяка „личност“ все
пак има, макар и тя да е крайно-крайно „субективна“.
Сред
всички
тези
възможни
варианти
съществуват както по-нискокачествени и много
кратки „сценарии“, така и най-качествените групи
„ротационни Цикли“, съгласно „сценариите на
развитие“ на които образуващите ги „личности“
последователно и неизбежно се препроецират във все
по-качествени Формо-системи на Световете, активно
изменяйки чрез качеството на своите СФУУРММ-Форми
съществуващите типове Реалности и постепенно
„разопаковайки“ от „времевата етерна напълваща“
на своята Стерео-Форма все по-универсални свойства
от потенциално програмираните именно за дадения
Формо-Тип (НУУ-ВВУ). А това изцяло и напълно
зависи от степента на синтезираност на „кармичните
Канали“ на четирите низши Центъра, която на
свой ред предоставя възможност за разкриване и
активиране на високочестотната творческа динамика
на „личностното“ Самосъзнание.

10.11544.

Но овладяването на по-качествени Знания,
позволяващи да се активизира Синтеза на Нивата
на ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА и да се понижи
степента на динамиката на двата низши Центъра
всяка „личност“ може единствено за сметка на покачествената Творческа Активност на Самосъзнанието
– това ще я изведе фактически на Пътя на осъзнатия
Избор на Сферите за възможното приложение на
нейното висококачествено Творчество и ще помогне да
се набележат най-висшите алтруистични Цели, като по
този начин „личността“ си осигури реално Безсмъртие.
Вие трябва да разберете, че възможност за реализация
чрез вашите непрекъснати избори има всеки Аспект на
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Творчеството на вашата Стерео-Форма (и ЛЛУУ-ВВУ) –
както най-нискочестотния, така и най-качествения.
10.11546. Тоест

всеки от вас винаги има възможност да избира
чрез кой от всевъзможните разнокачествени Аспекти на
Творчество на своята ЛЛУУ-ВВУ-Форма в дадения момент
най-много иска да се реализира в качеството си на „Този,
Който е“ или на „Този, който иска да стане“. Нещо
повече – никога не бива да се забравя, че всеки от найневероятните избори, които са възможни за вас в дадената
„скррууллерртна система“, вече се е осъществил в някой
от „ротационните Цикли“ на вашата Стерео-Форма.

Единственото, което се иска от вас, за да станете
реален участник в такъв Избор, е да приложите
достатъчно количество висококачествена психична
Енергия във вид на генериране в Пространството
на своето Самосъзнание (процес „разопаковане —
разгъване — компресиране — разпаковане“...) на
устойчив Стремеж към тази Цел. Не забравяйте,
че ВСИЧКО възможно и невъзможно за вашето
Самосъзнание изначално вече СЪЩЕСТВУВА: абсолютно
всички „сценарии“ за вашето развитие „сега“, в същата
тази секунда, се реализират едновременно във всички
Формо-системи на Световете, на които принадлежи
фокусираната от вас НУУ-ВВУ-Форма.
10.11547.

10.11548. Вашата задача се състои в това – от цялото
многообразие от възможни за вас в дадения момент
избори и постъпки да съумеете да намерите, изберете, да
влезете в резонанс чрез своя Фокус на Съсредоточеното
Внимание“ именно с този единствен вариант, който
непременно ще изведе вас, „настоящите“, до найкачествените Направления на вашето възможно
развитие. Цялата трудност в този процес е в това, че
вие не можете да знаете до какво именно, до какви
непоправими последици във вашето „бъдеще“ може
да доведе всеки от вашите избори. Да, засега това
обстоятелство се явява за вас обективно препятствие.
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10.11549. Но

затова пък можете (макар и субективно!) всяка
от своите възможни постъпки искрено да оцените по
степента на нейната егоистичност или алтруистичност,
което по същество е метод за косвена оценка на найкачествения Избор, който щателно „сте отсели“ от
цялото множество решения възможни в дадения момент
за Конфигурацията именно на онази група СтереоТипи, в която се фокусирате. Ако във вашето жизнено
творчество отсъства този осъзнат процес на целенасочено
качествено „филтриране“ на всички текущи избори,
то целият ваш Живот (обстоятелства, условия за
вашето съществуване, най-близко обкръжение) става,
както се казва, дело на случайността, следствие от
импулсивно-хаотичната динамика на вашия „Фокус на
Съсредоточеното Внимание“.

10.11550. Със сигурност всичко се променя до точно
обратното, когато вие, във всеки от своите поредни
Избори, полагайки усилие над себе си, за да преодолеете
някои от нискокачествените тенденции, все пак
устойчиво се фиксирате със Самосъзнанието си в найблагоприятния за вашето Творчество „ротационен
Цикъл“, а не просто в Конфигурациите на СтереоТипите, които са най-удобни, приятни и безпроблемни
за вашето его.

Във всеки „текущ“ момент от вашия Живот пред
всеки от вас се откриват фактически неограничени
възможности за избор на по-нататъшни перспективи за
вашето съществуване. Този огромен брой всевъзможни
Съдби (продължения на вашия „ротационен Цикъл“),
които не са ви известни, но които вие избирате или с
присъщото си за дадения момент невежество, или в
резултат на прилагането на практика на по-дълбоки
и достоверни Знания, позволяващи ви по-точно да
определите житейските си приоритети и по-правилно
да поставите акцентите в динамиката на вашите
първостепенни творчески реализации. Именно ТОВА,
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в следващия момент от вашето Съществуване
ще бъде най-важно за вас, ще определи и КАКЪВ ще
станете! Диапазонът на вземаните от вас решения
зависи от Знанието, което активно използвате за оценка
всяка своя постъпка и на което изцяло се доверявате.
КОЕТО

10.11552. Например, в „настоящето“ време вие живеете в
Айфаар, но едновременно с това съществува огромно
количество „сценарии“, в които от самото си детство
„друг вас“ е направил други избори, които не са могли
да останат задълго в паметта на вашата „сегашна“ НУУВВУ-Форма и които са довели „другия вас“ до съвсем
други последствия и развръзки в Съдбата. Както
вече отбелязах, „дълговременната памет“ на всяка
конкретна „личност“, формирана от качествената
динамика на „времевата етерна напълваща“ – това
е само характерно съчетание на някакви определени
избори направени от „личността“, това е поредица
от „кратковременни епизоди“, привнесени в нейното
Самосъзнание от постоянно сменящите се „сценарии
на развитие“ на конкретни групи нейни Стерео-Типи.

Всички „сценарии“ на възможни обстоятелства
в Живота на „всеки от вас“ вече съществуват и то
едновременно (динамично проявени) във всички
Формо-системи на Световете, започвайки от самия
момент на вашето раждане. Но вашите Стерео-Типи,
отнасящи се до различните „сценарии“, по никакъв
начин не могат да се пресекат в една „точка“ на един
и същ „пространствено-времеви Континуум“, защото
Формо-системите на Световете, в чиито „ротационни
Цикли“ тези Стерео-Типи „са вписани“ изначално и
в съответствие с честотите на техните Конфигурации,
имат информационно различни „променливи етерни
съставляващи“. Затова „стиковка“ на Стерео-Типите,
принадлежащи на различни дувуйллерртни Формосистеми на Световете, е просто невъзможна, освен по
време на осъзнатите „посмъртни“ префокусировки,

10.11553.
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когато
целенасочената
динамика
на
вашия
„Универсален Фокус на Самосъзнанието“ отново
„резонационно“ се препроецира в някоя от тези групи.
Именно такава е реалната пространственовремева структура на Мирозданието, в което в
„настоящия момент“ ние субективно самоосъзнаваме
себе си. Всеки „пространствено-времеви Континуум“
със „съответстващия“ само на него „индивидуален
ротационен Цикъл“ и подчинен в своето колективно
Творчество само на своя „сценарий на развитие“
по отношение на другите – най-близки до него по
качеството си „Континууми“, има малко по-различна
Конфигурация, която се определя от специфичното
съчетание на Аспектите на Качествата на определени
Нива на Енерго-Плазмата синтезирани от неговия
Колективен Разум.

10.11554.

Качеството на Стремежите на „личността“ след
нейното раждане определя и всички последващи
„сценарии на развитие“ на нейната Съдба. А
качеството на нашите импулсивни желания, емоции
и постъпки, се генерира и моделира от Творците,
определящи степента на интензивност на всяко от
техните многобройни Нива на Творческа Активност
на „чакрамните личности“ в проекцията върху строго
определени участъци от молекулите на ДНК.

10.11555.

10.11556. Ще

дам следния пример: едно дете лежи в люлката
и вижда играчка. В един от „сценариите“ то се протяга
за нея, но после нещо друго отвлича вниманието му и
детето се заиграва с друго. В друг „сценарий“ детето
също се протяга, но не може да запази равновесие и
пада, като при това силно уврежда гръбнака си. Така,
буквално от няколкомесечна възраст и, да кажем, до
двадесет и седем години, то се намира в парализирано
състояние, след което „умира“. В милиони други
варианти на неговото възможно поведение в този
момент или нищо не се случва, или детето не пада;
423
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или пада, но не се удря; или се удря, но не силно и не
на това място; или се удря силно, но му минава след
различни периоди от време.
10.11557. По този начин едно такова, на пръв поглед
съвсем безобидно желание, станало причина за
падане и получаване на тежка травма на гръбнака,
мигновено е префокусирало именно тази група СтереоТипи в съвсем друг „ротационен Цикъл“ с толкова
„трагичен“ изход. Подобни потенциално рисковани
или „смъртоносни“ изменения във вашия „текущ“
Живот протичат всеки миг и всеки път вие имате
възможност да изберете една или друга качествена
страна: или „нагоре“ – в алтруизма, или „надолу“
– в егоизма, или „настрани“ – нито в нашите,
нито във вашите, или „ по хоризонтала“ – и тук,
и там, тоест по всички многоизмерностни Вектори
на възможните в дадения момент Направления на
развитие на вашата Стерео-Форма.
10.11558. Животът е безкрайна Сфера на творческото
взаимодействие на най-разнообразни Форми на
Колективни Разуми, по-своему реализиращи различни
Аспекти на Чистите Качества. В дадения момент,
например, изложената от мен Информация влияе
по определен начин на качественото състояние на
Конфигурациите на вашите Самосъзнания и това
става за сметка на опитите ви да разберете за какво
говоря, стабилизирайки вашия „Фокус на Творческа
Активност“ във все още непривичните за вас
висококачествени Нива ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА.

Но и в Самосъзнанието на всеки от вас тази
Информация се усвоява и адаптира различно: някой
само след час ще забрави всичко и „ще се спусне“ в
привичните му и достъпни за неговото Разбиране и
Възприятие Нива, а друг веднага ще опита да приложи
новото Знание в практиката на своите поредни Избори,
което ще му даде възможност да се стабилизира за

10.11559.
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по-дълго време в тези висококачествени СФУУРММФорми и да получи определен Опит от творческото
манипулиране с високочестотни типове психична
Енергия. Наличието на такъв алтруистичен опит,
на свой ред, автоматически ще префокусира вашето
Самосъзнание в групи от по-качествени Стерео-Типи,
структуриращи по-качествени „сценарии“, в които във
вас се разкриват екстрасензорни способности, което
може силно да повлияе на цялата „бъдеща“ динамика
на вашия „ротационен Цикъл“, като измени радикално
вашата по-нататъшна Съдба.
10.11560. Има такива „сценарии“, в които вие, айфааровците,

както и „сега“, седите около горящия вечерен огън,
слушате тази моя Информация и решавате отсега
нататък да постъпвате така, както ви уча. А в други
„сценарии“ вие, седейки в Айфаар по същия начин
около същия силен огън и също така внимателно
слушайки същата Информация, имате възможност
да вземете съвсем други решения, които по никакъв
начин не се свързват с онова, за което „сега“ и „там“
ви говоря и всяко от тези решения може много силно
да повлияе на вашата по-нататъшна Съдба.
Такива неща се случват всеки миг: целият ваш
Живот („ротационен Цикъл“) през цялото време
криволичи, препроецира се от един „сценарий“
в друг, трети, десети, милионен... Целият този
сложнокачествен процес се управлява не от „Някой
отгоре“, нито от някой „чужд чичо“ или от митично
(даже и Божествено!) Същество, а от вашия собствен
„Фокус на Съсредоточеното Внимание“, формиращ
(на практика просто „разопаковащ“ и „изваждащ“от
„времевата етерна напълваща“ на Стерео-Типите
някакъв конкретен „сценарий“) всички текущи
интереси, насъщни желания, симпатии, антипатии,
стремежа ви да водите определен начин на Живот и
да имате с някого определени отношения.
10.11561.
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10.11562. По този начину чрез непрекъснатата разнокачествена

динамика на своя „Фокус на Съсредоточеното Внимание“
всеки миг вие се самоотъждествявате само с една или друга
група Стерео-Типи, на чиято честота на Конфигурациите
в най-голяма степен съответства „текущото“ състояние на
вашето Самосъзнание. В цялото безкрайно многообразие
от Реалности едновременно съществува огромен брой
„вас“ като Стерео-Типи, а и във Формо-системите на
всеки от Световете „вие“ присъствате в не по-малобройно
множество – затова да се преброи действителния „брой
вас“ е практически невъзможно.
Всяка Формо-система на Световете на нашето
проявление има само този честотен диапазон, който
е необходим за реализацията на тясноспецифичната
динамика на колективното Творчество на „чакрамните
личности“ на определени „кармични Канали“ чрез всички
тези безбройни Форми, които детайлно структурират
дадената Формо-система – от най-големите животни
до най-малките растения, включително и всички
микроорганизми и минерали, както и „молекулите“,
с техните „атоми“ и „елементарни частици“. Този
диапазон определя измерността на дадената Формосистема на Световете. И най-малката разлика в
честотните и силовите параметри, характерни за
общата Конфигурация на измерността на всеки Свят,
изразяваща се с най-малката величина – например
0,000 000 000 000 000 01 условни сантиметра, влияе
съществено на „резонационните“ възможности на
системите на Възприятие на Формите принадлежащи на
различни дувуйллерртни групи Светове и не позволява
на Стерео-Типите на техните Формо-системи (от гледна
точка на визуалността) да влизат в контакт един с друг.

10.11563.

Но за сметка на много бързото честотно
„изместване“ на всички Форми в „индивидуалната“
проекционна динамика на „ротационните Цикли“
свойствени на всеки тип Реалност (в „човешките“
10.11564.
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ирккуллигренни типове, честотата на „квантовохолографичното изместване“ е равна на приблизително
328 „измествания“ в секунда), всяка характерна за
различните Прото-Форми система на Възприятие
(за различните „хора“ тя е различна, за различните
видове животни също е различна, за растенията и
минералите – също е различна) е прецизно настроена в
тесен честотен диапазон включващ в себе си наведнъж
няколкостотин дувуйллерртни Свята от една група.
В системите на Възприятие на Формите само по
такъв – множествен – начин могат ясно и отчетливо
(визуално и осезаемо) да се отразяват и анализират
принадлежащите на други Светове Стерео-Типи.
10.11565. При това цялата тяхна дискретно-динамична
съвкупност, образуваща се от по-голямото количество
„носещи се“ пред нас „мигновени квантовохолографични картинки“ на всеки от Световете не
се възприема от нас по същия начин – дискретно и
поотделно, а като единен и неделим „материален“
обект. И ако условно съвсем леко забавим честотата
на смяна на Световете свойствена за „ротационния
Цикъл“ на Реалността от дадения тип, то яснотата на
възприемането на всеки „неподвижен“ обект веднага
ще се влоши, а „единният движещ се“ обект ще започне
явно да се диференцира като една размита безформена
маса със „шлейфоподобна“ динамика.
10.11566. Както

вече беше отбелязано, известно количество
сменящи се един друг Стерео-Типи, проявяващо се
визуално в системите на нашето Възприятие (в дадената
група Светове) в качеството си на „единен наблюдаван
обект“ аз обединих условно в група от Стерео-Дубли.
Например всеки човек, който седи „сега“ редом с вас
около същия айфааровски огън, за който говорихме,
както и всички дървета наоколо, нощното небе и
звездите на него – това не са абсолютно цялостни
обекти, а множество сменящи се един друг Стерео427
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Дубли, всеки от които принадлежи само на „своя“ по
честотата на Конфигурацията, при това много близък
до „съседния“ (по степен на идентичност – до 10-17
условни сантиметра) Свят.
Характерният вълнов (честотен) диапазон
позволяващ ни да обединяваме в нашето Самосъзнание
някаква част от тези Стерео-Дубли в „единен
материален“ обект, е именно този конкретен диапазон
на проявление, който във всеки миг дава възможност
да се „материализират“ пред нас само на обектите от
„сценариите на развитие“ на дадената конкретна група
Светове. Всички обекти, чиито честоти на вълните по
своята величина поне малко (дори и с 10 -17 условни см.)
се отличават от „нашите“ и излизат извън тези предели,
вече принадлежат на други Светове с други честотни
показатели на „индивидуалните ротационни Цикли“
и затова не могат да бъдат визуално възприемани
конкретно от нас.
10.11567.

Затова Стерео-Дублите на всеки от „вас“, които
седите „сега“ тук, около огъня, по никакъв начин не
могат да си взаимодействат физически (да виждат, да
чуват, да усещат миризма, да чувстват) с други групи
Стерео-Дубли на същите „ваши личности“, които „сега“
„се материализират“ по същия начин, но в малко поразлична Формо-система, намирайки се също така в
„малко по-различен ротационен Цикъл“ и разговарят
помежду си за „малко по-различни неща“. Във всеки
миг от „нашето“ проявление в една или друга Формосистема на Световете винаги съществува безбройно
множество такива едва отличаващи се разнокачествени
варианти, стремително „плъзгащи се“ в своите
пространства и в своите времеви Потоци по всички
Вектори на възможното качествено развитие на всяка от
мигновено образуващите се в нашия Живот ситуации.

10.11568.

10.11569. Дувуйллерртните

Стерео-Дубли на всяка от нашите
„личности“, проявени в дадената Формо-система, са
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много близки помежду си по честотните Конфигурации
на образуващите ги Аспекти на Качествата, тъй като
всички „те“, както и „ние с вас“, могат в дадената
секунда да седят в „своя“ – почти същия като
„нашия“ – Айфаар и да беседват около огъня по
същия начин. До момента, който разглеждаме, всички
„техни“ предшестващи избори, а значи и „техните
индивидуални сценарии на развитие“ идеално са
съвпадали един с друг, тоест – принадлежали са на един
и същ „ротационен Цикъл“(с цялата присъща на всяка
„личност“ конкретика фиксирана в нейната памет –
„времевата етерна напълваща“). Но след „настоящия“
момент всички „те“, освен една-единствена конкретна
група, съответстваща на някакъв избор, могат да бъдат
мигновено проецирани във всички възможни в дадения
миг от „вашия“ Живот Направления на развитие,
активизирани
от
по-нататъшната
най-детайлна
динамика на „вашите“ избори.
10.11570. Това може да стане, ако аз, например, помоля
вас, които ме слушате „сега“, да се изкажете. Някои
от вас в този момент ще поискат да кажат нещо, но
няма да го кажат; ще поискат да направят нещо, но
няма да го направят; ще поискат да ми възразят, но
все пак скромно ще премълчат – няма да кажат, няма
да направят, няма да възразят. И всичко това са само
някои от многото варианти на „вашите“ възможни
избори в дадената конкретна ситуация. А в стотиците
хиляди останали, дувуйллерртно преминаващи една в
друга разнокачествени Формо-системи на Световете,
„вие“ все нещо ще кажете, нещо ще направите и на
нещо ще възразите.
10.11571. В резултат от това всеки от тези разнокачествени
избори ще префокусира „всекиго от вас“ в
съответстващия на неговото качество „ротационен
Цикъл“ с „индивидуален сценарий на развитие“
изначално програмиран за конкретните Стерео-Типи
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на дадената ваша Стерео-Форма. Тоест всяко от
взетите „от вас“ в дадения миг решения, така или
иначе, ще повлияе на по-нататъшната ви Съдба, на
възможностите за по-нататъшно развитие на вашето
„личностно“ Самосъзнание, на психичните реакции, на
здравето, а значи – и на всички „бъдещи“ обстоятелства
във вашия Живот.
За да разберете по-добре защо не виждате своите
„малко по-други“ дувуйллерртно близки СтереоТипи (Стерео-Дубли), нека се опитаме да разберем
следното. Това, което учените достатъчно примитивно
и едностранчиво разбират под многопластовото и
многоизмерностно понятие „НОО-Сфери“, се явява
само много незначителна част от вашето „съвкупно
Съзнание“, защото във всяка от „НОО-Сферите“ се
съдържа цялата Информация принадлежаща на
„Текущото Съдържание само на дадената конкретна
дувуйллерртна Формо-система на Световете.
10.11572.

10.11573. В съответствие със „сценариите“ на дадени
Формо-системи се осъществяват и дадени избори,
но едновременно с това в „сценариите“ на други
протича нещо съвсем различно. И цялото това
„нещо“ абсолютно точно, до най-малките детайли,
се фиксира в динамичните структури на „НООСферите“ информационно-енергийно структуриращи
цялото Съдържание на такива обективно единни, но
субективно дискретни условни категории като „БъдещоСъдържание-на
Света“,
„Текущо-Съдържание-на
Света“ и „Памет-на-Света-За-Миналото“.
10.11574. А потенциално, освен цялата тази Информация,
енероинформационните структури на „съвкупното
Съзнание“ (всички „променливи етерни съставляващи“
на ЛЛУУ-ВВУ-Формите, с множеството структуриращи
ги „времеви етерни напълващи“ на всички „ФормоТипи“) на всяка от вашите „личности“ имат също така
и различни „надпланетарни“ и даже „надзвездни“
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Нива на Космическо Самосъзнание“ – от ААНИ – до
ЭЙЯАА-Ииссииди.
10.11575. „Фокусът
на Съсредоточеното Внимание“
на вашето „личностно“ Самосъзнание, обективно
ограничен от определените честотни характеристики
на Конфигурацията на фокусираната конкретно от
Вас НУУ-ВВУ-Форма, има възможност да се движи
свободно само в строго определен диапазон на
вибрации, обединяващ само два разнокачествени типа
дувуйллерртни групи на вашите Стерео-Дубли. Макар
тези групи да се отнасят към различни „ротационни
Цикли“, по отношение една към друга те са именно
дувуйллерртно-аналогентни, тоест – различават се
една от друга само в много незначителни нюанси по
честотните характеристики на мисленето и чувстването.
10.11576. В своето нормално възприятие на заобикалящата
ви действителност вие дори не забелязвате от кои
„най-близки“ до вас качествени Нива, от кои „найблизки“ дувуйллерртни Формо-системи на Световете и
„резонационни зони“, в резултат от „индивидуалните
ротационни измествания“, вие всяка една секунда
се префокусирате в поредните 328 Стерео-Дубъла на
своята Стерео-Форма, като визуално се проявявате
(„материализирате“) именно в онези Формо-системи,
на чиито характеристики на „сценариите“ напълно
съответстват Конфигурациите на Самосъзнанието на
избираните от вас Стерео-Дубли.
10.11577. Следователно, всички „текущи“ ситуации и
обстоятелства във вашия Живот се променят в
зависимост от качеството на избираните от вас СтереоДубли. При това вие не „всмуквате“ някои от тези
Стерео-Дубли в „своята“ Формо-система на Световете,
а обратното, чрез разнокачествената динамика
(„плъзгане“, „изместване“ , проециране) на „Фокуса
на Съсредоточеното Внимание“ в многоизмерностните
Нива на своето Самосъзнание сменяте една Формо-
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система на своето „текущо“ съществуване с друга.
Например, в някои от „най-близките“ до нас по
качество на вибрациите Формо-системи аз казвам,
правя или мисля едно, а в други – друго. Това, което
говоря, мисля и правя в своето (и вашето) „сега“, се
разпространява върху стотиците хиляди варианти на
много сходните помежду си ситуации.
В действителност вариантите на такива
едновременни разнокачествени избори за всеки от
вас са милиарди и ако аз говоря за стотици хиляди,
то е само защото под това разбирам само „найблизките“ по степен на идентичност, тоест онези,
които вие съвсем лесно и естествено за вас, без особени
психоинтелектуални усилия, можете да изберете без
дори да забелязвате как вече сте се префокусирали
в своето Самосъзнание в „съседна“, различна Формосистема на Световете, в чиято динамика на „сценария
на развитие“ изначално са програмирани други СтереоДубли на дадената Стерео-Форма. Но вие не можете
веднага (мигновено) да се префокусирате в много
далечни (недувуйллерртни) Формо-системи, където,
например огънят или изобщо не е запален, или гори
много силно, или аз ви разказвам съвсем други неща.

10.11578.

Принципът на дувуйллерртност, задължителен
за осъществяването на динамиката на „Фокусите на
Съсредоточеното Внимание“ на тази категория НУУВВУ-Форми, с които ние „сега“ се самоотъждествяваме,
не позволява творческата динамика на нашия
„текущ“ Живот да се формира твърде скокообразно и
затова вие можете да се префокусирате само в „найблизките“ до вас групи Стерео-Дубли, които са почти
еднакви с вашите настоящи. Както вече подчертах,
тази зависимост се определя от специфичния
характер на честотните „измествания“ във всеки от
„индивидуалните ротационни Цикли“. А сега, чакам с
нетърпение вашите въпроси.

10.11579.
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ВЪПРОС: Аз, като човек, изучаващ физиката, не разбирам

следния процес: ти описваш „ротационното
изместване“, което за 1/328 част от секундата сменя
текущия Свят със следващия. В моето Съзнание това
прилича на смяна на някакви статични картини,
но нали има физични експерименти, например,
като скоростна видеоснимка на ядрен взрив, които
позволяват да се фиксират статичните картинки
с честота, равна на 1/30 000 от секундата. За мен
1/328 от секундата представлява един „квант на
изместване“. А във физиката такива „кванти“ се
описват с много по-голяма степен на дискретизация
– до 1/30 000 и повече. Как да съпоставим 1/328
от секундата с много по-малките промеждутъци от
време, които описва физиката, със значително подискретните процеси във физическите модели?
10.11580. – Ти всичко объркваш, скъпи Овуллддс. Всичките
328 „измествания“ в нашето Самосъзнание са породени
от психичната динамика на „изместването“ на нашата
ментално-чувствена дейност, от величината на този
индивидуален инерционен Коефициент, който е свойствен
на системите на Възприятие на фокусираните от Нас
НУУ-ВВУ-Форми. Неслучайно толкова често повтарям: „
... нашите субективни Светове, субективната реалност
на нашия тип ...“ . Затова, защото те са „разопаковани“
от „времевата етерна напълваща“ на нашата СтереоФорма и „са разгърнати“ в Пространство-Времето на
нашето Самосъзнание с помощта на свойствените само
на „нас“ типове психични преживявания. Системите на
Възприятие на мравките, пчелите, рибите, бактериите,
вирусите или атомите имат „свои“ честоти на „ротационно
квантово-холографско изместване“, съответстващи
само на техните „индивидуални ротационни Цикли“.
10.11581. В „ротационните Цикли“ на Формо-системите на
Световете, структуриращи „ротационните Цикли“ на
нашите „Континууми“ съществува целия диапазон на
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тези величини. При по-грубите Мисъл-Форми динамиката
е по-инерционна, отколкото при по-качествените, а
при по-дребните реализационни Форми и системите на
Възприятие са устроени съвсем различно, отколкото при
НУУ-ВВУ. Сигурен съм, че за много Форми посочената
от теб честота на „ротационно изместване“- 1/30 000 от
секундата е напълно нормална и различима.
Мисленето в по-качествени Направления много
по-бързо преобразува и „измества“ динамиката на
Пространство-Времето.
Специфичните
особености
на многоизмерностната „холография“ на Формите
на „психонациите“ и „еманациите“ използвани от
различните Прото-Форми, са основа за протичането
на индивидуалния процес на „сгъване“ и „свиване“
на Информацията в Самосъзнанието на всяка ПротоФорма и последващото нейно субективно „разгъване“ в
заобикалящото Пространство-Време. „Изместването“ с
параметри 328 „квантово-холографични измествания“
за една секунда е само индивидуално свойство на нашия
мозък и особеност на нашата психика и зависи повече
от това в каква степен ние можем да манипулираме с
Чувство- и Мисъл-Формите на АСТРО- и МЕНТО- Плазмата.
На базата на тези особености изначално е моделирана и
„мигновената“ творческа динамика на всички УУ-ВВУФорми, структуриращи „времевите етерни напълващи“
на Стерео-Формите фокусирани от Нас.
10.11582.

10.11583. Това, което измерват физиците, тази честотата
на фиксация, която те получават – това е просто
задълбочаване в квантовите и ядрените процеси във
„веществото“ . Това е задълбочаване в „квантовата
геометрия“ на Пространството – в съставните части на
Кармо-Формите: на „психонациите“ и „еманациите“.
Физиците се задълбочават в Пространството, като в
значително по-малка степен манипулират с Времето,
тоест без да съотнасят всичко това с възможностите на
невроните на нашия мозък – нашите неврони, които
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по никакъв начин не могат да надвишат определена
честота на взаимодействие с окръжаващия Свят.
Тази честота на „изместване“ е характерна за
дадената Формо-система на Световете. Но когато
електронният микроскоп, увеличавайки милиони пъти
даден образец на „веществото“, ни показва някаква
„частица“ – откъде се явява тя? От същия този Свят, поточно, от самата „ротационно-холографична“ динамика
на инерционния ред от Светове „изместващи се пред
нашите очи“ (в действителност – в Самосъзнанието на
всяка Форма, способна само по-своему да наблюдава тази
динамика) с определена честота, характерна за дадената
Формо-система (възприета от „човешкото“ Самосъзнание).

10.11584.

Та нали 328 „измествания“ за една секунда са
характерни за НУУ-ВВУ-Формите принадлежащи само на
дадения тип Реалности. А другите Форми, например, на
червея, пеперудата, планината възприемат Реалността
със съвсем друга честота – настройката на тяхното
Самосъзнание изобщо се намира в друг честотен
диапазон. И благодарение на тази тясноспецифична
честота те организират „собствените“ си Светове посвоему – едновременно с нас образуват в ПространствоВремето на дадения „Континуум“ свои „собствени“
типове субективни реалности.
10.11585.

ВЪПРОС:

В такъв случай за ядрените процеси честотата
на „ротационните измествания“ трябва да бъде
много по-висока?

– Да. Атомите и образуващите ги атомни ядра
– това са съвсем други, отколкото НУУ-ВВУ, Форми на
Колективни Съзнания, които строят своите собствени
реалности изхождайки от собствените възможности
за манипулиране с Енерго-Плазмата. При тях и
самите принципи на взаимодействие със същите,
както и при нас, Нива на Енерго-Плазмата, са съвсем
други, осъществяващи се в много по-високочестотни
10.11586.
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диапазони, където свойствата на Елементите на АСТРО
– и МЕНТО – Плазмата също така изключително се
променят, придобивайки по-висока универсалност и
мобилност. Ние (и то не осъзнато, а подсъзнателно!)
можем да взаимодействаме с окръжаващия ни Свят
само на невронно ниво, на ниво осъществяване
на динамиката на синаптичните връзки между
тях. Когато невроните получават и пренасят чрез
синапсите нервния импулс, ние не осъзнаваме това и
не го улавяме, тъй като сме способни да реагираме
с известно забавяне. Именно тази честота (1/328 от
секундата) е усреднената честота на предаване на
сигнала между невроните.
ВЪПРОС:

Тоест, може да се каже, че 1/328 – това е
усреднената честота на „ротационното изместване“
на НУУ-ВВУ-Формата?

– Да, много усреднена, скъпи Склаилффууллс,
защото да предположим, че аз мога субективно да
формирам своите „индивидуални“ Светове с пониска – в сравнение с вас – честота на „квантовохолографичното ротационно изместване“, като
манипулирам по-качествени УУ-ВВУ- копия в определено
Направление на разнокачествената динамика на
„скррууллерртната система“ структурираща дадените
групи Светове. А 1/328 е усреднената величина за
дадената група Формо-Типи и техните НУУ-ВВУ-Форми,
структуриращи със своята мислечувствена дейност
„колективното Съзнание на даденото човечество“ (не
целия Колективен Разум, а най-нищожната му част
– „колективното Съзнание“!), което на базата на тази
специфична дейност формира няколко дувуйллерртни
„пространствено-времеви Континуума“.

10.11587.

10.11588. Вие трябва да се научите да различавате такива
– на пръв поглед идентични, понятия като „Свят“ и
„Формо-система на Световете“. Когато става дума за
множество дувуйллерртни Светове свързани помежду
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си с еднаквите характерни особености на Времевите
Потоци, то под това, по същество, се подразбират
същите тези Формо-системи на Световете. Но
Световете, които вие си представяте, като такива в
Природата въобще не съществуват: всеки момент от
вашия Живот е само индивидуално видим и по други
начини преживяван от вас резултат от специфичното
(илюзорното) Възприятие свойствено за целия тип
„човешко“ Самосъзнание.
Всеки миг „Фокусът на Съсредоточеното
Внимание“, по инерция плъзгайки се (препроецирайки
се) по многобройните енергоинформационни вълнови
структури, които ние условно сме нарекли „Светове“ (а
по същество – по синтезиращата динамика на ЕнергоПлазмата, „чиста“, ако мога така да се изразя, от
„следи на влияние“ от каквото и да било възприятие)
самостоятелно и по особен начин „организира“
окръжаващата го действителност, „разгъвайки“ в
Самосъзнанието на личността някаква илюзорна
Представа за Енерго-Плазмата като за „конкретна
дискретна система състояща се от също така дискретни
Форми“ . Но това е съзнателно лъжовно впечатление,
които няма нищо общо с обективната Реалност!
10.11589.

Да поговорим например за „Смъртта“. Ако
вие „умирате“ в някой от конкретните Светове, това
означава, че фактът на вашето „умиране“ е детайлно
„разписан“ (изначално програмиран) и в „сценариите“
на другите Светове на цялата дадена Формо-система,
към която принадлежи този Свят. Освен това, стотици
хиляди от вашите Стерео-Типи (в цялото разнообразие
на „ротационните Цикли“ на вашата Стерео-Форма“)
едновременно „умират“ и в тези Формо-системи,
където Конфигурациите на Самосъзнанието на вашите
НУУ-ВВУ притежават еднакви специфични качества, и
в тези, в които „вие сте били“ с малко по-различно
качество, но взаимосвързани, независимо от това, в
10.11590.
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един „ротационен Цикъл“ с „вас умрелия“ (привидно
„умрелия“ той, завършил своя „индивидуален
сценарий на развитие“ – това сте „сегашния“ живия
вие, продължаващ чрез своя мъничко по-качествен,
отколкото при него, „сценарий на развитие“,
творческата динамика на Стерео-Типите на същия
„ротационен Цикъл“).
Всички ваши Стерео-Типи, които „сега“ са
стигнали до момента на „Смъртта“, като че ли
„умират“ в тази група Светове и отсъстват във всички
последващи Формо-системи, през които ще премине
динамиката на дадения „ротационен Цикъл“, тоест в
нито един от тях вие няма да можете да се „повторите“
отново (да се проявите, да се „материализирате“) в
същата НУУ-ВВУ-Форма (тоест в идентично съчетание
на използваните от Вас – като „Универсален Фокус на
Самосъзнанието“ – Стерео-Типи).
10.11591.

Така например, ако в дадената група Светове, с
характерния само за нея „ротационен Цикъл“, аз, по
паспорт „Орис Орис“ „умирам“, то този непоправим
факт на обективно изчезване („оттегляне“) на моята
конкретна реализационна Форма от „сценариите на
развитие“ на дадените Светове по особен начин (на
вълново ниво) вече изначално „е бил“ точно фиксиран
в по-нататъшния общ „сценарий на развитие“ на
всички Формо-системи на дадената група Светове.

10.11592.

Но при това множеството дувуйллерртни групи
Стерео-Типи на моята Стерео-Форма, които едновременно
с мен, „Орис“, творчески се реализират в други Светове
под името Сергей Цвельов, по-старому остават да живеят
в своите „ротационни Цикли“ чак до момента, когато в
своите „сценарии“ ще достигнат до онзи Времеви Поток,
в който тяхното по-нататъшно участие в динамиката на
„ротационно“ следващите Формо-системи на Световете
напълно се изключва от факта, който ние субективно
интерпретираме като „Смърт на личността“.

10.11593.
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В действителност „Универсалният Фокус на
Самосъзнанието“ измества динамиката на „Фокуса
на Съсредоточеното внимание“ в друга дувуйллерртна
група Стерео-Типи структурираща същата тази
„скррууллерртна система“, в която дейността на
една от предходните групи е прекратена и изначално
програмираната творческа динамика на тази нова група
автоматически се включва в динамиката на като че ли
за миг прекъснатия „ротационен Цикъл“. Едновременно
всичко протича и в обратната посока: някъде
безбройното количество Стерео-Типи, използвани от
разнокачествените НУУ-ВВУ-Форми на „Сергей Цвельов“
също „умира“, а безбройното количество Стерео-Типи,
използвани от по-качествените НУУЛЛ-ВВУ-Форми на
„Орисовците“, продължава да живее в Конфигурациите
на съответстващите им Формо-системи на Световете.
10.11594.

10.11595.Всичкотоваевъзможносамозащотовразличнитегрупи

Светове, сформирани от разнокачествени „индивидуални
ротационни Цикли“, всички групи наши Стерео-Типи,
които използваме за „материализация“ на нашите НУУВВУ-Форми, също силно се отличават по качество една от
друга. И затова навсякъде ние осъществяваме различни
избори, взимаме понякога диаметрално противоположни
решения, чиито последствия водят до „ротационни
Цикли“, чиито „сценарии“ предвиждат за нашите НУУВВУ или много близки, или „по-отдалечени по време“
варианти на „Смърт“.
ВЪПРОС:

Може ли да приравняваме Формо-системите
на Световете към „скррууллерртните системи“?

10.11596. –
Не, скъпи Стуургурс. Това са толкова
несъпоставими понятия както метрите и килограмите.
На пръв поглед може да ви се стори, че става дума
за едно и също нещо, но в тяхната индивидуална
динамика са заложени съвсем различни принципи
на функциониране. Да предположим, че кажа, че
Енерго-Плазмата е съвкупната динамика на всички
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„скррууллерртни системи“ и това ще е вярно. Но мога
да твърдя и че Енерго-Плазмата е интеграл на всички
Формо-системи на Световете и това също ще бъде
вярно. Къде е Истината, кой е правилният отговор?
Истината е в разликата на принципите
задействани в процесите на организация на тяхната
индивидуална творческа динамика. И едните, и
другите представляват разнокачествена динамика на
групи дувуйллерртни Стерео-Светове, чиито „сценарии
на развитие“ са много сходни помежду си. В тези
сходни процеси бих обозначил Формо-системите като
„взаимоследствия“, а „скррууллерртните системи“
като „взаимопричини“ на тези творчески динамизми.
В това енергоинформационно взаимодействие се крие
също такъв парадокс, както в известните на всички
„отношения“ между яйцето и кокошката – едното
без другото просто не е способно да се прояви по
свойствения само на него начин.
10.11597.

Всеки миг от вашия Живот – това е една условна
„точка“ на вашето качествено Самоопределение в
енергоинформационните структури на ПространствоВремето на дадения „Континуум“, от която „вие“ – чрез
вземането на определено решение мотивирано от едни
или други Нива на Творческата Активност на вашето
Самосъзнание, в качеството на конкретна „личност“
имате възможността да се префокусирате в една от
цялото множество най-близки до вас „скррууллерртни
системи“, за да направите именно в нея своя пореден
качествен Избор, който отново ще ви „фокусира“ в
следващата „скррууллерртна система“ от цялото тяхно
достъпно множество.

10.11598.

По
принципа
на
своята
универсална
разнокачествена динамика всяка такава „система“
напомня с нещо разпределителна база или възлова
железопътна гара, през която във всички възможни
за дадената територия направления на движение са
10.11599.
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прекарани пътища: композициите с продукти могат да
бъдат насочени само натам, с метал – само в друга
посока, с нефтопродукти – в трета, пътническите
влакове – в четвърта... В зависимост от това какво ви
интересува най-много в даден момент, в такава посока
и тръгвате през всяка от тези „системи“. Можем да
направим сравнение също така и с местна аерогара,
от която може да се стигне до множество други местни
аерогари, откъдето, купувайки си билет за поредния
полет, можете да стигнете до следващата местна
аерогара, разположена още по-близо по отношение на
интересуващото ви направление и т. н.
10.11600. „Скррууллерртната

система“ е многоизмерностна
и разнокачествена „точка“ на пресичане на огромен брой
потенциални възможности, изначално програмирани
във всеки от „индивидуалните сценарии“ за надеждно
подсигуряване на използването на някакви много
конкретни и напълно определени възможности за
по-нататъшното едновременно развитие на всяка
от групите Стерео-Типи на дадената ваша СтереоФорма: ако поредицата от вашите ежемигови избори
бъде мотивирана от Енергиите, да речем, „на едикакъв-си“ качествен диапазон, то това може да
доведе до „еди-какви-си“ последствия, а ако вашите
решения се основават на СФУУРММ-Формите на УУ-ВВУТворчеството на друг диапазон, то обстоятелствата във
вашия Живот могат да се променят „еди-как-си“.
Всяка Формо-система на Световете е междинен
резултат
от
много
сложна
разнокачествена
динамика на множество „индивидуални ротационни
измествания“ на всяка от дувуйллерртните групи
Светове, „наслагващи се“ един върху друг със
своите по нещо сходни, а по нещо много различни
индивидуални честотни Конфигурации. Напомням
ви, че качествената динамика на взаимодействие
помежду им на „индивидуалните ротационни Цикли“

10.11601.
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на всеки от отделните Светове, влизащи само в своята
дувуйллерртна група, се определя от степента на
идентичност на техните честотни Конфигурации и
параметрите на индивидуалните Времеви Полета.
„Скррууллерртните системи“ са вътрешната,
причинно-структурираща част на Формо-системите на
Световете. Множеството „скррууллерртни системи“,
събирайки се в една „многоизмерностна точка“ на
Пространство-Времето и потенциално принадлежащи
на макар и много сходни, но всъщност разнокачествени
„индивидуални ротационни Цикли“, се отнася към едно
Поле на Времето, докато различните обекти на една
Формо-система могат да принадлежат на различни
Времеви Потоци.
10.11602.

Ако условно сравним Формо-системата с цифрова
фотография, то цялото множество „скррууллерртни
системи“, осигуряващи абсолютната качественост на
отражението на нейните Форми в Реалност от каквато
и да било разновидност, може да се сравни условно
с огромно количество пиксели. И тогава за дадената
Реалност е характерна една конкретна степен на
„пикселна наситеност“, за по-качествените тя е много поголяма. Можем да сравним също така Формо-системата
на Световете с безкрайно множество кинопрожекционни
апарати, постоянно транслиращи във всяка найблизка до тях „квантово-холографична точка“ на
Пространството единствено своята, съответстваща само
на техния Времеви Поток част от „холографичната“
Информация, отнасяща се до възможната реализация
на общия „сценарий на развитие“ в едно от безбройното
количество изначално зададени Направления.
10.11603.

Самосъзнанието на „личността“, проявена в една
или друга „точка“ на дадената Формо-система, играе
винаги ролята на своеобразен „флуоресцентен екран“,
който – в зависимост от степента на качественост на
„ежемиговия“ избор, „отразява“ чрез специфичната
10.11604.
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динамика на Конфигурацията на своята НУУВВУ единствено само един от „лъчите“ насочени в
тази „квантово-холографска точка“ – от лъчите,
принадлежащи или на един, или друг, или на който и да
е друг „кинопрожекционен апарат“ от цялото това тяхно
множество, което окръжава точно дадената „точка“ на
Пространство-Времето по всички възможни Вектори
на „ротационния Цикъл“ на дадената Формо-система.
Даже приблизително не можете да си представите с
каква скорост всичко около вас се мени във всеки миг от
вашия Живот! Смяната на образуващите ни 328 СтереоДубли в секунда, която вие просто не забелязвате, може
да си представите като множеството наши едновременно
възможни Животи, изпълнени със свои собствени
събития, обстоятелства, триумфи и „Смърти“.
Всеки следващ миг от нашия Живот съхранява в
себе си възможността да станеш или тези 328 СтереоДубли, или други, или трети, или някакви съвсем
други... И зад всеки мигновен избор се крие някаква
конкретна, но впоследствие много различаваща
се от всички останали ваша „лична“ Съдба: ваши
запознанства, отношения, рождените дати на вашите
деца, датата на „Смъртта“ на вашите родители,
приятели и ... на „вас самите“.
10.11605.

Цялата тази неимоверна според скоростта
на качествените изменения динамика работи в
Мирозданието напълно нормално: без всички тези
честотни измествания, наслагвания и префокусировки
нямаше да съществува и самият Живот. Но за нас,
„хората“, всичко, което се извършва в най-дълбоките
нива на нашето Подсъзнание и още по-дълбоко, отвъд
неговите предели, се проявява в единица Време много
сбито, ускорено.

10.11606.

Ще си позволя още веднъж да сравня принципа
на „функциониране“ на нашите инерционни системи
на Възприятие по отношение на всички обекти от

10.11607.

443

към съдържанието

ОРИС

ИИССИИДИОЛОГИЯ

окръжаващата ги действителност с превъртане на
кинолента: ако намалим честотата на смяна на кадрите,
динамиката на изображенията ще започне да се забавя,
ако я увеличим до много висока скорост, няма да бъде
възможно детайлно да различим нито един конкретен
момент – всичко само ще се мярка в Самосъзнанието
ни, макар че общия смисъл на ставащото все пак ще
може да се улови. Подобно „ускорение“ се получава
и в момента на „Смъртта“, когато в началото
Самосъзнанието на „умиращия“ се фокусира върху
най-висококачествените от неговите УУ-ВВУ- Нива,
където честотата на „индивидуалните ротационни
измествания“ е значително по-висока от усреднената
честота на динамиката на групите Светове окръжаващи
все още живата НУУ-ВВУ-Форма на „умиращия“.
10.11608. Ние с вас се „движим“ в цялото безкрайно множество

разнокачествени структури на „Третичната“ ЕнергоПлазма не чрез своите НУУ-ВВУ-Форми (биологическите
тела), а чрез своя „Фокус на Съсредоточеното Внимание“,
като непрекъснато само „препроецираме самите себе
си“ (цялото множество „текущи“ СФУУРММ-Форми за
„себе си“) по разнокачествените Нива на ННААССММ
(на Конфигурациите) на ежемигово избираните от нас
Стерео-Типи, структуриращи безкрайното множество
„скррууллерртни системи“. На визуалното Ниво на
системите на Възприятие на фокусираните от Нас
НУУ-ВВУ-Форми, структуриращи със своите ННААССММ
дадената разновидност на Реалността, за една секунда
могат нормално да се проявят 328 Стерео-Типа, но ние
не сме в състояние да се фиксираме върху всеки от
тях, а винаги улавяме само „междинните резултати“
на осъществяваните от тях „движения“.
Тук следва да отбележа, че не бива да се
бърка честотата на „ротационните измествания“
на Реалността (за Реалността от дадения тип тя се
изразява с показателя 328 „измествания“ в секунда)

10.11609.
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и „индивидуалните“ честоти на „ротационните
Цикли“ на всяка от Формо-системите на Световете,
образуващи със своята динамика в различните Нива
на измерността цялата сумарна творческа динамика
на дадения тип Реалности. Ако не разберете това
добре, вие няма да можете да разберете защо виждаме
ясно само онова, което влиза в числото на тези 328
текущи „измествания“, а останалите дувуйллерртни
групи Стерео-Дубли, които инерционно още не са
се „включили“ в проявената динамика на нашия
„ротационен Цикъл“ от своите „сценарии на развитие“
, или които току-що са „слезли от екрана“ на нашия
„Фокус“ в своите други – по отношение на нас,
„ротационни Цикли“, не можем да възприемем.
10.11610. Важното тук е да помним, че „индивидуалната“
честота на „ротационния Цикъл“ на Формосистемата на Световете се намира в непосредствена
енергоинформационна взаимовръзка с много тесен
диапазон на измерността, която е характерна за
структурирания от нея „пространствено-времеви
Континуум“ и по същество пряко съответства на твърде
тесния диапазон на честотното проявление свойствено
на всички Форми на този „Континуум“. На всяка отделна
Формо-система на Световете в общата инерционна
динамика на „пространствено-времевия Континуум“
съответства само свой, тесен диапазон от измерности,
което позволява с абсолютна точност осъществяването на
механизма на „квантово-холографичното“ проециране
на всички Форми на проявление на Колективните
Разуми в Нива със строго зададена измерност. Времето
в този процес е своеобразен набор от маркировки, с
които са маркирани всички Формо-системи на Световете
и по такъв начин е установено точно съответствие на
значението на измерността, на Формите на проявление
(за „човешките“ Реалности това са НУУ-ВВУ) и цялата
съвкупност от „индивидуалните ротационни Цикли“
свойствени за тези Форми.
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Следователно вие сте способни да улавяте и
различавате динамиката на обектите от окръжаващата
ви действителност попадащи в ракурса на активност
на вашия „Фокус на Съсредоточеното Внимание“ не в
същия миг, а едва след като минат една-две секунди,
нужни за ясната логическа и визуална фиксация на
случващото се в структурите на вашето Самосъзнание.
Имам предвид конкретното време, необходимо за
осъществяването на електромагнитните взаимовръзки
и химико-биологичните реакции между цялото
множество зрителни, слухови и тактилни рецептори,
предаващи на различните неврони постъпващата отвън
Информация, за да бъде тя обработена, анализирана
и оценена от съответните центрове в главния мозък,
предаващи своите реакции на периферните системи
на организма във вид на конкретни решения на
„личността“, осъществявани впоследствие.
10.11611.

За този много съществен за микронивата на
вашето Самосъзнание период на конкретно осмисляне
на случващото се върху психобиологичния „екран“
на системата на вашето Възприятие се осъществяват
повече от 600 последователни смени на положенията
на вашия „Фокус на Съсредоточеното Внимание“, тъй
като всеки от проявяваващите се пред вас Стерео-Дубли
представлява не само конкретно качествено състояние
на неговата Конфигурация, но също така и променящи
се със същата честота (328 смени в секунда) състояния
на вашия собствен „Фокус“.
10.11612.

Ние с вас непрекъснато се препроецираме и
префокусираме в тази разнокачествена дувуйллерртност
на „сменящите се в нас“ Стерео-Типи. Нашият „Фокус на
Съсредоточеното Внимание“ със своите електромагнитни
съставляващи („Полета-Съзнания“) непрестанно се
фиксира в различни „групи нас“, принадлежащи на
различни „сценарии на развитие“, ставайки поредно
фактически ту едни, ту други от привличаните от

10.11613.
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нас Стерео-Дубли, които във всяка секунда от нашия
„личен“ Живот – с помощта на структуриращите ги УУВВУ-копия, вземат конкретни решения съответстващи
на Конфигурациите на техните Самосъзнания.
След като вие, приемайки командата от мозъка,
сте се реализирали в едно решение, вашият „Фокус“ –
принадлежащ вече на съвсем друга група Стерео-Дубли
създадени от динамиката на УУ-ВВУ-копия от други
„кармични Канали“, веднага се фиксира на някакво
друго Направление от възможните в дадения момент
съответстващ на качеството на Нивата на Творчеството
на дадената конкретна група УУ-ВВУ. Минава още
някакво време. Вашият „Фокус“ в тази „резонационна
точка“ на Реалността от дадения тип вече се проявява
чрез Конфигурациите на Стерео-Типите на качествено
други дувуйллерртни групи и вие, подчинявайки
се само на техните реализационни тенденции, се
проецирате чрез своя „Фокус на Съсредоточеното
внимание“ в други Направления на Творчеството и
вземате качествено други решения, докато в същото
време цялата динамика на „вашите“ предишни
избори, зафиксирали се във вашето Времево Поле (в
определени нива на „времевата етерна напълваща“)
се премества от вашето полезрение в групи Светове с
други „ротационни Цикли“ (в субективната категория
„Памет-на-Света-За-Миналото“).
10.11614.

Цялата тази много сложна и поради това
„невместваща се“ във вашето Самосъзнание динамика
на възможните смени на Световете и Стерео-Типите
изначално винаги е съществувала още преди момента,
който вие смятате за момент на вашето раждане
и ще продължава да съществува винаги, вечно, в
цялата многовариантност на изборите на потенциални
възможности
за
всякакви
„ваши“
творчески
реализациии в качеството на който и да било от
субектите на дадената Стерео-Форма.

10.11615.
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По принцип всичко това е толкова просто: вие
току-що сте се родили, а пред вас вече съществуват
неизброимо множество варианти за „вашите бъдещи
Смърти“, варианти за „вашето“ възпитание в различни
ясли и детски градини, за „вашето“ обучение в различни
училища, техникуми и институти, за „вашата“ кариера
и участие в различни сфери на обществения живот,
за заетостта ви в различни производства, длъжности
и работи, в различни семейства, градове и страни. В
някои от вариантите имате две деца, в други – три, а
в някои – нито едно; някъде сте семейни, някъде сте
самотни, а някъде – сте овдовели ... Съвършено различни
Съдби с различни, но строго „ваши“ подробности от
автобиографията, защото в различните Формо-системи
на Световете „вие“ имате различни специалности,
различни условия за творческа реализация, различни
обстоятелства в „личния“ Живот.

10.11616.

Всички тези безбройни варианти на възможно
развитие на „вашата“ Съдба, съществуващи изначално,
от самото раждане, са били измислени и „подредени“
не от вас – вие само последователно ги осъществявате
едновременно във всички Формо-системи на Световете
на много типове Реалности, съзнателно или неосъзнато
избирайки във всеки следващ миг от своя Живот именно
този „себе си“ като който искате да се осъзнавате от
цялото това многообразие.
10.11617.

Това, че в своето „сега“ вие осъзнавате самите
себе си именно такива, каквито сте, съвсем не означава,
че „сега“, в този момент от линейното време, никъде
не съществува „точно такъв вас“ – „същия“ външно,
но качествено съвсем друг. Такива „вас“ – много
различни по характер и „абсолютно“ приличащи си
на външен вид, има безбройно множество! И всеки от
„тях“, тези „други вас“, както и вие, и понятие няма за
вашето различно от „тяхното“ съществуване, за това
като какъв ви познават „тук и сега“ вашите познати,

10.11618.
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приятели и близки. А и самите те също осъзнават себе
си само като такива, каквито са там, в „своите сега“ и
като никакви други!
Запомнете един много съществен детайл:
когато динамиката на „Универсалния Фокус на
Самосъзнанието“, по особен начин инициирана от
някакъв тип Колективен Разум (например, „човешки“),
се съвместява честотно с някоя от дувуйллерртните
групи Стерео Типи, се извършва проециране в
разнокачествените пространствено-времеви структури
на всички Реалности от дадения тип на абсолютно
точните „холограми“ на онези Стерео-Типи, с които
„Универсалния Фокус на Самосъзнанието“ се
самоотъждествява.

10.11619.

Именно по такъв начин в конкретните
„резонационни
зони“
на
разнокачествените
„Континууми“ механически и психически се проявяват
фокусираните от Нас НУУ-ВВУ-Форми, тоест конкретно
„видимите“ и „осезаемите“ ние с вас. Вие, като конкретна
реализационна Форма на Колективния Разум на
„човечеството“ можете да започнете да осъзнавате себе
си като някой някъде само, когато един от безбройните
„Универсални Фокуси на Самосъзнанието“ на дадения
Колективен Разум устойчиво зафиксира (съвмести)
своята творческа динамика с Формо-Типа на някоя от
безбройните ЛЛУУ-ВВУ-Форми.
10.11620.

Всички ние – като НУУ-ВВУ-Форми, сме резултат
от конкретната творческа динамика на Нашите
„Универсални Фокуси на Самосъзнанието“. И ако нещо
във вашия Живот не ви устройва, вие винаги имате на
разположение безбройно количество възможности да
започнете осъзнато и дувуйллерртно да се отъждествявате
чрез своя „Фокус“ с множеството други Стерео-Типи
или даже с други Стерео-Форми. Но, повтарям: да
се отъждествявате дувуйллерртно! Тоест осъзнато и
методично да се префокусирате в онези Стерео-Типи,
10.11621.
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които в най-голяма степен съответстват на качеството
на вашите Намерения и Стремежи. Обикновено не
може просто да вземем и веднага устойчиво да се
префокусираме от една Формо-система в друга, с попривлекателни за вас Форми и „сценарии на развитие“
– тъй като ВСИЧКО вече СЪЩЕСТВУВА изначално, то и
„неподходящ сценарий“ все още за вас съществува.
10.11622. Вие – като „Универсален Фокус на Самосъзнанието“,

ще бъдете принудени да изживеете всички негови
моменти напълно. Няма такъв вариант, в който вечер да
се приберете от работа вкъщи, а там да ви чака „друго“
ваше семейство или „друг“ дом. Това не може да се случи
поради необходимостта от съблюдаване в „личностните“
префокусировки на принципа на дувуйллерртност,
тоест на много постепенното препроециране „вътре“
във вашето Самосъзнание от едно безкрайно множество
Стерео-Типи в друго безкрайно множество Стерео-Типи
на вашата Стерео-Форма. В такъв случай след известно
време – при наличие на ваш устойчив и мощен Стремеж
към това, подобна ситуация, в която вие действително
живеете в „друго“ семейство и имате „друг“ дом, ще
стане за вас логически закономерна и естествено реална.
Но, повтарям, че този постигнат резултат все пак
няма да бъде „ваше собствено“ творение, тъй като от
цялото множество „Предложения“, които вече имате от
Живота, „вие“ е трябвало да изберете именно онова, което
най-много сте искали. Това е приблизително същото, като
да се разхождате из огромен град в различни посоки,
по различни улици и да избирате за индивидуално
разглеждане и добиване на впечатления само онова, което
в този момент би ви харесало най-много.

10.11623.

ВЪПРОС:

В непрекъснатите префокусировки на своето
Самосъзнание ние използваме само тези СтереоТипи, които са географски привързани към някакви
конкретни места, например, към Русия или към САЩ,
или се проявяваме едновременно в различни страни?

www.ayfaar.org

450

Раздел V

Всеки от нас има огромно количество съдби

– Ако ти, скъпа Стингмейллерат, имаш
предвид Нас като разнокачествено проявление на
творческата динамика на „Универсалния Фокус на
Самосъзнанието“, то тогава не може и дума да става
за каквато и да било конкретика, в това число и
географска, или за принадлежност към един или друг
тип Колективен Разум, Ние Сме динамичен Творчески
Аспект на ГООЛГАМАА-А. Но ако ти имаш предвид нас
в качеството на конкретни „човешки личности“, то тук
има определени и „чисто технически“ ограничения
в осъществяването на едновременните стереотипни
префокусировки. Например групите Стерео-Типи на
една Стерео-Форма (тоест по същество една и съща
„личност“, дори и в разнокачествените си проявления)
не могат да присъстват в един и същи Свят, дори и в
различни негови географски точки.
10.11624.

10.11625. При достатъчно мощна концентрация (Медитация)
едновременно в различни места могат частично да се
проявяват (да се „материализират“) най-активните от
УУ-ВВУ-комплекси на „личността“ (така наречените
„астрални двойници“) – проекциии на СВУУЛЛМИИ-СВУУ
и ЛУУДМИИ-СВУУ. Но те не са самостоятелни „личности“, а
само структуриращи техните Самосъзнания „фрагменти“,
които, започвайки с ЛУУДМИИ-СВУУ, могат да представят
чрез своите СФУУРММ-Форми достатъчно обширни и
дълбоки „части на времевата етерна напълваща“ на
своята „личност“. Оромно множество Формо-Типи на
една ЛЛУУ-ВВУ – моля! Те могат да се проявяват колкото
и където ви е угодно!

Тук
всичко
зависи
от
разнообразието
на
„индивидуалните
сценарии
на
развитие“,
програмирани за всяка от Стерео-Формите в нейната
„времева етерна напълваща“. А творческите задачи,
изначално поставени пред всяка от нашите Форми, са
различни и са разчетени за най-задълбочен и детайлен
Синтез на различните Аспекти на двете доминантни

10.11626.
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за нас Качества, а впоследствие и към последователно
извеждане на „Фокусите на Творческа Активност“ в
активните Нива на тройствения Синтез с Аспектите на
третото Качество – Качеството „Все-Единство“.
Цялото безбройно множество Конфигурации
на някои от Формо-Типите на ЛЛУУ-ВВУ изначално
е програмирано за Синтез на най-грубите Нива
на дадените Аспекти (основно чрез прекомерната
активност на „кармичните Канали“ на двата нисши
ИИССИИДИ-Центра – АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА).
Съответният ВЛОООМООТ на другите Формо-Типи
позволява последователно и в дълбочина да се
синтезират само средните диапазони на ЕнергоПлазмата на Реалността от дадения тип – между
нисшите „кармични Канали“ АИГЛЛИЛЛИАА и
ОРЛААКТОР и висшите ДУУ-ЛЛИ на двата нисши Центъра.
Има обаче и множество такива НУУ-ВВУ-Форми, чиято
ННААССММ е разчетена за обработка и Синтез на много
висококачествени
енергоинформационни
Потоци
с дувуйллерртно препроециране в Стерео-Типи на
висококачествени преходни биовиртуални Форми и
последващо препроециране в 4-5-измерностни Форми
със синтезирани Аспекти на трите Чисти Качества.
10.11627.

Едномоментно ние осъществяваме своите
творчески реализации в различни Направления на
качествената динамика, които по принцип определят
и цялата специфична „география“ на местата на
нашето осъзнато „пребиваване“, програмирана в
„сценариите на развитие“ на Стерео-Типите във
всеки от индивидуалните „ротационни Цикли“ на
разнокачествените Формо-системи на Световете.
Например вие можете да се родите на едно място, а
целият ви Живот да премине на съвсем друго място,
способстващо в по-голяма степен задълбоченото
развитие и Синтеза на Аспектите именно на тези
Качества, които за дадената НУУ-ВВУ-Форма – в

10.11628.
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нейния даден Времеви Поток, имат вероятност да се
реализират в най-голяма степен.
Често употребявам думата „Поток“. Може би
за вас това е най-неясното понятие след понятието
„едномоментна
едновременност“
на
вашето
Съществуване във Всичко – навсякъде и едновременно
– в различни Времена, Светове, исторически епохи и
Качества. Ето например, ти, скъпа Лиифммида, в някой
от „ротационните Цикли“ на дадения „пространственовремеви Континуум“, можеш да осъзнаваш себе си като
момиченце, родено в определено време (през септември
1949г.) в определено място (в Кубан) и при определени
родители (с фамилия Арцибашеви), което са нарекли
Валя. Следвайки превратностите на Съдбата, това
момиче е пребивавало в различни географски места,
осъзнавайки себе си като една единствена „личност“,
в чиято памет са запечатани множество конкретни
събития, преживявания, усещания и фрази, именно
благодарение на „стабилността“ на които ти, осъзнаваш
себе си винаги като една и съща „личност“.

10.11629.

Да, ти знаеш, че с възрастта са се изменили не
само твоето лице и фигура, привързаности и вкусове,
но и мирогледа, възгледите, характера, убежденията,
навиците, привичките и т. н. Но независимо от тази
очевидна разлика, си дълбоко уверена, че както и
по-рано, ти си „същото момиче Валя Арцибашева“,
само че вече пораснала. Ти си толкова сигурна в това
само защото в паметта на дадената твоя „личност“
(във „времевата етерна напълваща“ на използваната
от тебе НУУ-ВВУ-Форма) не са фиксирани „твоите“
други – алтернативни – решения, фрази, постъпки и
избирани обстоятелства, които в момента на тяхното
проявление са се фиксирали в паметта на другите
Стерео-Типи, образуващи в своите „индивидуални
ротационни Цикли“ същите на възраст и външен
вид НУУ-ВВУ-Форми.
10.11630.
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на изучаването от теб на
„ИИССИИДИОЛОГИЯТА“, до пристигането ти на Айфаар и
срещата си с мен, ти изобщо не си знаела, че в резултат
от всеки от „твоите“ предишни избори, наред с този
добре познат ти жизнен Поток, непрекъснато (буквално
всеки миг!) получават възможност за самостоятелна
творческа реализация „стотици хиляди други Валентини
Арцибашеви“, чиито Съдби, поради разликата в
изборите, се развиват съвсем различно от твоята Съдба,
и които, както и ти, нямат и понятие за това, че те не са
единствените „личности“, имащи „точно същото“, както
и ти, много познато и привично за тях лице и тяло.
10.11631.

До

началото

Някоя от тези Валентини в своето „сега“
живее в Германия, защото се е омъжила за руски
бизнесмен, който тук, в Крим, е започнал да развива
свое производство. Впоследствие те се преселили в
Германия, където Валя родила дъщеря и син. После
този бизнесмен „умрял“ и тя се омъжила за немец, също
бизнесмен. Макар да е „абсолютно твое копие“, тя си
има „свои“ болести, „свои“ проблеми, „свои“ навици
и „свои“ Представи за „себе си“, много различни от
„твоите“ Представи, с изключение само на онези
„съвместни“ спомени и преживявания, които са били
общи за „вас двете“ до момента, в който в Живота
е бил направен някакъв определящ Избор, насочил
вашите „ротационни Цикли“ в различни „сценарии на
развитие“. И ти не знаеш нищо за „тази друга себе си“
и „тази Валентина“ също няма понятие, че някъде, в
някой от „паралелните Светове“, съществува „нейно
точно копие“ на външен вид, което в „своята собствена“
времева представа за „сега“ живее в Севастопол и че
има две пораснали дъщери, и внуци, и „свой собствен“
Живот, който зримо (и само зримо!) няма нищо общо
с нея, с „онази Валентина“ от Германия.
10.11632.

10.11633. Но и ти, и тя, и милиардите „други“ Валентини
(както и милиарди други Стерео-Типи на същата
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Стерео-Форма, по различни причини назовани с други
имена), които стремително са се „отпъпкували“ по
различни Светове и различни „ротационни Цикли“ от
момента на „своето съвместно“ раждане, протекло във
всеки от тези Светове в строго съответствие с техните
„сценарии на развитие“ – всички те, независимо къде
живее всяка от тях, по същество са едно Цяло, а именно
единен извънвремеви Формо-Тип на дадената ЛЛУУ-ВВУФорма. Да, всички те много си приличат една на друга
и са на еднаква възраст, възможно с малка разлика от
няколко минути: за всеки пет минути „забавяне“ при
излизането на плода от матката в различните Светове
се образуват около сто хиляди Стерео-Типи на тази
бъдеща „личност“, всеки от които е „неотменно“ вписан
в „сценария на развитие“ само на „своя“ Свят.
Макар външната прилика да е безспорна
(с изключение на отделни детайли, дължащи
се на различните условия на Живот, климата,
преживяванията, работата, болестите и прочие), но
психичните
(интелектуално-творчески
потенциал,
чувствена интуиция), физическите (трудоспособност,
издръжливост) и морално-нравствените (религиозност,
социална насоченост, културни предпочитания) могат
да отличават твърде много тези НУУ-ВВУ-Форми една
от друга. Причината за това е, че в същата тази
Германия голямо влияние върху тези показатели е
оказал не само националния Егрегор, но и това, че
„онази Валентина“ живее в Дрезден, в постсъветска
Германия. И, разбира се, ако ви поставим една до
друга, независимо от очевидното външно сходство,
веднага ще ни стане ясно коя е нашата забележителна
и добродушна Лиифммида и коя е честолюбивата
и принципиално-педантичната „фрау Лифтинг“ –
„бившата Валентина Арцибашева“.
10.11634.

10.11635. Дадох ви за пример само две Форми на „личността“,
а по време на всяко раждане се образуват милиарди
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такива. Всяко невзето или взето от нас решение се
излива в съвсем ново направление на вероятностното
развитие на всяка от тези родили се „личности“.
Това сигурно е най-сложният за вашето разбиране
процес. Най-сложният, защото всеки от вас – в своите
Представи, е свързан само с този себе си, осъзнава себе
си само като „тази една-единствена личност“. Моите
способности ми позволяват да „виждам невидимото“ и
щателно да изследвам привидно „несъществуващото“
и ако не бяха те, едва ли тези уникални Знания на
ИИССИИДИОЛОГИЯТА,
детайлно информиращи за
едновременно-едномоментното
съществуване
на
безбройно
множество
разнокачествени
Светове,
Реалности, Вселени и Форми на Съзнание, щяха да
станат достояние на тази част от „човечеството“.
На мен ми е по-лесно, отколкото на вас: аз
достоверно Знам всичко това, виждам наяве всичко
това, убеждавам се в истинността на всичко това с
всяка изминала секунда от моето многоизмерностно
и многонивово Съществуване. Но надявам се, че и
за Самосъзнанието на вашите НУУ-ВВУ-Форми, които
непрекъснато и несъмнено се подобряват, всичко
това много скоро ще стане също толкова достъпно и
разбираемо. А засега аз само се опитвам просто да
ви убедя, че всичко е истина, за да можете на този
етап просто искрено да повярвате в съществуването
на всичко това и в крайна сметка да започнете попълноценно и по-задълбочено да живеете именно с
тези, по-качествени и по-универсални, отколкото тези,
които имате „сега“, Представи за Живота и за Себе си.

10.11636.

10.11637. Искам

да се доверите на Знанието, което споделям
с вас и да се опитате да го сведете до нивата на вашето
Разбиране, защото без искрено доверие към това,
за което говоря, във вашето Самосъзнание няма да
може да се породи дълбоката Вяра в онова, в чието
съществуване се опитвам да ви убедя. Действително
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в това не е толкова трудно да се повярва, защото в
нашето с вас „сега“ все още няма друго, по-пълно и поубедително по своята информационна основателност,
безупречна логичност и духовна взаимосвързаност
Знание от това, което ви предлага ИИССИИДИОЛОГИЯТА.
10.11638. Трябва да разберете, че именно вашата искрена
Убеденост в нещо (тоест степента на преобладаване във
вашето жизнено Творчество на СФУУРММ-Формите на
определени качествени Нива) е главния психодуховен
механизъм, моделиращ във вашето Самосъзнание
конкретната динамика на мощните Подбуди, които на
свой ред, ще дадат тласък за реализацията на наново
формиращите се Намерения чрез по-съвършената
динамика на вашите ежемигови префокусировки.

Убедеността във факта на съществуването на
едновременната множественост на всички нас като
разнокачествени Форми на Колективните Разуми е
необходима за разбирането на истинския смисъл не
само на нашето пребиваване тук „на Земята“, или в
друга от множеството Формо-системи на Световете, но
така също и за дълбокото осъзнаване на същността на
важното психодуховно явление, което ние опростено и
примитивно определяме като „Смърт на личността“.
10.11639.

Вярвайки в това, че за всеки от множеството
избирани от вас Стерео-Типи в съответстващата
му група Светове е определена своя конкретна
продължителност на Живота отличаваща се
от възрастта, програмирана „за вас“ в другите
Формо-системи, вие задължително ще започнете
да търсите възможности за префокусиране
именно в тези по-качествени Светове с по-голяма
продължителност на Живота. И това е правилно!
Именно така трябва и да бъде – не някъде в
перспектива, а във вашето „сега“, защото именно
в това се заключава една от възможностите на
вашето законно право на свобода на Избора.
10.11640.
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10.11641. Но

за тази цел вие трябва, ако не да знаете, то поне
достоверно да предполагате до какви последици може
да доведе един или друг от вашите ежемигови избори,
една или друга от вашите непрекъснати психични
реакции, Мисли, Емоции и Постъпки. Следователно,
вие трябва колкото се може по-бързо да се научите
точно и смислено да се ориентирате в качествеността
на своите психодуховни състояния.
10.11642. Да се върнем към току-що дадения от мен пример.
Цялото множество разнообразни Животи на „другите
Валентини“ е станало възможно благодарение на това,
че всяка от тях – в определеното време, е направила
качествено „малко“ по-различен избор от онзи, който
са направили в същия момент другите Стерео-Типи,
проявени в дадената Формо-система на Световете чрез
цялото множество разнокачествени НУУ-ВВУ-Форми.
Този факт на избора моментално е „определил“
нейното Самосъзнание в „резонационната зона на
Фокуса на Творческата Активност“ именно на тази от
многобройните „личности“ на разглежданата от нас
„Валентина Арцибашева от Кубан“, чиито „ротационен
Цикъл“ постепенно е препроецирал нейния „Фокус“
в „сценариите“ на онези от Формо-системите на
Световете, в които нейната пределна възраст не
превишава 72 години.
10.11643. А ти, осъзнаваща себе си като „Лиифммида“ в своето

„сега“, на дадения етап се фокусираш в „ротационните
Цикли“ на Световете, в чиито „сценарии“ за твоите НУУВВУ е програмиран, да речем, максимален срок на Живот
от 86 години и не повече. Но когато твоето биологично
„копие“ („Валентина Арцибашева от Кубан – фрау
Лифтинг от Дрезден“) „умре“ на 72- годишна възраст,
то „тя“ няма да може да се префокусира по-близо до
твоите Стерео-Типи, структуриращи по-качествените
„ротационни цикли“. Тя би могла да постигне това само
чрез непрекъснато повишаване на Нивата на Творческата
www.ayfaar.org
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Активност на своето Самосъзнание, тоест на своята
устойчивост в по-качествените Избори. Само по този
начин, дори без да забележи собствената си „Смърт“,
тя ще може през цялото време да се префокусира в
по-хармоничните Конфигурации на своите СтереоТипи, а значи, и да става естествена част от другите
„сценарии“, съгласно които другите „Валентини
Арцибашеви от Кубан“, но също, може би, живеещи
„сега“ (в своите Формо-системи на Световете) в
Дрезден, продължават своето съществуване след 72,
86, 100 и даже много повече години.
10.11644. Възможно е за постигането на това да ѝ се наложи
някога да смени своето настоящо местожителство
с друго, което в по-голяма степен благоприятства
непрекъснатостта на процеса на алтруистичните Избори.
Например, фактически идеалните условия за това са
създадени в Айфаар. Но тя няма да може да попадне
тук, тъй като тук вече съществува една от проявените
групи Стерео-Типи на „Валентина от Кубан“, живееща в
своето „сега“ в Севастопол и носеща името Лиифммида.
Ти и тя сте просто несъвместими за едновременно
проявление в една група дувуйллерртни Сетове като
НУУ-ВВУ на една Стерео-Форма. След 86 годишна възраст
ти можеш да се префокусираш в Стерео-Типите само на
тази от „другите Лиифммиди“, в паметта на която са
фиксирани всички известни на теб от твоя Живот факти,
в това число и моментите, свързани с психодуховните
„привързаности“ към Айфаар, към всичко това, което
ти тук някога си правила и чувствала, до навършването
на „своите“ 86 години.

Но може (даже е нужно!) да не се чака кога ще
настъпи някакъв конкретен пределен срок на вашето
„настоящо“ съществуване. Никой, даже и аз, не може
да ви каже това точно, тъй като „ротационните Цикли“,
в които в „настоящия“ момент ние се осъзнаваме, са
много динамична, непостоянна и най-променливата

10.11645.
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структура на нашето текущо Самосъзнание, защото
всяка негативна Мисъл, всяка егоистична постъпка,
всяка агресивна емоция могат мигновено да ви
„префокусират“ в друг, по-малко качествен „ротационен
Цикъл“, съгласно чийто „сценарий“ вие „умирате“ не
на 86 години, а примерно след две години, или утре,
или направо тук, край огъня ...
10.11646. Искам

да ви науча потенциално да се обединявате
в своето Самосъзнание не само с всички ваши СтереоТипи и с другите Формо-Типи на вашата ЛЛУУ-ВВУ,
но така също и с други Прото-Форми на вашата
ГООЛГАМАА-А, да ви науча да разбирате, че от всички
Форми на „вас“ винаги съществува толкова неизброимо
количество, такова огромно множество, че никакви
„Смърти“ няма да стигнат, за да ви лишат от реалните
възможности винаги като някой от тях активно да
осъзнавате себе си.
10.11647. Всеки от вас изначално има толкова потресаващи
перспективи след загубата на всяка от Формите на
вашето „текущо“ съществуване във всички Светове!
Но вие, за мое дълбоко съжаление, нищо за тях не
знаете, не умеете да използвате тези универсални
възможности на своите многоизмерностни Форми
за осъзнато осъществяване на най-удивителното от
изначално заложените в нас свойства – Безсмъртието.

Благодарение на него, вие винаги можете да се
префокусирате в своето Самосъзнание във всяко от
възможните в дадения момент Направления на своето
качествено развитие в дадения „пространственовремеви Континуум“, а ако в резултат на това
избраната от вас Форма на реализация е станала
поне малко по-хармонична и по-духовна от
предшестващата, то това автоматически ви осигурява
изпълнение на намиращия се на ваше разположение
принцип на Безсмъртието. Това е толкова естествено,
толкова просто и толкова мъдро!

10.11648.
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Но засега вие все още сте толкова субективно
разделени от всички останали свои „личности“,
че всичко, за което говоря тук, за вас е само чисто
теоретично Знание, което, поради множеството
качествени „непроработки“ в „кармичните Канали“ на
двата низши Центъра, е много трудно да приложите
в сложната конкретика на осъществяваните от вас
житейски избори. Засега всеки от вас е способен
конкретно да отъждествява себе си само с онази НУУВВУ-Форма, чиито „Фокуси“ моделират Творческата
Активност на вашето Самосъзнание и вие просто не
сте в състояние да си представите Себе си в цялото
свое едновременно множество.
10.11649.

10.11650. Да използваме като пример седящия тук с нас
Зааомми. Ако имаше възможност да се съберат тук
абсолютно всички Стерео-Типи, които, както и той, са
се родили при „едни и същи“ родители, в „едно и също“
време, в „едно и също“ място и са получили едно и също
име – Павел Сидорин, то нямаше да стигне мястото нито
в нашия духовен център Айфаар, нито в Синия Залив,
за да се поберат всичките дори стоейки плътно един до
друг и така да докажат факта на своето едновременно
съществуване. Обърнете внимание, всеки от тях има
„своя собствена“ Съдба, „своя индивидуална“ история
на Живота, която започва от бебешката възраст и
завършва с момента, който „тече сега“. Огромен брой
от тях вече са „умрели или загинали“ на различна
възраст, като за някои това се е случило в първите дни
след раждането. „Тези“, които теоретично са успели
да се съберат тук, са доживели до 28-годишна възраст,
„някои“ от тях ще „умрат“ утре или в близките дни,
месеци, години, а някои ще осъзнават себе си като
живи и след 20, и след 50 и даже след 100 години. Един
от цялото множество на тези „Павловци Сидорини“,
който седи „сега“ до нас и който е сменил на Айфаар
даденото му по рождение име Павел Сидорин с името
Зааомми, изобщо няма и понятие, че в същото това
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време, някъде „съвсем наблизо“, в „малко“ по-други
Светове „той“ съществува и като някой друг.
10.11651. Поради това, че такова огромно множество и
разнообразие на „нас“ съществува едновременно,
всички
хора
имат
фактически
безпределни
възможности за множество префокусировки на
принципа на „резонирането на вибрациите“ във всеки
един момент на заплаха от загуба на „текущата“
Форма! Например в момента на която и да било от
своите „Смърти“ ти много естествено и с лекота – за
сметка на устойчива фокусировка в най-качествените
Нива на своето Самосъзнание – можеш да продължиш
своето осъзнато съществуване като Зааомми, който
живее на Айфаар.

Поради
някои
по-малко
качествени
и
тясноспецифични диапазони на своите вибрации,
според характера на по-малко качествени (например,
битови) нива на своите житейски Убеждения, Подбуди
и Намерения, ти ще влезеш в резонанс в най-голяма
степен с Конфигурацията на Самосъзнанието на един от
множеството „Павловци Сидорини“, който, например,
след отказа от свръхсрочна военна служба постъпва
в строителен институт и в момента на някоя „твоя
Смърт“ работи като архитект в строителна фирма.
И независимо от това, че през по-голямата част от
времето си е зает с основната си професия, той живо се
интересува от всичко, което и за теб е било интересно
преди „Смъртта“: активно сваля от интернет всичко,
което Орис пише в Айфаар (на онзи Айфаар няма
Зааомми!), стреми се да разбере ИССИИДИОЛОГИЯТА,
има силното желание да дойде в Айфаар, но поради
някакви битови егоистични Убеждения, Подбуди и
Намерения (които „току-що умрелия“ Зааомми е успял
частично да преодолее), той все още се въздържа да
пътува. Следователно, нищо не може да ти попречи
в момента на „Смъртта“ си като Зааомми веднага да
10.11652.
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започнеш да осъзнаваш себе си като архитекта с името
Павел Сидорин.
ВЪПРОС:

А как мога да осъзная себе си като Павел, ако
вече се знам като Зааомми?

10.11653. – Да, всичко е правилно, скъпи Зааомми! В твоето
Самосъзнание алтернативния факт на префокусировка
в по-малко качествена група от твоите Стерео-Типи
може да протече на принципа на „присаждане”, тоест
с прехвърляне на цялата предишна Информация за
събитията в твоя Живот (тя се съдържа във „времевата
етерна напълваща на умрялата личност“) в Нивата
на Подсъзнанието на живата „личност“, към която се
осъществява „присаждането“. Но ти ще осъзнаваш себе
си изцяло и комфортно като тази „личност“– архитекта
Павел Сидорин. Впоследствие тази подсъзнателна
Информация, съдържаща в себе си Опита и покачествените (за живата „личност“) Избори, може
да окаже съществено положително влияние върху
решенията, вземани от „личността“, в чиито НУУВВУ ти се префокусираш след „Смъртта на Зааомми“.
Това ще доведе до последващи префокусировки в покачествени „ротационни Цикли“ и, следователно, до
удължаване на сроковете на Живот.

Сега нека разгледаме твоите убеждения по
повод на това, че след своята „Смърт“ вече не можеш
да се осъзнаваш като „Павел“, тъй като в своето
Самосъзнание се асоциираш само със „Зааомми“, при
това само с онзи от всички възможни „варианти на
Зааомми“, чиито Живот е тясно свързан с Айфаар,
с Творчеството на живия (а не на „умрелия“) Орис.
В момента на „Смъртта“ протича автоматична
диференциация на Информацията от „времевата
етерна напълваща“ на Самосъзнанието на „личността“
на съставните й части: всички УУ-ВВУ-копия, които в
по-голяма степен се асоциират с качеството на някакви
отделни предишни избори на дадената „личност“,

10.11654.
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по естествен път препроецират цялата си Творческа
Активност в онези от живите НУУ-ВВУ-Форми (на
същата Стерео-Форма, или на който и да било друг
Формо-Тип, или даже на друга Прото-Форма), които
– съгласно резонационния принцип, съответстват
в най-голяма степен на качествеността на техните
вълнови Конфигурации и ще започнат изцяло да се
отъждествяват само с тези „личности“.
Така цялото съдържание на „дълговременната
памет“
(на
„изживяната“,
тоест
на
вече
„разопакованата“ и „разгърната“ в Самосъзнанието
част от „времевата етерна напълваща“) на току-що
„умрялата личност“ се разпределя мигновено между
няколко разнокачествени групи на образуващите я
УУ-ВВУ-копия – тяснофункционални конгломерати на
„чакрамните личности“, субективно принадлежащи
на едни или други Нива на Творческата Активност
на „кармичните Канали“ на ИИССИИДИ-Центровете.
Самосъзнанието на най-качествените от тези УУ-ВВУкопия е структурирано от Информацията за найкачествените Избори, направени от „умрялата личност“
в продължение на целия й самосъзнателен Живот.
Следователно, на тези УУ-ВВУ-копия не им струва нищо
да заемат, както и в миналото, присъщите на техните
качества „факторни оси“ на същата, но продължаваща
да живее в други, дувуйллерртно по-качествени
„ротационни Цикли“ „личност“, като продължават
естествено и непрекъснато да се асоциират именно с
най-качествените показатели на „текущите“ СтереоФорми.
10.11655.

Този вариант на „безкрайна асоциативна
самоидентификация“ с най-качествените Нива на
жизненото Творчество винаги има „място да бъде“ с
„вас“ във всеки, изначално програмиран в „сценария“,
момент на „Смъртта“ на всяка от НУУ-ВВУ-Формите,
с чиито индивидуални характеристики в този момент
10.11656.
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субективно се отъждествявате. В този случай цялото
съдържание на „вашата времева етерна напълваща“ се
запазва без изменения (променят се само субективните
акценти върху някои житейски приоритети) и
„вие“ продължавате съществуването си в други, покачествени „ротационни Цикли“, без да сте осъзнали
дори и за една секунда, че буквално току-що в някой
от „ротационните Цикли“ „вие“ вече сте „умрели“.
10.11657. Вие просто продължавате да се реализирате
по-нататък в същите Направления на Синтеза на
Аспектите на Качествата, при същите обстоятелства
и условия на Живот, в които сте се намирали до
момента на вашата неосъзната „Смърт“. Но в този
случай вие трябва да разбирате, че по-нататъшните
ваши възможности за по-обширни и разнокачествени
префокусировки значително се ограничават: кръгът от
Стерео-Типи, чиято честота е също така съществена
динамична част от вашата обща Конфигурация и
които са готови – според Конфигурациите на своите
Самосъзнания, да сменят „вашата умряла“ НУУ-ВВУ,
значително се стеснява поради високата степен на
идентичност на техните „времеви етерни напълващи“.

Вие вече не можете да се префокусирате в
„ротационните Цикли“ на онези групи Стерео-Типи,
информационното съдържание на паметта на които поне
по нещо, дори и по най-малките детайли, се отличава
от вашия, даже ако техните „сценарии на развитие“
са разчетени на по-продължителен, отколкото вашия
настоящ, срок на Живот. По същата причина вие не
можете да се префокусирате и в тези от вашите СтереоТипи, които се намират в значително (съществено) повискокачествени Формо-системи на Световете, в които
„вие“ и мислите иначе, по-егоистично, и по-строго сте
ограничени в своето Възприятие от всевъзможни рамки,
забрани, невежество или стремеж към реализация на
вашите низши желания.
10.11658.
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Разбира се, вие можете да се препроецирате чрез
своя „Фокус“ и там, но само последователно във Времето,
дувуйллерртно изменяйки качествеността на вашите
„текущи“ характеристики (възраст, нрав, вкусове,
темперамент, Представи, принципи), преминавайки
през множество свои осъзнати егоистични избори,
всеки от които трябва конкретно да остане задълго в
паметта ви. Ако между тясноспецифичните вибрации
на Конфигурациите на вашата НУУ-ВВУ и вибрациите на
някоя от „най-близките“ до вашия „ротационен Цикъл“
групи Стерео-Типи не възниква почти абсолютен
„резонанс“, това означава, че вие с тях в дадения
„Цикъл“ просто сте несъвместими.
10.11659.

10.11660.
Следователно,
най-близката
възможна
перспектива за вашето по-нататъшно естествено
(но като че ли „следсмъртно“) съществуване като
субективно „една и съща личност“, се намира само
в тези от „ротационните Цикли“ на Световете, чиито
„сценарии на развитие“ са максимално близки помежду
си, потенциално отличавайки се само в най-близките
по честота диапазони на „скррууллерртните системи“
по степента на Синтез или на малко по-качествени
Нива, или – обратното. Всичко това се отнася до онези
моменти на вашата „Смърт“, които фактически ви се
случват постоянно, които вие – по различни обективни
причини – никога не осъзнавате, като след всеки такъв
момент продължавате да живеете както обикновено и
творчески да се реализирате по-нататък.
10.11661. Тази Илюзия за непрекъснатост на вашето
съществуване обезпечава в структурите на вашето
Самосъзнание от никога, нито за миг не спиращия
механизъм (процес) на автоматична префокусировка
в най-качествените и идентични дувуйллерртни
групи Стерео-Типи, чиито „ротационни Цикли“
имат устойчива тенденция към повишаване на
качествеността на всички синтетични процеси.
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Тоест, ако вие постоянно се отъждествявате
с най-качествените Избори и правите всичко,
за да ги осъществите на практика въпреки все
още съществуващите във вашето Самосъзнание
егоистични
тенденции,
то
вашите
„Фокуси“
постоянно ще принадлежат само на този непрекъснат
процес и, следователно, вие ще можете винаги да се
самоосъзнавате само като жив, като стремително
се префокусирате само в онези Формо-системи на
Световете, чиито „сценарии на развитие“ могат
реално да ви осигурят това.
10.11662.

А Съдбата на останалите, по-нискокачествени, УУВВУ-копия, се подрежда в момента на „Смъртта“ по съвсем

10.11663.

различен начин. Така например, по-малко качествените
от УУ-ВВУ, но съхранили в своето Самосъзнание
неоспоримата приоритетност на по-качестевните Избори,
в допустими (за дадената Реалност!) граници съдържащи
в себе си както в достатъчна степен алтруистичен, така и
в достатъчна степен егоистичен Опит, мигновено попадат
под въздействието на „резонационния“ принцип, който
им позволява с относителна комфортност да се съвместят
с Конфигурацията на Самосъзнанието на всяка друга
„личност“, представляваща група Стерео-Типи на
същата Стерео-Форма.
Тоест те, благодарение на съществената
„кастрация“ на тяхната „времева етерна напълваща“,
веднага започват да се осъзнават като някоя от
другите „личности“ на своята Стерео-Форма и, не
забелязвайки собствената си „Смърт“, продължават да
живеят по-нататък в състава на Конфигурацията на
Самосъзнанието на другата „личност“. Само понякога
нещо далечно и близко, но съвсем неразличимо
и неконкретно изведнъж асоциативно изплува от
недрата на Подсъзнанието, хвърляйки „новата
личност“ в състояние на неосъзната и безпричинна
тъга, непонятна носталгия или даже депресия.
10.11664.
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Истинската причина за всички тези като че ли
от „нищо“ не мотивирани състояния се крие в това,
че УУ-ВВУ на „умрялата личност“, имащи в своята
Конфигурация Опита на по-качествени творчески
реализации, много искат, но все пак по различни
индивидуални причини, заключаващи се в особеностите
на Самосъзнанието на „новата личност“, не могат да
използват своята Творческа Активност за нещо посъществено и пълноценно, за нещо по-полезно за
другите, за нещо, което излиза далеч отвъд пределите
на егоистичните стремежи на „новата личност“.
10.11665.

Така, на подсъзнателните нива, тези УУ-ВВУ-копия
на „умрялата личност“ ще започнат – така или иначе
– полека-лека да коригират Творческата Активност на
„новата личност“ в посока на повишаване качествеността
на нейните Избори и постепенно ще започнат да
препроецират „Фокусите“ на нейното Самосъзнание на тези
Нива на жизненото Творчество, които са били свойствени
за предишната („умрялата“) „личност“ в последния
период на нейния Живот, преди момента на „Смъртта“.
Подчертавам, че най-важна и определяща в процеса на
„следсмъртните“ префокусировки е степента на честотното
резониране на Конфигурациите на Самосъзнанието
(ННААССММ) на „умрелия“ с Конфигурациите на другите
възможни Форми на по-нататъшното съществуване на
неговите УУ-ВВУ-копия.

10.11666.

ВЪПРОС:

Влияят ли изборите на нашите Стерео-Типи,
осъществявани от тях в своите (различни по
отношение на нас) Формо-системи на Световете,
на нашите „текущи“ психични състояния или на
формирането на обстоятелствата окръжаващи ни
в нашия Свят?

10.11667. – Да, скъпи Флооффт, това е възможно, но само
в една или друга степен, тъй като всички „сценарии
на развитие“ на Световете и всички Форми, които ги
структурират, също изначално са програмирани със
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задължително изпълнение на условията на принципа
на дувуйллерртносттта. Затова и взаимно влияние
може да се осъществява само между много приличащи
си помежду си Конфигурации на Самосъзнанието на
различните НУУ-ВВУ-Форми.
10.11668. Именно това се получава при „посмъртните“
префокусировки: ако Конфигурациите на НУУ-ВВУФормите като цяло са много подобни една на друга
по тенденциозността на своите творчески реализации
независимо от това към кои „ротационни Цикли“ на какви
от конкретните Времеви Потоци („исторически епохи“,
типове Реалности и „пространствено-времеви Континууми“)
всяка от тях се отнася, то психодуховни връзки между тях
могат да се осъществяват. Въпросът е само в това доколко
ясно и отчетливо индивидуалните системи на Възприятие
на всяка от тези НУУ-ВВУ-Форми са способни осъзнато
да отделят от общия енергоинформационен Поток,
непрекъснато преминаващ през тяхното Самосъзнание,
определената индивидуална честота на всяко от подобните
ментално-чувствени въздействия.
10.11669. Обикновено
тези неочаквани емоционални
„изблици“ се възприемат от повечето „хора“ като
„собствени“ Мисли, Чувства и Желания и много рядко
се осъзнават някои особено отличителни усещания и
необикновени преживявания, които са характерни за
тази конкретна от НУУ-ВВУ- Формите (принадлежаща
не само на вашата Стерео-Форма, но и на всеки от
Формо-Типите на вашата ЛЛУУ-ВВУ), която в дадения
момент – съзнателно или подсъзнателно – е влязла
с вас в психичен „контакт“. Даже ако вас условно
ви разделят много „векове“ или „хилядолетия“
(независимо дали в „бъдещето“ или в „миналото“) –
това не е важно, не е съществено, всички деления на
времето и измислени от нас рамки са много условни,
тъй като определящ фактор за установяването на
подобен „контакт“ е единствено идентичността на
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конкретната динамика на някои определени активни
Нива на Самосъзнанието.
Ще отбележа, че благодарение именно на този
принцип се осъществяват всички мои „контакти“
с множеството Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А
осъзнаващи себе си в различни Нива на Творческата
динамика на Енерго-Плазмата. Това не зависи от
свойствените им измерностни характеристики, а
само по идентичността на активизираните в моето
Самосъзнание синтетични Нива: ако има какво да
се активизира – „Контакт“ ще се осъществи (чрез
„комплиментарната система“ на подчакрамите), ако
съответстващите Нива във вашето Самосъзнание все
още не са активизирани в достатъчна степен или
изобщо не са активизирани, то и да се напрягате, и
да не се напрягате – „Контакт“ няма да възникне.

10.11670.

Онези групи Стерео-Типи, чиито Конфигурации се
отличаватмногосилноотвашите,къмвашия„личен“Живот
и към формирането на условията на вашето съществуване
фактически нямат никакво отношение, защото те, както
и вие, също дувуйллерртно са взаимосвързани само с
резониращите с техните Конфигурации Стерео-Типи,
като транслират на първо място към тях, а не към вас,
всички своите Мисли, Емоции, Желания и спецификата
на своите психични реакции.

10.11671.

10.11672. Всеки от вас има свои индивидуални дувуйллерртни
варианти на съвместна творческа реализация, върху
които вие самите активно въздействате и които в
същата степен въздействат на вашите решения,
стремежи и постъпки. Обикновено взаимодействието
между системите на Самосъзнанията на различните
Форми се осъществява чрез едни и същи СФУУРММФорми, тоест чрез идентичността на вашите собствени
Представи „за себе си“ и аналогичните Представи
„за себе си“ и за заобикалящия Свят на всеки от тези
взаимодействащи си Стерео-Типи.
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Да допуснем, че вие, след като сте намерили
за себе си убедителни мотивации, вече сте успели
да се откажете от някои по-примитивни реализации
(груб секс, ревност, завист, лакомия, агресивност,
завистливост, осъждане, тщеславие, властолюбие и
пр.), а „някой“ от „най-близката ви“ група СтереоТипи, „който“ все още не е стигнал до подобни решения,
но се стреми към това, все още продължава да остава
активен в тези примитивни реализационни Нива
и не е по силите му напълно да се откаже от всяка
възможност да прочувства „себе си“ в тези качества.
10.11673.

10.11674. Психичните реакции, които той „в себе си“
генерира в моментите на тези „свои“ нисши реализации,
оказват – в една или друга степен, психично влияние
върху вашите избори, проявявайки се в структурите
на Самосъзнанието на вашата НУУ-ВВУ под формата на
непроизволни потайни желания, с които обаче вие вече
можете да се справяте благодарение на своята устойчива
фиксация върху откритата от вас мотивация. Ако
някои от генерираните „от него“ СФУУРММ-Форми нямат
възможност да се реализират чрез вашата „личност“,
то те веднага ще се реализират чрез други, близки
им по качества НУУ-ВВУ на вашата Стерео-Форма,
принадлежащи на „ротационните Цикли“ на други
Формо-системи на Световете или даже на други типове
Реалности и „пространствено-времеви Континууми“.

ВЪПРОС: Мога ли да променя качеството на намиращите

се „редом“ с мен Стерео-Дубли, ако се развивам
духовно?
10.11675. – Естествено, че можеш, скъпи Ийллийсстлаа!
Само че трябва да знаеш, че ти по никакъв начин
не можеш да влияеш на Конфигурациите на самите
Стерео-Дубли или на другите Стерео-Типи, а със
своите избори само непрекъснато променяш техния
състав и степента на относителна качественост в
най-близките по честота „скррууллерртни системи“,
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в които пребивава Самосъзнанието на фокусираната
от Теб НУУ-ВВУ . Ти можеш потенциално да влияеш
на обективно „окръжаващата те“ съвкупност от
Стерео-Типи само в степента, в която ти самият
се развиваш и самоусъвършенстваш. Ти просто
дувуйллерртно
се
префокусираш
в
техните
структури на Самосъзнание, когато те по естествен
път вече стават Стерео-Дубли на фокусираната от
Теб НУУ-ВВУ-Ф орма.
Ако във въпроса ти става дума за СтереоДублите на друга „личност“, живееща и общуваща
редом с теб, то тогава отговорът е отрицателен:
пряко, тоест непосредствено ти по никакъв начин
не влияеш на качествената динамика на другите
Формо-Типи, намиращи се – забележи това! – не в
една и съща с твоята, а всеки в „своята собствена
скррууллерртна система“, макар разстоянието, което
ви разделя да е равно, например, на дебелината
на вашите дрехи. Тук физическите параметри
нямат значение! Затова пък косвено ти можеш да
повлияеш на качественото състояние на СтереоДублите, ежемоментно избирани от твоя познат.
Как? Чрез мощната активност, несъмнената
логичност и информационната убедителност на
твоите по-качествени, отколкото неговите, СФУУРММФорми. Ако го накараш да промени мнението си за
нещо много важно, то с това ти ще повлияеш на
качествената динамика на неговите бъдещи избори.
10.11676.

10.11677. Още веднъж ще напомня на всички вас, че
от интензивността и качествеността на този найважен процес – Процеса на Избора – зависят
и
„продължителността
на
съществуване“
на фокусираната от Вас НУУ-ВВУ-Форма, и
продължителността на вашия Живот: бездуховните
и егоистични избори ви дават по-малко от тези
възможности, а ако акцентирате върху развитието
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в Духовното Направление, култивиращо във вашето
Самосъзнание устойчиви алтруистични тенденции
и информационно обогатяващо всички ваши
Представи за Света и за Себе си, вие автоматично
(подсъзнателно) ще Се препроецирате в Светове с покачествени Стерео-Дубли, при които и „сценариите
на развитие“ са по-продължителни.

473

към съдържанието

Раздел VI
Особености на функционирането
на пространствено-времевите и
енергоинформационните структури
на „личностното” самосъзнание

В основата на всички наши тактилни, зрителни,
вкусови, обонятелни, слухови и мислено-чувствени типове психосензорни възприятия лежат електромагнитните свойства на наблюдаваната и преживявана от нас
Формо-система на Световете. Например, ухото е анализатор на честоти; носът, нашият орган на обонянието,
също функционира, основавайки се на така наричаните осмични честоти (от гр. osm-is–обоняние); кожата и
органа на вкуса също са много чувствителни спрямо
електромагнитните колебания. Фокусираните от Нас
Форми и образуващите цялата им биологична основа
части (мозък, клетки, органи и системи от органи) просто принципно не могат да се разглеждат от нас отделно от окръжаващата ги субективна реалност, всичките
обекти на която, както и самото Пространство, имат
вълнова, „квантово-холографична” природа.
10.11678.
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Кажете, как ще разделите една от друга всички
радиовълни запълващи цялото наше жизнено пространство? Всички обекти, така или иначе възприемани
от нас в даденото Пространство, включително и всички Форми, използвани от нашия „Универсален Фокус
на Самосъзнанието”– това са Конфигурации на вълни,
по особен начин „квантово-холографично” проявени в
него. Тоест и вие самите, като наблюдатели, и обектите, наблюдавани от вас в окръжаващата реалност, по
своята Природа сте всецяло единни, доколкото всички
вие сте проявлението на честотите на всевъзможните типове силови взаимовръзки на вълновите „Полета-Съзнания” в един тесен диапазон.
10.11679.

10.11680. Представете си две условни „Пространства”, „голямо” и „малко”, като че ли „разделени” с най-фина, свръхподвижна и напълно невидима за вас „луминисцентна мембрана” – ”екрана” на вашето Самосъзнание, собствената динамика на което в „малкото
пространство” специфично се проявява като вашата система на Възприятие под формата на конкретна „личност”. „Голямото Пространство” е запълнено
с общата вълнова динамика на всевъзможни типове
„Полета-Съзнания”, изобразяваща целия диапазон на
междукачествените взаимовръзки на „Третичната”
Енерго-Плазма и съдържаща в себе си всички измерения от±12-то до±0. При това всеки тип силови взаимодействия на тези „Полета-Съзнания”, както и в
„малкото пространство”, образува в общата динамика
на това „Пространство” свой „собствен”, много тесен,
диапазон от измерности.

В динамиката на Формо-структурите на второто
Пространство, със свойствените му физически закони,
„личностно” осъзнавате себе си и вие. Разделителната
невидима „мембрана” на вашето Самосъзнание образува безкраен и, бих казал, като че ли „луминисцентен екран”, който под действието на разнокачествени10.11681.
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те и разночестотните силови въздействия, идващи от
„голямото” Пространство, непрекъснато преобразува
целия обширен диапазон на общата динамика на Енерго-Плазмата в достъпен за вашето Възприятие. В резултат ние имаме много тесен диапазон електромагнитни
вълни, които се изобразяват на „екрана” на системата
от Възприятие на фокусираната от Вас „личност” под
формата на познати за нея Образи (СФУУРММ-Форми)
на обекти, природни явления, други „личности”, както
и с психически преживявания, звуци и други подобни.
10.11682. С помощта на причудливи динамични комбинаци от
тези вълни последователно се проявява в Пространството
и множеството използвани от вас НУУ-ВВУ-Форми, цялата
съвкупна психоментална дейност на които вие самите и
окръжаващите ви хора интерпретират като ваша „личност”. Това донякъде напомня театралните сенки – когато актьорите, скрити зад чаршаф, показват пантомима,
като нещо изобразяват и разиграват някакво конкретно
„действие“, а зрителят вижда само техните сенки на белия осветен чаршаф и може само да се досеща за смисъла
на това, което по такъв начин се опитват да му покажат.
10.11683. „Вашето” Пространство (което, едновременно
с множеството останали „малки” Пространства, се
явява също така и някаква част от „голямото” Пространство) аз нарекох „малко” не защото то е по-малко или по-лошо от останалите, а само поради това, че
вие все още нищо не знаете за огромното множество
енерго-информационни взаимодействия, основани на
неизвестните на науката Полета, които ще ви позволят в „бъдеще” да наблюдавате не „осветен чаршаф”
с бледи и неясни сенки на него, а доста по-достоверна
Информация, изобразяваща недостъпните за вас днес
енергоинформационни връзки.

А сега си представете, че по същността си вашето Самосъзнание е цялото това „малко” Пространство-Време, в което много специфично и субективно

10.11684.

www.ayfaar.org

476

Раздел VI

Особености на функционирането на пространственовремевите и енергоинформационните структури

се изобразява цялата разнокачествена динамика на
невидимите и недостъпни за вашето разбиране „Полета-Съзнания”, структуриращи със своите взаимовръзки цялото „голямо” Пространство-Време (Енерго-Плазма). И, намирайки се в „зрителната зала” на
този безкраен космически „театър на сенките”, от откъслечните, едва уловими движения на невидимите
за вас „актьори”, неясно осветени от „луминесцентна
светлина” и много неясно отразяващи се със своите
„сенки” на „екрана” на вашето Самосъзнание, е напълно невъзможно да се разбере какъв е външният
вид на самите „актьори” и какъв е цвета на техните
„дрехи”, а и самата Информация, която те се опитват
на вас и на останалите Форми да предадат, е или недостъпна за вашето Възприятие, или до неузнаваемост
изкривена от вас и абсолютно невярно изтълкувана.
Системите на Възприятие на различните Прото-Форми е невъзможно да се сравняват помежду си,
доколкото за установяване на психическите взаимовръзки с окръжаващия свят всички Прото-Форми използват разнокачествени механизми, които или стесняват диапазона на техните възможности (в сравнение
с възможностите на другите Прото-Форми), или значително го разширяват. Всяка от Формите на Съществуване, по силата на това, че нейното Самосъзнание
е структурирано от Доминанти с различни Качества,
притежава свойствени на нея специфични различия
в органите на възприятие, които позволяват един и
същи информационен сигнал, заключен във вълната на електромагнитното поле, да възприема само по
свойствен на нея начин. Например, мравките виждат
съвсем не така, както ние (те имат фасетъчен строеж
на очите), змиите виждат в инфрачервения диапазон
(имат различни пръчици и колбички), в Съзнанието на
кучетата до 60% от информационния поток постъпва
чрез обонянието, а „човекът” получава 80% от Информацията за даден предмет като го разглежда.

10.11685.
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За енергоинформационно взаимодействие помежду си и с другите Прото-Форми ние използваме физико-химичните свойства на Формо-Материята и различните типове електромагнитне полета (ЕМП). Например,
тактилните усещания представляват преобразувани в
електрически импулси микровибрации на кожния покров, които с рецепторите на нервната система, разположени в кожата, се предават в мозъка за анализ, сравнение и ответно психосоматично реагиране.
10.11686.

Работата на обонянието и вкусовите усещания се
обезпечава от химически анализатори включени към
нервната система, които също специфично преобразуват химическите реакции в електрически импулси и
се изразяват чрез реакцията на нервната система. Органите на зрението и слуха също превръщат ЕМП на
видимия и чуван диапазон (при някои Прото-Форми
разширен или стеснен по отношение на нас диапазон
на възприятие) в електрически сигнали и ги предават
в съответстващите центрове на мозъка.

10.11687.

В резултат се получава така, че всеки орган на
чувстване преобразува външното въздействие в набор
електрически сигнали, които по системата за непрекъснати синаптични връзки импулсно се предават от
органите на чувствата в мозъка (или нервната система при насекомите) и формират в отделните негови
участъци динамична „квантово-холографична” електромагнитна „картина” на възприятие. Тоест получаваната от нас Информация субективно се преобразува,
интерпретира от нас и като че ли за миг се „стеснява”
(„свива”) в Пространството на нашето Самосъзнание
в някакъв Образ имащ полева (или вълнова) природа
(УУ-ВВУ-копие), веднага ставайки динамична част от
нашата пречупена Представа („картина”) за нея.
10.11688.

На „кварко-лептонните” нива на тази„картина”,
преобразувана в разнокачествени енергополеви взаимодействия, характерни за енергоинформационното ниво

10.11689.
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на „бета-синхронните модулатори” на Самосъзнанието, от ирккуллигренната динамика на нашето „малко”
Пространство се извършва като че ли „обратно взаимоотражение” на Информацията, „възприета” от нас от
„голямото” Пространство (чрез УУ-ВВУ– едновременно и
в О-Д-системата, и във „времевата етерна напълваща”).
„Обратното взаимоотражение” на обработената
от Самосъзнанието Информация в „голямото” Пространство се осъществява чрез ответната ежемигова динамика на „времевата етерна напълваща”: от „скррууллерртната система”– в зависимост от степента на
качественост на нашето реагиране –”се разопакова”
и се „разгръща” в Пространството само тази изходна
Информация (част от текущия „сценарий на развитие”), която абсолютно точно качествено (конфигурационно) съответства на нашата ответна реакция. Щом
реагираме, то ние именно „разгръщаме” в следващия
момент своя „текущ” Живот.

10.11690.

А сега отново ще повторя – за най-несхватливите.
Вече ви казах, че УУ-ВВУ – това са Мислите и Чувствата, използвани от нас в нашите творчески жизнени реализации. Те, от една страна, като постоянни информационни носители, неизменно пребивават в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите, а като постоянно използвана от нас
Информация, се намират в специфичната динамика на
всеки миг, индивидуално („квантово-холографично”)
„зашифрован” за всеки Стерео-Тип във „времевата етерна напълваща” на нашата Стерео-Форма. Резонирайки
– с нашите ежемигови психизми, с Конфигурацията на
един или друг Стерео-Тип на дадена „скррууллерртна
система”, ние „разопаковаме” в своето Самосъзнание
само „нашите” напълно индивидуални варианти на
възможните събития, свързани помежду си в „логични”
кармични енергоинформационни Потоци – ”сценарии
на развитие”, от които ние инерционно формираме нашите „ротационни Цикли”.
10.11691.
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10.11692. Абсолютно

всичко, което става и би могло да става
в нашия Живот, по най-подробен начин е „зашифровано” и „опаковано” под формата на информационни „холографични” комплекси във „времевата етерна напълваща”, цялото безкрайно множество от които са същите
тези инерционно „разопаковани” и „разгръщани” във
всеки миг от нашия Живот „скррууллерртни системи” –
цялата информационна основа на Енерго-Плазмата.
В нашия пример с „голямото” и „малкото” Пространство (които, всъщност, представляват разнокачествени енергоинформационни структури на Нас като
„Универсален Фокус на Самосъзнанието”) ние, като
НУУ-ВВУ-Форми, сензорно възприемаме цялата Информация от „голямото” Пространство, тоест фактически
„от Самите Себе си”, тъй като в нас няма нищо, освен нашето Самосъзнание (което е част от динамиката
на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието”, структурирана, както вече знаете, от Подсъзнанието, Надсъзнанието, Свръхсъзнанието, Прасъзнанието, Протосъзнанието, Хиперсъзнанието и Звездното Съзнание).
Нашето Самосъзнание всеки миг представлява някаква конкретна част от творческата динамика на цялата Вселена. Затова ние, с електромагнитните полета
на мозъка, специфично „дешифрираме” и биохимично обработваме принадлежащата на нас Информация
(възникналите в Самосъзнанието мислечувствени комплекси и образи) и готовия мигновен резултат – под
формата на нашата конкретна психосоматична реакция, транслираме чрез съответстващото по качество
УУ-ВВУ-копие в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системата.
10.11693.

Забележете, че именно УУ-ВВУ-копията, а не Ние
самите, като „Универсални Фокуси на Самосъзнанието”, пречупват, изкривяват и по свой начин интерпретират всеки мигновен блок „разопаковаща се” от
Самосъзнанието Информация. Освен това, абсолютно
всички химически реакции в организма, в клетките и
10.11694.
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в органите, в нервната и ендокринната системи, изначалната Информация за състоянието на които също
се „разгръща” от „времевата етерна напълваща”, се
регулират непосредствено от Творческата Активност
на УУ-ВВУ-копията структуриращи Конфигурациите на
избираните от нас Стерео-Типи.
Вече привеждах сравнението, че нашето Самосъзнание, „квантово-холографично” реализиращо се чрез
химическите реакции на молекулярно-биологичните
структури на мозъка, по същността си представлява мощен компютър, в който постоянно са качени няколкостотин „Програми”, всяка от които е УУ-ВВУ-копие. Всички тези „Програми” са изначално подобрани и вечно се
пазят в оперативната памет на компютъра – РРГЛУУВВУ (Главната Времева Ос) на ЛЛУУ-ВВУ-Формата и в
нужния момент, когато ние (чрез резонанс с конкретен
Стерео-Тип) избираме в „скррууллерртната система”
определен „сценарий на развитие”, в който е предвидена активността на строго определен набор от УУ-ВВУкопия (Информацията на всички възможни „сценарии”
също е „зашифрована” във „времевата етерна напълваща”), „централният процесор” – мозъка, разрешава
на този набор „Програми” (УУ-ВВУ-копия) да пристъпи
към осъществяване на обработката на данните.
10.11695.

Изпълнявайки командата на „своите“ мозъчни
центрове („компресирайки” Информацията) и едновременно транслирайки цялата своя творческа динамика както във „времевата етерна напълваща”, така
и в своята ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-система, УУ-ВВУ-копията
Информацията от „малкото” Пространство (тоест от
нашето „личностно” Самосъзнание) специфично отразяват в общата творческа динамика на „Универсалния
Фокус на Самосъзнанието”, представляващ за Нас цялата творческа динамика на „голямото” Пространство.
10.11696.

И така, свойственият за всеки от нас процес на
мислене има определена закономерност: отначало ние
10.11697.
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за нещо осъзнато мислим, поредно „дешифрирайки“
и „разопаковайки“ от Самосъзнанието (от „времевата етерна напълваща ”) на фокусираната от нас НУУВВУ-Форма инерционно следващите един след друг (в
„скррууллерртната система” на РРГЛУУ-ВВУ) вълновите
Конфигурации структуриращи нейните УУ-ВВУ-Форми
(СФУУРММ-Форми). Всяка такава помгова индивидуална „разопаковка” на Информация, изначално заложена във всички Стерео-Типи на дадената Стерео-Форма, се съпровожда с нейното мигновено „разгръщане”
във вълновите пространствено-времеви структури на
окръжаващата ни действителност. Тази „разгърната”
Информация прави на нашата система на Възприятие
някакво конкретно впечатление, тоест ние веднага –
чрез синаптичните връзки между невроните, като че
ли отново я „компресираме” и „свиваме” за обработка
в мозъчните центрове. В мозъка тя постъпва вече в субективно „компресирана” (изкривено „свита”) форма.
10.11698. Едновременно

с това в Самосъзнанието, на базата
на естествените реакции на Творците на ендокринната система, предизвикващи отделянето на определени
хормони, се проявяват някакви психични състояния
– субективни усещания (Емоции, Чувства). Най-активизираните в дадения момент в нашето Самосъзнание
генни Творци, представени от съответстващите УУВВУ-копия, изхождайки от качественото състояние на
нервната система и нейните биохимични реакции на
дадения субективен вариант на Информацията, получена чрез центровете на слуха, зрението и обонянието,
мигновено вземат някакво конкретно решение, „принуждаващо ни” да започнем определени „осъзнати”
действия, които, собствено, в динамиката на окръжаващото Пространство ще изразяват в дадения момент
„тези”, които ние възприемаме както „самите себе си”.
10.11699. Всяка „наша” психосоматична реакция е избор
в „скррууллерртната система” на следващия миг от
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възможното инерционно продължение на нашия „ротационен Цикъл” в някое едно, определено от нашето в този миг психично състояние, Направление. И
в следващия миг от „времевата етерна напълваща”
ние „разопаковаме” не цялата Информация, структурираща дадената „скррууллерртна система”, а само
тази, която е изначално „зашифрована” само за това
конкретно Направление, с това определяйки своята
„най-близка“ Съдба – ”сценарий на развитие”.
А с какво се отличават помежду си „сценариите”, развиващи се в различните Направления? Само с
качествеността (честотния диапазон) на Творческата
Активност на участващите в тях УУ-ВВУ-копия и динамика, а по-точно, със степените на проявление на
Творческата Активност на Аспектите на различните
Качества. Както вече подчертавах, фактически всички възможни варианти на развитие на всяко събитие
(тази наша реакция води до избора на едно Направление, а онази – на друго) са вече изначално запрограмирани за всички фокусирани от Нас НУУ-ВВУ-Форми,
за техните „ротационни Цикли”. Всяка „резонационна” точка на „скррууллерртната система” изначално е
програмирана от Творците с оглед осъществяването на
всички възможни във всяка ситуация реакции.

10.11700.

Ако в агресивна ситуация на някого са казали
внезапно: „Ти си добър!” – то този фактор може мигновено и положително да повлияе на по-нататъшната
динамика на агресивните реакции, на последващите
префокусировки на участниците в ситуацията (състоянието на Творческата Активност на УУ-ВВУ) в съответстващите по качество НУУ-ВВУ-Форми, а значи – и
на „сценариите на развитие”. Ако на някого в същата
тази ситуация са му казали, че е „лош!” – то този
фактор може да „насочи Фокусите” на участниците в
съвършено други Направления от продълженията на
техните „ротационни Цикли”.
10.11701.
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10.11702. Например,

с някого сте се скарали и по отношение
на него във вашето Самосъзнание е започнала непрекъснато да се проявява само негативната динамика на
нискочестотните УУ-ВВУ-копия. Затова всички ваши непрекъснати „разопаковки” в „скррууллерртните системи” („ВЕН”) и „разгръщания” в Пространството на Самосъзнанието на Конфигурациите на тези Стерео-Типи,
което съответстват на вашето негативно състояние, ще
бъдат свързани само с вашата обида. И ако този, който ви е обидил, изведнъж ви каже: „Прости ми, моля
те!” – а вие му отговорите със същото, в същия този
момент целият ваш по-нататъшен Живот и за двама
ви радикално ще се измени, защото във вашите структури на Самосъзнанието ще се измени Направлението
на творческата динамика на психизмите, ще се намали
активността на нискочестотните УУ-ВВУ-копия и ще се
повиши високочестотната дейност.
Качеството на всяко вземано от „вас“ решение,
изразено в определена вълнова форма, резонира в
„скррууллерртната система” с Конфигурацията на
най-съответстващия му Стерео-Тип, който структурира в общата „времевата етерна напълваща” на дадената Стерео-Форма инерционната динамика на някакъв
конкретен „сценарий на развитие”. Още щом психичната Енергия, вложена от „биохимията” на организма
в динамичното състояние на „момента на Интерес” на
нашия „Фокус на Съсредоточеното Внимание” стимулира дадения Стерео-Тип, изначално „записаната” в
него Информация започва едновременно да се дешифрира и „разопакова” на „биоекрана” (във „времевата етерна напълваща”) на нашето Самосъзнание, едновременно „разгръщайки се” и на „корпускулярния
екран” на окръжаващото ни Пространство под формата на молекулярни обекти (къщи, дървета, предмети,
хора, животни и т.н.). По същността си, именно това е
„индивидуалното квантуване” на Пространството със
свойствените ни психизми – Мисли и Чувства.

10.11703.
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10.11704. Тази

„разопаковала се” Информация, в която фактически е „представена окръжаващата действителност”
– именно това е мигновенния във Времето вариант на
окръжаващата (а в действителност – структурираща)
вас „скррууллерртна система” и вие не знаете как ще се
измени за вас варианта на тази „окръжаваща действителност” в следващия момент. Ето сега, един „от вас”,
да предположим, е кихнал, а в другия вариант „той” не
е кихнал, защото „аз” или съм говорил малко по-иначе, или към този момент вече съм завършил нашата
беседа, или тя изобщо не се е състояла и „ние с вас” в
някое от нашите „сега”, седейки край огъня, вече пием
ароматен чай и пеем нашите айфааровски Песни.

Да продължим. Веднага проецирайки се в нашата система на Възприятие под формата на „видими от
нас” Мисле-Образи, тази ментална Информация отново субективно се изкривява, пречупва и „компресира“
от нашата нервна система в електромагнитни импулси
и отново предизвиква в нашето Самосъзнание определени чувствени преживявания, които отново резонират
с някой от Стерео-Типите на дадената „скррууллерртна система”, активизирайки в Пространство-Времето
поредния „квант” от заложената в него Информация,
която… Като цяло, както се казва, „и така нататък и
така нататък ” във всеки условен миг от нашето честотно проявление в Пространството синхронизирано с
дадения Времеви Поток.

10.11705.

Именно с такова „помигово квантуване” ние осъществяваме „индивидуалния” процес на качествените
префокусировки в тези Стерео-Типи (и съответстващите им „сценарии”), където нашата Мисъл, оформена
от устойчиво Чувство във волеви Стремеж, има едни
или други възможности за творческа реализация. Например, ако се стремим да станем по-добри в някакво
конкретно Направление на жизненото Творчество, ние
започваме с това, че различно си представяме себе си
10.11706.
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в това качество. Този устойчив в динамиката на Самосъзнанието мислечувствен Стремеж се корелира в
дувуйллерртната динамика на „скррууллерртната система” с Конфигурациите на Стерео-Типите, структурирани от високочестотни УУ-ВВУ, които, последователно
„разгръщайки се” в Пространството на нашия „ротационен Цикъл”, автоматически ни префокусират в
НУУ-ВВУ-Формите с по-качествени проявления, в които
сме мечтали да се окажем преди това и сме си представяли себе си в тях.
Оказва се, че имайки определена Конфигурация
на Самосъзнанието, Ние непрекъснато използваме за
своите префокусировки от Форма във Форма всевъзможните УУ-ВВУ, отнасящи се към различни измерности – 2-3-та, 3-4-та, 4-5-та – и в зависимост от това
УУ-ВВУ-носителите на какви Аспекти на Качества ние
последователно активизираме във „времевата етерна
напълваща”, се извършва процеса на нашите префокусировки в желаните Форми и жизнени обстоятелства.
Устойчиво активизирайки във „времевата етерна напълваща ”високочестотни Мисли и Чувства, ние с помощта на положителни психизми се префокусираме
в Конфигурации на Стерео-Типи с преобладаване на
Творческата Активност на висококачествени УУ-ВВУ-копия, а активизирайки низкочестотни Нива на МЕНТО- и
АСТРО-Плазма, ние се префокусираме в Конфигурации
на НУУ-ВВУ с доминанта на нискокачествена активност
– при това „кармонациите” се синтезират независимо
от честотата на използваните от нас УУ-ВВУ-копия.
10.11707.

10.11708. Проявявайки

устойчив Стремеж към реализацията на поставената Цел, ние именно с това избираме
„ротационните Цикли”, водещи ни в тези Формо-системи на Световете, където тези цели – в една или друга степен, се осъществяват. Формирайки в Самосъзнанието мощен Стремеж, ние със своите психизми започваме да резонираме само с тези от СФУУРММ-Формите
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на ОЛЛАКТ-ДРУОТМ-системата, които могат най-ясно
да съставят Образа на нашата Цел. Продължавайки
активно да манипулираме със своите Мисли и Чувства
само в избраното от нас направление на жизненото
Творчество, ние все повече и по-дълбоко детайлизираме търсения Образ и посредством УУ-ВВУ-копията,
активизирани в нашето Самосъзнание, формираме все
по-ясна и конкретна Представа за това какви искаме
да видим себе си в „бъдещето“.
Тези Стерео-Типи на нашата Стерео-Форма, Конфигурациите на които най-пълно съответстват на съставения от нас Образ, започват „резонационно” да се
стимулират от нас в „скррууллерртната система” и да
се притеглят в динамиката на нашето Самосъзнание
заедно с присъщите им „сценарии”. Нашият „ротационен Цикъл” започва честотно да се „измества“ в
Направление на творческата динамика на тези групи
Стерео-Типи, последователно коригирайки образа на
Целта и организирайки всички жизнени обстоятелства
така, че Целта да бъде достигната.
10.11709.

От казаното по-горе може да се направи извода,
че динамиката на Мислите и Чувствата ние заемаме от
тези „бъдещи“ вълнови Конфигурации на „самите себе
си“ („сценарии” на своята Стерео-Форма), към които
ние във всеки следващ миг на нашето „днешно“ Съществуване сме най-устойчиво устремени, прицелени,
настроени. И не е важно какво е качеството на нашата
Цел – оструктурена ли е тя от динамиката на УУ-ВВУкопия на 2-3-та измерности или на 4-5-та – във всеки
случай тази „резонационна” група Стерео-Типи се намира в конкретната динамика на инерционно следващата (за нас!) част от нашия „ротационен Цикъл”.

10.11710.

Всички диапазони на електромагнитното поле
са задействани в нашите „Континууми” за осъществяването на всеобщия Процес на покачествения
Синтез между „Полетата-Съзнания на голямото”

10.11711.
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Пространство и от вълновите проекции на Формите, създавани от тях в безбройните „малки” Пространства, тоест най-широкият диапазон вибрации на
цялата „Третична” Енерго-Плазма се трансформира чрез Колективните Разуми на съответстващите
Прото-Форми на ГООЛГА-МАА-А в електромагнитното Поле на честотния диапазон достъпен както за
нашето с вас Възприятие, така и за специфичното
Възприятие на всички други Прото-Форми структуриращи заедно с нас дадения „Континуум”.
10.11712. Специфично

преобразувайки получаваните от нас
като че ли „отвън“ (в действителност – от по-дълбинните Нива на нашето Самосъзнание!) вълно-лъчеви сигнали в многоцветовата и многозвуковата палитра на
генерираните от нас психически реакции, ние – вече в
изменен, трансмутиран вид – автоматически ги отразяваме в съответстващите честотни Нива на „голямото” Пространство, така изпълнявайки възложената на
Нас с Вас Главна Космическа Задача: да обезпечаваме
синтетичната инерционна динамика на всички Нива
на „Третичната” Енерго-Плазма.

10.11713. „Личностното” Самосъзнание, което ние в нашия пример условно сравняваме с „малко“ Пространство, в свойствената му (поради много ограничените
възможности на системата на сензорното Възприятие)
дискретна логика, просто не сме в състояние да осъзнаем, че цялото останало „голямо” Пространство,
определяно от него за себе си като „Вселена”, изобщо
не е това, което се намира по отношение към него
някъде далеч „извън”, а се явява естественото продължение на „неговото собствено” творчество, проецирано в други качествени Нива на общата Динамика
на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието” и осъществявана от другите негови форми, тясно свързани
с множество причинно-следствени връзки с даденото
„личностно Самосъзнание“.
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Отнякъде „извън” да се получи Информация е
просто невъзможно, защото тя цялата е „квантово-холографично” закодирана във „времевата етерна напълваща” от най-първия инерционен момент на вашето едновременно разнокачествено Формо-проявление в
Мирозданието. За никого от нас – като реализационни Форми на Колективни Разуми – друга Информация просто няма, абсолютно цялата Информация за
всички възможни варианти на вашето „личностно“ съществуване вече е била в ДНК на вашите родители още
преди момента на вашето раждане и винаги ще пребивава във вашето Самосъзнание като възможност във
всеки момент да измените качеството на своя Живот.
10.11714.

И от нищо друго нито аз, нито даже Самият Вселенски „Господ Бог” (АЙФААР) да се възползваме не
можем, защото нищо друго просто не съществува. В
Самосъзнанието на всяка Негова реализационна Форма – на всяка Прото-Форма, на всеки Формо-Тип –
абсолютно всичко, необходимо за нейното по-нататъшно инерционно развитие вече го има под формата на
специфично кодираната „холографична” динамика на
„времевата етерна напълваща” и във вълновата динамика на ДНК. Във фокусираните от Мен „личности” е
закодирано своето, във всеки от вас – своето. А какво
именно е „своето”? Това са особеностите на психиката,
сензориката, механизмите на биологичного възприятие и всичко онова, което става с нас и вътре в нас,
което ни прави толкова индивидуални и различни.
10.11715.

10.11716. Макар и да използваме еднакви Мисъл-Форми,
но всеки от нас психически ги „окрасява” и формира
от тях собствените си СФУУРММ-Форми изключително
по-своему. Да вземем възприемането от мен на облачния ден. Ако настроението ми е добро, то независимо
от всичко, мога да възкликна: „Какъв прекрасен ден!”
А ако настроението ми е от нещо развалено, то мога
с досада да изразя своята Представа за облачния ден
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по следния начин: „Каква „мъгла”! Колко неуютно е
всичко!” Изначалните Мисъл-Форми, участващи в този
субективен синтетичен процес, в двата случая съвпадат, а емоционални окраски на тях (Чувство-Форми)
ние проецираме съвършено различни, затова и възприятието се получава диаметрално противоположно
и синтезираните във всяка от реакциите Кармо-Форми
(СФУУРММ-Форми) ме префокусират в дадената „скррууллерртна система” в съвършено различни групи Стерео-Типи, а значи – и в съвършено противоположни
„сценарии на развитие”.
Вие трябва да разберете, че абсолютно ВСИЧКО
е вътре във вас. Съществува само това, което е „зашифровано“ във „времевата етерна напълваща” и се
„реализираме” ние – ”творчески се осъществяваме” в
своето инерционно развитие не от „миналото” в „бъдещето”, а, обратно, от условния „край” на изначалния
Процес на нашите едновременни творчески проявления в Нивата на Формо-Материята в неговото условно
инерционно „начало”. Привичното за вас понятие за
причинно-следствени връзки сега трябва радикално да
се измени, иначе вие непрекъснато ще пребивавате в
дълбоката Илюзия на възприемането на всичко ставащо с вас и „около“ вас. А когато вие в своето Самосъзнание размените „края” с „началото”, във вас се
появява реалната перспектива да се измъкнете от тази
Илюзия и да се върнете в изходната „точка” на своето
безкрайно Съществуване.

10.11717.

ВЪПРОС.

Орис, ти казваш, че всяка НУУ-ВВУ-Форма
– като дувуйллерртна група Стерео-Типи едновременно проявени в Пространство-Времето, притежава строго определена вълнова Конфигурация на Самосъзнанието. В такъв случай тази Конфигурация
трябва ясно и еднозначно да определя възможността за извършването само на един единствен избор в
„скррууллерртната система”. Та нали ако система-
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та се явява ясно детерминирана, в нея може да има
само един изход от събитието при зададени начални
параметри. Как се обяснява това?
10.11718. – Да, драги Уулларг, на пръв поглед всичко изглежда именно така. Но само на пръв поглед! Ти напълно забравяш, че свойството детерминираност е характерно само за идеалните модели на физическите
и информационните системи. В Живота нещата стоят
съвсем по друг начин.

Главната причина за недетерминираността на
всеки тип Самосъзнание се явява принципа, заложен в „основата” на нашата Вселена – Принципа
КРУУЙЙ-ДМООЙЙ : „ АЗ-СЪМ ТВОРЧЕСКОТО ОТРАЖЕНИЕ
10.11719.

НА СЛЕДСТВИЕТО ОТ НЕПРЕКЪСНАТАТА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА ВСИЧКО В ХАРМОНИЧНО РАВНОВЕСИЕ НА
ВСИЧКО ” *. Този Принцип не позволява на самоста-

билизиращите се процеси да дойдат в равновесно
състояние. Именно този Принцип на Закона ЙЙЮЛЛУ-АЙЙ ** служии като причина за постоянната
„неопределеност” във всякакви творчески процеси, за постоянното възникване във всяка Форма
на Самосъзнанието на безброй варианти и възможности за осъществяването на индивидуален избор
– както в по-висококачествено, така и в по-нискокачествено Направление на развитие. Именно този
Принцип е същия този флуктуационен (непрекъснато „поклащащ”, стимулиращ към появата на
качествени инерционни изменения) фактор, който
поражда във всяка „скррууллерртна система” цялото разнокачествено разнообразие от варианти на
избори, а в своето съвкупно действие служи като
Самоорганизиращ Творчески Импулс за Колективния Разум от всеки тип и Ниво на развитие.
* Вж. «ИИССИИДИОЛОГИЯ». Основи, раздел «Универсални Космически Закони»
** «Закон за Деструкцията и Дестабилизацията на всички Форми на Аспектите на
Качествата в общата Творческа Динамика на Вселенското Творение»
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Изпълнението на този Принцип може образно да
се сравни, например, както ми подсказва сега Прооксиус, който разбърква в чашата си с чай захарта, за да се
разтвори тя по-бързо. Ако захарта не се разбърка (тоест
ако условно предположим, че Принципа КРУУЙЙ-ДМООЙЙ по някакви обективни Причини не би се изпълнил), то неговото пълно разтваряне сред молекулите на
водата с чая (Синтеза на необходимите Качества) щеше
да става или много бавно, или не в предвиденото от нас
Направление на Синтеза. За да се ускори Процеса на
синтез в нужното Направление, за творческата динамика на всяка Формо-система на Колективния Разум
предвидливо са програмирани някакви (свои собствени!) Самосъзнателни „Елементи на хаос”, изпълняващи в тази система непрекъснато стимулиращи функции
по принудителното „смесване” един с друг на Аспектите на необходимите Качества и техния Синтез.
10.11720.

В „ХУМАНОИДНАТА” Еволюционна Клонка на
развитието на динамиката на такива колективни „аттракторни” Творчески Импулси е насочена на първо
място към достигане на най-голямо разнообразие на
междукачествения Синтез, обезпечаван от всевъзможните типове разнокачествени силови взаимодействия.
Като друг, по-„заземен“ пример за творческата динамика на Принципа КРУУЙЙ-ДМООЙЙ могат да служат
междурасовите бракове, съпроводени с маса житейски
трудности, всевъзможни етнически сложности и условности, но позволяващи на толкова разнокачествена
двойка, в края на краищата, да създаде по-жизнеспособно и силно в много отношения потомство, въплъщавайки в него всички свои най-добри качества.
10.11721.

10.11722. А сега да продължим. Всеки тип Самосъзнание,
вече по силата на присъщите на всички негови структури разнокачественност и многоизмерност, се явява
пример за недетерминирана и неентропийна динамика. Именно в това се заключава разликата между
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съвременните системи за изкуствен интелект от Колективните Съзнания от всякакъв тип, изцяло интегрирани в общата енергоинформационна динамика на
Вселената. В дадения случай Стерео-Типът се отличава
от всяка компютърна система с това, че решението за
извършване на избор в „скррууллерртната система” се
взема даже не на основание „алго-ритъм” на работата
на Самосъзнанието, а вследствие проявление на съответстваща функция на вълновата структура, работеща
на „резонационния” принцип и подложена на флуктуативни отклонения в динамиката на мислечувствените
процеси (УУ-ВВУ-копия).
Освен това, целият процес на „разопаковка” на
Информацията от „времевата етерна напълваща” се
извършва в Нивата на Подсъзнанието, а центърът за
вземането на решенията се отнася към структурите на
„личностното” Самосъзнание. Този фактор също внася
своята лепта в създаването на някаква „неопределеност” при използването на изходната Информация за
вземането на решение.

10.11723.

Подсъзнанието е безкрайно, наистина бездънно
хранилище на Енерго-Информация и когато „личностното” Самосъзнание, чрез динамиката на „Фокуса на Съсредоточеното Внимание”, се обръща към
него с конкретно искане, да речем, за решаването на
конфликтна ситуация, то количеството и качеството
на „разопакованата” Информация ще зависи само от
изразходваното Време и интензивността на търсенето. Информацията в Подсъзнанието е закодирана в
Конфигурациите на УУ-ВВУ-Форми отнасящи се към
по-високочестотните Нива на Самосъзнанието, затова
след „разопаковането“ и в процеса на „квантово-холографичното” нейно изобразяване в съответстващите
центрове на мозъка и системите на биологичния организъм, на нивата на Възприемането от по-нискокачествените УУ-ВВУ-копия се получава изкривяване и

10.11724.
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занижаване на степента на качественост на изходната
Информация, което, на свой ред, също оказва флуктуационно влияние в посока разширяване на възможностите за извършване на окончателния избор.
От Подсъзнанието се „разопакова” чисто информационна, тоест ментална „заготовка” от възможните
варианти на избори под формата на изначално „клише” с УУ-ВВУ-Форми, а обратно във „времевата етерна
напълваща” се връща сензорното (психическо) нейно
отражение – УУ-ВВУ-копие, изкривено от характерната
за „личностното” Самосъзнание система на субективно Възприятие. В динамика този процес води до натрупване и усилване на „инерционната съставляваща”,
обусловена от спецификата на функционирането на
нашия биологичен организъм. Отделящите се за конкретните психосоматични реакции хормони имат своя
продължителност на съществуване: ако активността
на определено нискочестотно УУ-ВВУ-копие е довела до
отделянето, да речем, на кортизол или окситоцин, то
общата динамика на психизмите на НУУ-ВВУ за някакво достатъчно продължително време ще се намира в
обусловения диапазон на Възприятие.
10.11725.

И, накрая, ако в Живота на всеки от нас всичко
беше предварително определено, то в нас нямаше да
има нито размишления над решението на сложни жизнени ситуации, нито ни най-малки съмнения в това,
което извършваме или избираме, нито мъчителни преживявания по повод вече осъществените постъпки.
Всеки път, преди така или иначе да реагираме на казаната дума, видяния жест, чутия звук или изпратената от някого емоция, „в ума” се прехвърлят десетки,
че и стотици различни варианти на решения и ние
просто се губим в избора. Всичко това нямаше да го
има, ако всяка Конфигурация, както при робота, ясно
и еднозначно определяше извършването само на един
единствен избор.
10.11726.
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10.11727. Така

от Подсъзнанието се извлича „чистата“ изначална Информация за всевъзможните събития и за нашите реакции на тях, за Мислите и Чувствата, Емоциите и Желанията, думите и действията, а вече в процеса
на трансформацията и обработката на тази Информация в структурите на нашето „личностно” Самосъзнание, проявяващи се чрез реакциите на биологичните
системи на организма (нервна - периферна и централна, ендокринна, ефекторна и други) се формира този
Опит, заради Синтеза на който в структурите на Колективния Разум на ГООЛГАМАА-А Ние се фокусираме
във всички Форми и който е така необходим на нашите
безценни помощници в този Космически Процес – на
всички реализационни Форми на СЛУИ-СЛУУ, представляващи „РЕЗОСКОНЦЕОННАТА” Клонка.
ВЪПРОС.

Ти казваше, че ние сме способни да улавяме
и различаваме динамиката на обектите от окръжаващата ни действителност не всеки миг, а едва след изминаването на 1-2 секунди, необходими за ясната логическа и визуална фиксация на ставащото в структурите на своето Самосъзнание. Ако това е така, то как
тогава 328 пъти в секунда сменящите се Стерео-Дубли
успяват да вземат някакви решения?

10.11728. – Скъпа Фироксанта! Ти, навярно, си забравила
за това, че абсолютно всички варианти на възможните
реакции вече изначално са запрограмирани за всяка
от ситуациите и по вълнов начин са закодирани (чрез
динамиката на „ВЕН”) във всяка от Конфигурациите
на всички Стерео-Типи на вашата Стерео-Форма. Нито
един Стерео-Дубъл, вълновата Конфигурация на който,
специфично структурирана от УУ-ВВУ-копия, едновременно „разопаковаща се” от „времевата етерна напълваща” Стерео-Форма и „разгръщаща се” в „скррууллерртната система” на Самосъзнанието, не взема нито
едно решение! Именно неговата вълнова Конфигурация, а не неговия „външен вид”, се явява „резонацион-
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но” привързване на някакво психическо състояние на
„личността” (НУУ-ВВУ) към конкретното събитие на
конкретния „сценарий“ инерционно „разопаковащ се”
в Пространство-Времето чрез творческата динамика на
дадения „индивидуален ротационен Цикъл”.
Даже Вие – като „Универсални Фокуси на Самосъзнанието” – за една-две секунди сте способни да
се определите в избора само на вашето, възможно в
дадения момент, по-нататъшно Направление на развитие! И то – общо! Защото нищо конкретно от вашето
„бъдеще” вие засега да знаете достоверно не можете.
Правейки своя избор, вие изхождате или от своите интереси, или от своите принципи, или от конкретно принуждаващите ви обстоятелства.

10.11729.

Щом направите своя избор, вашият „ротационен
Цикъл” в следващите „скррууллерртни системи” автоматически изменя своята динамика в това Направление, което вече изначално е структурирано от групи
Стерео-Типи със съответстващи Конфигурации, „опаковани” след своето собствено формиране във „времевата етерна напълваща” на фокусираните от Вас НУУВВУ-Форми. Тези Конфигурации ще започнат инерционно да се „разопаковат” и „разгръщат” на свой
ред в дадената „точка” на Пространство-Времето под
формата на „ваша личност” едва тогава, когато Лъчът
на Вашия „Универсален Фокус на Самосъзнанието”
срезонира с тях с честотната динамика на привидно от
вас вземаното в някакъв момент конкретно решение.

10.11730.

В момента на субективното „компресиране” от цялата система на Възприятие и мозъка на мигновената
Информация „разопакована” от „времевата етерна напълваща”, се извършва генериране и „изхвърляне” в
Самосъзнанието на порция психична Енергия (под формата на реакция), структурирана от определени УУ-ВВУкопия („резонационно” притеглени копия от конкретна
„ниша” на ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системата). Самото ка10.11731.
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чеството на именно този ментално-чувствен „импулс”
създава прецедент за поредното стимулиране и „развъртане” на следващата порция Информация в „скррууллерртната система” на инерционно следващия миг.
Всички възможни (и „невъзможни”) варианти на
вашите избори във всеки миг от вашия Живот, като в
шахматна игра, вече изначално са изчислени, режисирани и групирани в „индивидуални сценарии”. Вашият избор – това, по същността си, е мигновен процес
на (сънастройка на общата Конфигурация на фокусираната от Вас НУУ-ВВУ-Форма (резултиращият Вектор
на динамично „изместващите се” в Пространство-Времето 328 Стерео-Дубли) с най-резониращата с нея Конфигурация на следващия Стерео-Тип, „разопаковащ
се” в дадения миг от „скррууллерртната система”.

10.11732.

Самата обща Конфигурация на Самосъзнанието
на „личността” е много сложна в сравнение с Конфигурациите на всеки от предлагащите ви се Стерео-Типи, затова абсолютно точно резониране не може да
има – във всеки от възможните за избор Стерео-Типи
винаги има момент на някакво несъответствие, функцията за погасяване на който се възлага на неустойчивата динамика на вашия „Фокус на Съсредоточено
Внимание“: колкото тя е по-небалансирана, толкова
по-висока е степента на „случайния“, тоест неосъзнат
избор, най-„логичната“ аргументация за който се явява принципа „аз така искам, и толкова!”

10.11733.

За вземането на решение за 1-2 секунди е нужна много висока степен на осъзната концентрация на
избора или пълна спонтанност и машиналност на реакциите, движенията – например, като на настъпилия
змия. Повтарям: всеки Стерео-Дубъл за 1/328 от секундата не извършва осъзнат акт на вземане на решение!

10.11734.

Макар всички системи на вашия биологичен организъм да работят много бързо, осъществявайки с
10.11735.
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помощта на биохимичните реакции целия затворен
цикъл на вашето психично реагиране, но при все това
вие просто не сте в състояние нещо да почувствате или
помислите за нещо за един миг. Този процес – преобразуване на електромагнитните сигнали в хормонална активност на организма и обратното им „преформатиране” в електромагнитни импулси на мозъка,
задължително се разтяга в някакво Направление на
вашето Възприятие за секунди и минути. Ние не сме
съсредоточени на миговете, но това не означава, че
тях ги няма и че те не играят никаква роля: ние сме
вечните „последствия” на своите „закъснели” избори.
Във всеки инерционен момент на всеки от избираните от вас „ротациони Цикли” съществува изначална
тенденция определяна от съответстващата цел, СФУУРММ-Формите на която се активизират във вашето Самосъзнание в момента на избора на ниво Подсъзнание. Този
своеобразен „спирачен” механизъм се интерпретира от
мен като инерционен Коефициент, определящ общите
тенденции в развитието и приоритетността на Направленията на вашето жизнено творчество в момента на Избора. Всяко следващо ваше решение се взема в съответствие
с преди това вече зададеното от вас в творческата динамика на Самосъзнанието някакво Направление.
10.11736.

Ако вие към нещо се стремите, движите, то всички ваши действия задължително попадат под влиянието на някакъв Коефициент на Инерция, характерен за
конкретно осъществявания във вашето Самосъзнание
творчески процес: вашето мислене, вашето чувстване,
степен на волеизявление, целеустременост и заинтересованост. Вие не сте в състояние каквото и да било Чувство
да преживеете и каквато и да било мисъл да осъзнаете
за един миг – то задължително ще се разтегне във вас
в някакво Направление на вашето инерционно Възприятие. И този процес заема даже не секунди, а минути.
Фокусираните от Нас НУУ-ВВУ-Форми не са приспособе-

10.11737.
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ни за съсредоточаване на миговете. Но това не означава,
че тези процеси в нашето Самосъзнание не се извършват
ежемигово – просто „ние“ в това не участваме.
Това е същото като, докато държиш в ръка чашката, да попиташ: „А защо са ни електрони, когато ние
вече имаме тази чашка? Атоми има, молекули има,
това е достатъчно, за да се направи чашката. Я да
изключим от този процес електроните! Но ако няма
електрони, няма да ги има нито атомите, нито молекулите, нито самата чашка. Електроните и нуклоните
със своите свойства, с динамиката на Творческата Активност, задават определени свойства и Намерения на
атома. Те задават Направление на силовите взаимовръзки, организират молекула от атомите – в дадения
случай не уран или желязо, а именно силиций, тоест
кремний – и благодарение само на тази динамика се
образува веществото, от което може да се изготви дадения конкретен предмет – чашката. Това се организира
на Нивата на най-малките Силови взаимодействия, но
„най-малки“ само за нашето Възприятие, макар че в
действителност това са само частни отражения в много
тесен диапазон на Енерго-Плазмата на свръхсветлинната динамика на глобалните Космически Процеси.

10.11738.

Точно така е и в нашия живот: миговете, инерционно „наслагвайки се“ един на друг, образуват някаква непрекъсната качествена Насоченост на някакви
силови взаимодействия, които ние с вас не осъзнаваме, защото се намираме в Инерцията на мисленето и
чувстването и започваме да вземаме „закъснялото“ решение вече на тяхната основа, а не на основата на Възприятието на миговете, по време на които самият факт
на „нашия“ избор вече се е осъществил като че ли без
нашето осъзнато участие, по „резонационния” принцип. Тоест всяка „скррууллерртна система” предоставя
възможност за един миг да се направи „квантово-холографичен” избор от една „точка” във всяко от допусти-

10.11739.
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мите Направления: и тук, и тук, и тук – до „точката на
скррууллерртното разпределение” на следващия миг.
10.11740. И тук най-главната роля е изиграло не вашето „искам“ или „не искам“, а степента и качествеността на активността във вашето Самосъзнание на някакъв Стремеж
към постигането на определената жизнена Цел – това,
което „лично“ от вас подсъзнателно се трактува и възприема като „целия Смисъл на вашия Живот”. Именно
това е субективното отражение на динамиката на вашия
„Фокус на Творческата Активност” и неговага главна
„помигова резултираща” – ”Фокуса на Съсредоточеното
Внимание”. Не „вие”, а те – тези тенденции и приоритети, Стремежи и принципи, определят качествеността на
„помиговия” процес на всеки от вашите избори.

Ако вашата жизнена Цел се заключава само в
това да се сдобиете с повече пари, да изхраните своето
семейство, да си построите дом, да създадете деца, да
заемете длъжност и други подобни, то на подсъзнателно
ниво всеки миг, във всяка „скррууллерртна система”,
във всеки от предлаганите (чрез Стерео-Типите) за реализация „сценарии” с Конфигурацията на фокусираната от вас НУУ-ВВУ автоматически ще резонират само
тези от „сценариите”, в които има поне някаква вероятност за осъществяването от вас на текущото разбиране
на „смисъла на Живота”. А главното от всички тези
Направления се явява това, което в най-голяма степен
резонира със съществуващия във вашето Самосъзнание
Мисле-Образ на тази ваша заветна Цел. Ако тези цели
са твърде много, то корелацията на възможните избори
също става крайно разхвърляна по различните Направления и тогава, извинете, вашия Живот действително с
нещо ще напомня игра на „рулетка“.
10.11741.

10.11742. Наличието във всеки миг на голямото разнообразие на разнокачествената динамика на „скррууллерртната система” дава възможност само теоретически да
се предполага, че точно в този миг във всяка от ней-
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ните активизирали се във вашия „ротационен Цикъл
точки“ може да се осъществи осъзнат Избор. Но фактически да се направи това е просто невъзможно! Ако
започнете да вземате някакво решение, всички негови
причинно-следствени връзки (аналитичните мотивации, логическите аргументации, множеството разногласия между „искам” и „трябва”, приоритетността и
срочността и различни други) започват инерционно и
последователно да се проявяват (чрез „разопаковката” на общото „квантово-холографично” съдържание
на „времевата етерна напълваща” на Стерео-Формата) в качествената динамика на вашия „ротационен
Цикъл”, последователно изменящ своята Насоченост в
тези от Формо-системите на Световете, които са структурирани от Конфигурациите на вашите НУУ-ВВУ-Форми със съответстващите предпоставки (конкретни УУВВУ-Форми) за осъществяването на вашите Намерения.
И ако вие поискате рязко да промените своя Живот,
то каквото и да правите – няма да можете, както в автомобила, рязко да спрете и да завиете в нужната ви
страна – още известно време ще се движите по инерцията на „ротационните измествания“ на тези Формо-системи на Световете, в Направлението на които са
били устремени вашите предишни Намерения.
Никой и никога не прави своя избор за един миг!
Дори да взема някакво свръхбързо решение, то ще е
само затова, защото то е било вече изначално заложено в моя „ротационен Цикъл”, инерционната динамика на който е прекарана през конкретни Формо-системи на Светове съдържащи именно тези възможности,
които съответстват на Конфигурациите на фокусираните от мен НУУ-ВВУ-Форми.

10.11743.

Ние не живеем в един миг, нито нашите НУУ-ВВУФорми, нито свойствените им системи на Възприятие
просто не са разчетени на такава скорост на реакциите.
Ако сме се качили на влака за Москва, ще се движим
10.11744.
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към Москва, а не към Новосибирск. Ако рязко сменим
нашето намерение да отидем в Москва, то за изменението на маршрута и за осъществяването на следващото ни намерение ще е необходимо да изразходваме известно количество време: да слезем от влака, да отидем
на гарата, да си купим билет за нужното направление,
да дочакаме своя влак, да се качим на него и отново да
започнем постепенно да се преместваме натам, накъдето сме решили. Известният призив: „изживявай мига!”
може буквално да се изтълкува като „живей осъзнато в
течение на поне една текуща минута”, защото в течение
на минута вие все още сте способни да осъзнавате себе
си в „сега“, тъй като можете със своите рецептори нещо
да успеете да възприемете.
10.11745. Сигналът

от „разопакованата” в нашето Самосъзнание Информация трябва да стигне до системите за
Възприятие, от тях – в своя център на мозъка, където
той, в съответствие с качествените нива на постъпилия сигнал, се обработва и анализира от всевъзможни
генни Творци; след това от тях (по електромагнитен
и биохимичен начин) решението се ретранслира към
Творците на жлезите с вътрешна секреция, които дават команда за отделяне в организма на някакви химически вещества – съединения на цинка, например,
за Синтеза на някакви полови хормони и за повишаване на сексуалната активност до определено ниво (за
сметка на ментално-чувствената стимулация на УУВВУ от определени „кармични Канали” на Центъра
ИНГЛИМИЛИССА).
Та нали отначало и хормони нужни няма, а има
само ендокринна система, жлези с вътрешна секреция
и всичко останало, което може да осигури появата на
тези необходими хормони в организма. Ако вашият избор се дължи, да речем, на сексуална активност, то ендокринните жлези, за синтеза на някои полови хормони, трябва първо да получат необходимото количество

10.11746.
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цинк от тялото: от кръвната плазма, от клетките. И ако
изхвърлянето на тези хормони в кръвта бъде достатъчно високо, то това в голяма степен ще определи избора
на направление на по-нататъшното развитие на вашата
сексуална активност, а ако са малко, то в нужния център на мозъка от Творците на ендокринната система ще
дойде сигнал: „Цинк няма – вземай друго решение!”.
Колко мига са нужни, за да се синтезира необходимото количество от нужния белтък, за да може
този белтък с помощта на рибонуклеиновата киселина (РНК) чрез мембраните на клетките на съдовете да
се достави в кръвта, за да може сигналите за всичко това да достигнат нужните участъци от мозъка, да
се зафиксират от Творците на определените центрове
на подкорието и кората на главния мозък, които вече
вече окончателно да „решат”, какво именно трябва да
осъществите под формата на конкретно Намерение и
Действие! И когато количеството белтък в кръвта стане вече достатъчно за изпълнението на някаква „команда ” на Творците, вие вземате съответното решение: или да се настроите на сексуална активност, или
нет. Представяте ли си колко мига са изминали да се
синтезира нужния белтък, да бъде насочен в кръвта
чрез клетъчните мембрани, да се достави по съдовете
до нужния участък, да се зафиксира в подкорието, да
се подаде нужния сигнал в кората на главния мозък и
да се породи решение под формата на действия?!
10.11747.

10.11748. Колко

мига са изминали? Засега ние с вас можем
да говорим за това само толкова примитивно. За да
си създадете по-правилна Представа за това какво в
действителност се крие зад възникването в нашето
Съзнание на една или друга емоция, на едно или друго решение, нека по-подробно разгледаме ситуацията,
която, сигурен съм, някога се е случвала с всеки от
вас. Тази ситуация се състои от моменти, стимулиращи зараждането и постепенното угасване в нашето Са503
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мосъзнание на такова удивително чувство, което ние
субективно интерпретираме като „чувство на влюбеност“. Да се опитаме да проследим какво става в организма на „човека“ на нивото на химичните реакции
в момента, когато го осенява абсолютната увереност в
това, че се е „влюбил от пръв поглед“.
10.11749. И така, в самото начало на процеса на установяването на „любовния контакт“ между мъжа и жената активно се задействат определени разновидности
на особени енергоинформационни Форми – феромони,
които се явяват ефирни производни на хормона гонадотропин изработван от половите желези на жената и
под формата на едва уловими миризми (но не миризмата на пот!) винаги присъстват редом с нея, запълвайки окръжаващото пространство.
10.11750. Тясноспецифичните Форми на тези активни летливи вещества, при съвпадането на тяхната честота
и интензивност с Конфигурацията на индивидуалните честоти на активните Нива на ИНГЛИМИЛИССА при
мъжа, лесно се възприемат от неговите рецептори, намиращи се в специални вдлъбнатини на носа, след което сигнала за това моментално се предава в хипофизата, където от иммлите (реализационните Форми на
астралните ЛЛАВОЛЛ-ДРУУ-Творци на „иммл”-Нивото
на ИНГЛИМИЛИССА) започва интензивна изработка на
собствен гонадотропин активно реагиращ на всички
негови производни.

Получавайки кодирания сигнал за нарастването
на Творческата Активност на иммлите, намиращите се в хипофизата гллемми (астралните СКРАД-ДРУУТворци на 11-ия ДУУ-ЛЛИ на Центъра ИНГЛИМИЛИССА)
и длуоллите (менталните ИИССОРФ-Творци на 11-ия
ДУУ-ЛЛИ на АРГЛЛААМУНИ), с помощта на съответстващата РНК, дават съвместна команда на определените гени на тази жлеза да започне усилено отделяне
на хормона фенилетиламин.
10.11751.
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За да „пламне пожара на любовта ” в някого от
нас, мозъкът трябва да изпрати специални сигнали по
целия организъм. При лека форма –”романтична любов” – в кръвта леко се повишава съдържанието на
допамина, хормона на целеустремеността и концентрацията (този белтък също така се явява една от реализационните Форми на иммлите), а също адреналина
– главната реализационна Форма на фуллите.

10.11752.

10.11753. Попадайки

под „допаминовата атака”, мъжът става вече напълно убеден в това, че това негово внезапно
възбудено състояние е предизвикано в него от присъствието именно на дадената конкретна жена (което действително не е лишено от основания!) и затова той започва
активно да предприема опити да се запознае с нея.

По-нататък процесът на нарастването на желанието да привлече към себе си вниманието и да започне
да ухажва именно тази жена стремително се ускорява
за сметка на рязкото увеличаване на концентрацията в
кръвта на серотонина „хормона на удоволствието”, който в самото начало на благополучно започнатата „любовна интрига” възбужда в мъжа приятни усещания на
душевен подем, неочаквана лекота и флиртова игривост.

10.11754.

10.11755. В тези случаи, когато възникналото чувство веднага не е намерило взаимност, разбиране и надежда за
бърза реализация, във влюбения започват процеси на
потискане на много функционални системи и, на първо място, на централната нервна система. По време на
дълбоките и продължителни ментално-чувствени процеси на неговите любовни преживявания изработването на допамин продължава да се усилва и постепенното повишаване на съдържанието на този хормон в
плазмата на кръвта започва да превишава допустимия
предел дотолкова, че и концентрацията на вниманието
на любимата, и устремеността към физическа близост
с нея придобиват формата на маниакален стремеж към
предмета на неговите чувства и желания, а адренали-
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нът при това започва постепенно да потиска съответстващите невронни връзки между мозъчните клетки.
10.11756. Повишаването на концентрацията на адреналина автоматически води до снижаване на съдържанието на серотонин, което устойчиво привежда влюбения
в състояние асоциирано с душевно страдание, което
той логически свързва с отсъствието редом с него на
предмета на неговото безответно желание. Избавление
от това страдание той вижда само в най-скорошната
реализация на своята цел – с всякакви средства да
покори сърцето на своята любима.

Ако човек неотстъпно мисли за среща с любимата си (или любимия), мощно зацикляйки се на своите
емоции, то дишането му рязко се повишава и пулсът
му се ускорява. При това от кръвта се „измива“ въглероден окис, който е не по-малко важен за биохимичните процеси, отколкото кислорода. Поради това в кръвоносните съдове на мозъка настъпва хипоксия (кислороден глад), което води до превъзбуда, до внезапни
промени в настроението и до необмислени импулсивни
постъпки. Това състояние се нарича хипервентилация
и действа на организма като истински халюциноген
внушавайки на мъжа натрапливи мисли за любимата.
10.11757.

В резултат от това, в първите минути на сексуалната възбуда в мъжа се появява усилено сърцебиене,
рязко се активизира работата на потните жлези, настъпва явно забавяне на някои вегетативни реакции
проявяващо се в разсеяност на вниманието, забавена
координация на движенията, общо недоумение, при
едновременно усилена чувствена концентрация на самия източник на постъпление на феромоните – тоест
на жената, към която го влече непреодолимото желание за близко общуване и интимна близост.

10.11758.

В допълнение към всичко това, много често могат
частично да се нарушават функциите на малкия мозък,
10.11759.
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което се проявява в такива разпространени сред влюбените типове физически разстройства като „изтръпване на ръцете”, „подкосяване на краката”, „липса на
глас”, а в някои случаи – даже слабост в червата или
пикочния мехур, алергични реакции, силни разлики в
артериалното налягане, водещи до появата на мигрени
(главоболия), безсъние, разлики в съня и други подобни
симптоми на патологичното състояние на организма.
10.11760. След успешно завързал се тесен контакт, способстващ за продължително съвместно въздействие
на отделните участъци на мозъка и собствения гонадотропин и женските феромони, отделянето в кръвта
на допамин и серотонин значително се усилва, довеждайки психическото състояние на мъжа отначало до
приповдигнато настроение, а след това – до непонятна
радост и „безпричинно” веселие, бързо преминаващи
в неудържима еуфория.

В резултат от това двете зони на мозъка, намиращи се в областта на хипофизата и отговарящи за
оценъчната и аналитичната функции (Форми на реализацията на эмффлииссците – менталните СКВААСС-МАА-Творци на „эмффли”-Нивото на ОРЛААКТОР), фактически изпадат от сферата на Творческата
Активност на Самосъзнанието на „личността”, с това
лишавайки „влюбилия се от пръв поглед” мъж от реалната възможност да погледне на създалата се ситуация от позицията на здравия смисъл.

10.11761.

10.11762. Сега неговият „Фокус на съсредоточено Внимание” изцяло се намира във властта на иммлите, които
незабавно включват към възможностите за обща реализация ксуллите – астралните СТААЛМ-ДРУУ-Творци на
„ксулл”-Нивото на ИНГЛИМИЛИССА, започващи мощно
да се активизират в Самосъзнанието вследствие обилното постъпление от хипофизата в кръвта на хормона
окситоцин (една от техните реализационни Форми),
което още повече „разпалва” в мъжа неговото сексуал-
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но желание, усилвайки в него безумното влечение към
дадената жена и непреодолимата страст към най-скорошно физическо обладаване на нейното тяло.
10.11763. Доколкото степента на Творческата Активност в
мозъка на менталните СКВААСС-МАА-Творци се понижава фактически до елементарния жизнеобезпечаващ
минимум (на всички е известно, че в това време влюбените забравят даже за необходимостта навреме да
приемат храна, да спят, почиват, да се занимават с интелектуална дейност и т.н.), това чувство на еуфория и
мощно сексуално влечение, свойствени на всички влюбени, значително се усилват.
10.11764. Влюбеният мъж буквално пред очите ви се преобразява: става отречен от окръжаващата го действителност, всички негови мисли и желания се въртят
само около силно идеализираните образи на неговата
„любима“, която той в това време възприема в донякъде изкривен (измислен от него) вид – значително
по-привлекателна, отколкото всички останали хора
(та нали поради повишеното съдържание в кръвта на
посочените хормони и усилването на активността на
ссвооуните, всички зрителни образи изглеждат доста
по-ярки, отколкото при нормалното им съдържание).

Накрая, след прекомерното отделяне от хипофизата на мъжа на хормоните серотонин и тестостерон
(а при жените – естроген), които също представляват
разновидностна реализационните Форми на иммлите
и ксуллите, „Фокусът на Съсредоточеното Внимание”
на влюбения надеждно се стабилизира на обекта на
неговото сексуално желание, с това значително понижавайки общия „Фокус на Творческата Активност ” на
неговото Самосъзнание до Конфигурациите на по-примитивните Стерео-Типи.

10.11765.

При увеличаването на степента на нарастване в
кръвта на съдържанието на серотонин и тестостерон
10.11766.
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(или естроген), започва мощна реализация на иммлите и ксуллите, което на свой ред автоматически активизира ссвооуните на седмия и осмия „кармични
Канали” на ИНГЛИМИЛИССА, но те не могат самостоятелно, без унгите, да се проявят в структурата на Самосъзнанието на мъжа, доколкото нямат собствена
Форма на самоизразяване (както, впрочем и ссвооуните на всички останали низши ДУУ-ЛЛИ).
По време на честите и дълги целувки взаимообменът на феромони между мъжа и жената значително
се усилва, което води до поредното мощно изхвърляне
в кръвта на невропептиди, притежаващи мощно наркотично действие и поставя влюбените в още по-голяма зависимост от възможностите за физическа близост
един към друг.

10.11767.

10.11768. В това време всички предишни поведенчески реакции на мъжа на дразнители рязко се изменя или
забавяйки се, или ускорявайки се и той вече не е в
състояние разумно да реагира на текущите ситуации,
всъщност превръщайки се в „хормонален наркоман”
изцяло погълнат от чувството на удоволствие от сексуалното общуване със „своята любима” и вече нищо
друго не жадуващ, освен още по-голямо удовлетворяване на своята страст.
10.11769. При усилването на концентрацията в кръвта на
тестостерона (или естрогена), хиллите автоматически
задействат процес на прекомерно отделяне от надбъбречните жлези на хормона адреналин, предоставяйки
по такъв начин на оггулите – астралните ИРРИФ-ДРУУТворци на „огг”-Нивото на ИНГЛИМИЛИССА – възможността за използване в своята творческа реализация
на много активните адреналинови Форми, принадлежащи на аргоррите – менталните ЕЕЛЛГ-Творци на
„арг”-Нивото на АРГЛЛААМУНИ, които, на свой ред,
също получават възможност за собствена реализация
по време на сексуалната близост на влюбените.
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Ако Конфигурацията на структурите на Самосъзнанието на Стерео-Типите на влюбените позволява на
аргоррите и оггулите достатъчно мощно да проявяват
твоята Творческа Активност, то, като правило, това скоро води до изхвърляне в кръвта на хормона кортизол,
втората по активност на проявлението (след адреналина)
реализационна Форма на ммуундите – ИФГИИВВ-Творците на „ммуун”-Нивото на АРГЛЛААМУНИ и, разбира
се, на миммите – СМУОЛ-ДРУУ-Творците на 4, 5 и 6-ти
„кармични Канали” на ИНГЛИМИЛИССА, активно използващи всички „адреналино-кортизолови” Форми на
ммуундите за собствената си „грубосексуална реализация”.
10.11770.

Адреналинът и кортизолът, наред с всичко друго,
притежават и свойството да блокират чувствителността
на рецепторите на кожата, което е главната причина
за възникването – в занимаващите се с грубите форми на секса, на непреодолимото желание да получават удари по тялото, носещи им заедно с притъпената
болка и много силно сексуално удовлетворение, което
е просто невъзможно да се достигне по традиционните
методи поради надеждно блокираната чувствителност.

10.11771.

Следва да се отбележи, че осем до дванадесет месеца след началото на процеса на чувствено-сексуалното общуване интензивността на изработването от хипофизата на „хормоните на радостта“ и „хормоните на
щастието“ постепенно намалява, което веднага води до
влошаване на психическото състояние на този от влюбените, в когото този процес е започнал по-бързо: видът
на някога безумно любимия човек вече не предизвиква
такъв възторг и радост, както това е било преди.
10.11772.

Между другото, психологическата зависимост от ендорфините и окситоцините („хормоните на щастието и
радостта”), образували се за този период в хода на романтичните и сексуални отношения, по процесите, ставащи
в мозъка на „изоставения човек”, много напомня това,

10.11773.
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което става по време на наркотична абстиненция, затова
подобен тип отношения може напълно обосновано да се
отнесе към сложнопротичащите хронични заболявания.
10.11774. Изгубвайки възможността да изпитват еуфоричните състояния на щастие и радост свързани с мощно
реализираното желание за сексуална близост с любимия(-та), забележимо охладнели един към друг, партньорите започват все по-често да поглеждат встрани,
с надеждата отново да намерят този, към когото биха
започнали да изпитват чувства и желания присъщи
на състоянието на влюбеност. Щом такъв момент настъпи, всичко започва отначало по описания по-горе
хормонален сценарий.

Сега, надявам се, всичко с твоя въпрос стана повече или по-малко ясно? Наличието на мощна Инерция в самия принцип на биологичното съществуване
на фокусираните от нас „днес“ НУУ-ВВУ-Форми – ето
главният отговор на този въпрос.

10.11775.

– Инерция и осъзнатост?
– Да, ако искате. Може да се каже, че ние изначално, във всеки момент от преживявания от нас „ротационен Цикъл”, сме ясно ориентирани на някакъв
определен тип Творческа Активност. Това е като влак,
който върви по релси: натискаш стопа, а той продължава да пълзи ли пълзи. Както сами можахте току-що
да се убедите, когато ви овладяват някаква страст или
чувство принуждаващи ви да вземате строго определени решения, трябва да разбирате, че те се предизвикват от достатъчно сложна и продължителна процедура
от точно съгласувани действия между всевъзможните
Творци регулиращи цялата биохимична и – на нейната база, психична дейност на всяка „личност”.

10.11776.

Ако правите някакъв конкретен осъзнат Избор, то
вие – преди всичко, трябва внимателно да го обмислите,
почувствате, проанализирате, приведете за себе си всич-

10.11777.
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ки убедителни аргументи „за” и „против”, да премахнете съмненията, да подготвите резервни варианти за в
случай, че „ами ако изведнъж…“ и т.н. Даже ако ние
вече нещо за себе си сме решили, но все още се съмняваме, то в действителност своя окончателен избор все още
не сме направили, защото – по силата на Инерцията, се
движим в своето самосъзнание в старото Направление.
Нас ни глождят съмнения, имаме някакви други,
възможно подсъзнателни или биологични причини, ние
трябва всичко това за самите себе си някак да мотивираме, а за това – за анализа и логическата „стиковка” на всевъзможните асоциативни взаимовръзки, е
нужно време, време, време... А скррууллерртните системи”, сменяйки се една друга на основата на вашите
подсъзнателни Стремежи в това Направление, в което
вие – все още принудително размишлявайки и претегляйки, все още не сте се решили да действате, вече
присъстват във всеки миг от качествената динамика
на вашия „ротационен Цикъл”. И в това Направление
вие имате възможност да осъществите маса най-разнообразни избори… Но само един от тях можете да направите, само един!

10.11778.

10.11779. Макар

че като такива „ротационни Цикли“ няма,
те са само качествена вълнова проекция в Пространство-Времето на дадената Реалност на резултатите
от вашите мигновени избори, изразена чрез динамиката на Конфигурациите на Стерео-Типите, избрани
от вас от сменящите се една друга „скррууллерртни
системи”. Информационно-вълновият „шлейф”, който, движейки се по Формо-системите на Световете,
вие сте оставили с всички свои предишни решения и
префокусировки, всяка от които носи вашата индивидуалната вълнова марка, потвърждаваща, че това
творчество е осъществено от „лично еди-кого-си” –
именно това е „ротационния Цикъл”, който ние условно си представяме.
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Всяко от вашите решения енергоинформационно
е навечно зафиксирано в конкретната „резонационна
точка” на Пространство-Времето и ако отново го „разопаковате” и „разгърнете” в динамиката на конкретния Времеви Поток, то пред нас ще премине цялостен
филм от всевъзможни събития и преживявания, които
сте осъществили и изпитали в един от вариантите на
вашия Живот. Но доколкото „нас” в разнокачествената
динамика на „времевата етерна напълваща” на нашата
Стерео-Форма едновременно „квантово-голографично”
се проявяват безбройно множество, то и във всяка от
„скррууллерртните системи” всички „ние” едновременно осъществяваме различни избори – от най-алтруистичните до най-егоистичните, в зависимост от качествеността на тези тенденции, Намерения и Стремежи, за
които аз току-що говорех. Тоест разнокачествени варианти на „ротационните Цикли” във всяка от „скррууллерртните системи” едновременно винаги има толкова,
колкото варианти за избори съществуват.

10.11780.

„Ротационният Цикъл” – това е определена съвкупност от Формо-системи на Световете, които вие
дувуйллерртно сменяте в своето жизнено Творчество.
Всеки миг, докато „ротационен Цикъл” няма, пред вас
е поредната „скррууллерртна система”, но след миг резултатът от следващия избор, направен от вас, я превръща в част от вашия „ротационния Цикъл”.

10.11781.

10.11782. Има

„сценарии на развитие” на Формо-системите
на Световете и има „сценарии на развитие” на всеки
от безкрайното множество субективни Светове, структуриращи Формо-системите (към всеки Свят всеки,
проявен в него Стерео-Тип има само свое, крайно индивидуално, отношение!). Динамиката на „сценариите” на всеки от субективните Светове има същото отношение към „ротационните Цикли”, както и, да речем,
отпечатъците под формата на следи върху равната
повърхност на заснежено поле. Дадена „резонацион513
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на точка на скррууллерртната система” в резултат от
избора претърпява някакви конкретни изменения и в
динамиката на даденото Пространство-Време, заедно с
поредния избран от нас Стерео-Тип, за миг автоматически се проявява част от „сценария” на определения
Свят, на който дадения Стерео-Тип принадлежи.
Но динамиката на нашия „Фокус на Съсредоточеното Внимание” там вече я няма: той – със своето
качествено състояние, вече стимулира към проявление
следващата „скррууллерртна система”, за да „разопакова” от „квантово-холографичното” съдържание на
„времевата етерна напълваща” следващия Стерео-Тип
с присъщия на него (и на света!) „сценарий на развитие”. А този „сценарий” също вече изначално е заплануван и предвиден в някой от безбройното множество
виртуални „ротационни Цикли”. Ако се окажете в определен момент в определен Свят, където с избрания
от вас Стерео-Тип става нещо „лошо”, то тези обстоятелства, запланувани в „сценариите” на дадения Свят,
ще се осъществят и във вашия „ротационен Цикъл”.

10.11783.

10.11784. Ако в някой от „сценариите на развитие” на Световете „сценарият” на избрания от вас Стерео-Типа
прекъсва със „Смърт”, то това изобщо не означава, че
прекъсва и вашия „ротационен Цикъл” – вие, както и
преди, автоматически (подсъзнателно) ще се префокусирате в този вариант на „скррууллерртната система”,
който в най-голяма степен съответства на Конфигурацията на вашето „личностно” Самосъзнание и е структуриран от УУ-ВВУ-копия активно изразяващи някакви
ваши конкретни Намерения и Стремежи. Самият ваш
„ротационен Цикъл” никога не прекъсва: „трагичният
край” във всяка „скррууллерртна система” на всеки
от „сценариите на развитие” винаги се препроецира
в множество следващи възможни „сценарии”, продължаващи динамиката на развитието на същата тази
„личност” в едно или друго, най-резониращо с нейната
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Конфигурация Направление, в осъществяването именно на което продължава предишната динамика на вашия „ротационен Цикъл”.
10.11785. Това, което повече от всичко желаете, към което
най-много се стремите, именно в това Направление продължава динамиката на вашия „ротационен Цикъл“
след всяка от „Смъртите“ на Стерео-типите. Във всяка
от тези „Смърти” вие качествено определяте „себе си”
(непрекъснато фокусираната от Вас НУУ-ВВУ) в следващия „сценарий на развитие”. Образно казано, всяка
„Смърт” намира своето продължение в билиони варианти на Живота. При това колкото по-продължителни
„ротационни Цикли” се структурират от „сценариите
на развитие”, толкова по-качествени са Световете.

Да се върнем отново към нашия заек, оставен на
чистото заснежено поле. Да предположим, че той от
някого по това поле бяга. И, гледайки неговите следи,
можем да определим, къде е бил и какво е правил:
ето тук той кой знае защо е започнал да кривуличи,
а тук е тичал направо, а тук е изтичал под дървото и
т.н. Никой няма да ви каже защо той тук е започнал
да кривуличи, а тук е изтичал под дървото. Отговорът
на този въпрос знае само заека. Всички тези следи, по
определен начин и по определени причини оставени в
определени „точки” на Пространството в динамиката
на определения Времеви Поток – именно това са проекциите на творческата динамика на „Универсалния
Фокус на Самосъзнанието” на тази конкретна „Форма
на заека” осъществяваща дадения „ротационен Цикъл”, тоест това е цялата съвкупност от неговите избори, които са построени на някакви негови субективни
съображения и преживявания.

10.11786.

Точно така всеки от вашите „ротационни Цикли”
непосредствено е свързан и с конкретната енергоинформационна динамика на тези от Формо-системите
на Световете, чрез които вие последователно – дувуй-

10.11787.
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ллерртно – се префокусирате във вашето „личностно”
жизнено Творчество. И всичко тоа, което вие неосъзнато избирате и което се намира извън сферата на вашето непосредствено внимание (някакви събития, ставащи в Света в момента на вашия избор; нечии чужди,
принадлежащи и на всички Прото-Форми включително, преживявания, решения и реализации, осъществяващи се не само на Земята, но и в целия „обитаем”
Космос) – всичко това също автоматически се включва във вашия „ротационен Цикъл”.
Защо? Защото всеки път, докато не сте се определили със своето решение, нищо от това за вас просто го
няма: пред вас е чистото поле – ”скррууллерртната система” – абсолютно чиста в цялата своя първозданност
във всеки миг, във всеки момент. Но когато вие направите избор в тази „динамично застинала” за миг картина, всичко свързано с него започва да се „разопакова”
и „разгръща” в Пространството в съответствие с общия
„ротационен Цикъл” на дадената Формо-система на
Световете и в същия този миг дадения динамичен резултат от вашия избор се фиксира във вашия „личностен
ротационен Цикъл”. И така – от „миг” към „миг”, от
избор към избор, се образува целия ваш „личен” Живот, вашата Съдба, която аз нарекох с този „по-мъдър“
термин „индивидуален ротационен Цикъл”.

10.11788.

За някои от вас, струва ми се, и досега не е съвсем
ясно. Тогава хайде да се опитаме да разсъждаваме още
по-опростено. И така, има „индивидуални” Светове и ги
има техните тясноспецифични „сценарии на развитие”.
Това е разбираемо. Всички те структурират със своята
конкретна динамика „сценариите на развитие” на Формо-системите на Световете и имат към вашите „ротационни Цикли” също такова непосредствено отношение,
каквото има снега по отношение на въздействащите на
него лапи на заека. Заекът е скочил на тази страна и
с това – именно на това място! – е потънал със своите

10.11789.
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лапи в снега като че ли отпечатвайки се в него: с това
той като че ли неволно е взел участие в самия процес на
съществуването на този сняг. Заекът е скочил по-нататък, а с този сняг вече започва да става друга история:
на следата на заека може да се наложи и следата на
куче или лисица, може слънчице да се покаже и той да
започне да се топи, при което за сметка на образувалото се уплътнение скоростта на неговото топене ще бъде
по-ниска, отколкото на „съседния“, недокоснат, сняг. И
това място – като „резонационна точка”, претърпява
някакви свои конкретни изменения, свой „сценарий на
развитие”, макар че нито заек, нито куче там вече няма.
Разбирате ли в какво е смисъла на изборите? Ако
се окажете в някой момент от Времето в някой от Световете („в нужното място в нужното време”!), тогава
с фокусираната от Вас НУУ-ВВУ-Форма може да стане
само определено събитие, което изначално е запланувано в „сценариите на развитие“ на дадения Свят, а значи
– именно то ще стане следващата динамична част от
вашия „ротационен Цикъл“. Защото вие в своя избор
сте включили цялата запланувана динамика на дадения Свят. В този момент вие сте се оказали на това място, макар че в това време сте можели да бъдете на съвсем други места и тогава това щеше да бъде вече друг
„ротационен Цикъл“ на вашето възможно развитие.
10.11790.

Множество „ротационни Цикли” на вашата Стерео-Форма са ви довели до този миг, който е привързан именно към това място. Едни – на Айфаар, други
– в САЩ, в Европа, в Антарктида, в Африка, в различни градове в Русия, там, където вие „сега“ живеете
във вашите едновременни „паралелни лични Животи“
в някои други семейства, с различно количество деца,
роднини, с различни болести, професионални навици,
социално положение, обезпеченост, състояние, заетост, хобита и увлечения… И всичко това е резултат от
„ротационните Цикли”.

10.11791.
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ВЪПРОС.

А това къде заекът ще избяга по-нататък
също ли е „ротационен Цикъл”?

10.11792. – Да, това също са „бъдещите” възможни варианти на неговия „ротационен Цикъл”. Даже когато
той стане „бездиханно” тяло, неговият „индивидуален
ротационен Цикъл” ще продължава – чрез смислово
налагане на края на предишния „трагичен сценарий“
на по-благоприятния вариант на продължение, предвиден в следващия „сценарии”, в който като „главен
герой ” фигурира „същата тази” Форма, само че обогатена с опита на „загиналата“.

Най-благоприятните от „сценариите на развитие“ на Стерео-Формата никога не завършват, затова
и „ротационните Цикли”, структурирани от тези „сценарии”, също никога не завършват, а само поредно
„поемат” в себе си – както огромните реки приемат
множеството свои притоци, индивидуалния Опит на
всички „умрели личности“ от по-малко благополучните „сценарии“ заедно със самите тези „личности“ даже
не подозиращи за това, че те някъде, в някакви ситуации, вече са „загинали“ и се смятат за „умрели“.

10.11793.

Но това не означава, че с всяка подобна „смърт“
се прекъсва самия „ротационен Цикъл“, в който е
участвал „умрелия“, или че въобще завършват всички негови „сценарии на развитие” принадлежащи към
различните Формо-системи на Световете. Съвсем не –
прекъсват само индивидуалните възможности на дадената група Стерео-Типи, инерционно формиращи НУУВВУ-Форми за осъществяване на процеса на избор в
дадения диапазон на вибрациите на Енерго-Плазмата.

10.11794.

За някоя от „личностите” този „ротационен Цикъл” ще бъде по-кратък, а за някоя – по-дълъг, а за
някои – още по-дълъг и още по-продължителен. Работата е в това, че все по-качествените и по-качествени Формо-системи на Световете са комплектовани
10.11795.
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с продълженията на „ротационните Цикли“ започнати в най-нискокачествените Формо-системи, затова и
продълженията („сценариите на развитие” на същата
„личност”) на „ротационните Цикли” в по-качествените Светове са структурирани от по-високочестотна
Енергия и Информация (УУ-ВВУ-Форми).
ВЪПРОС.

Излиза, че аз мога да говоря за относителната качественост на своя „ротационен Цикъл” само
оглеждайки се назад, в своето минало”?

– Да, скъпа Лиирргммииллисс! Доколкото напред – за вас „сегашните”, ”него” като че ли го няма,
тъй като „разопакованата” ваша „времевата етерна напълваща ” е само до „настоящия” момент. А в този момент може да се случи всичко чак до завършването на
вашите префокусировки в НУУ-ВВУ-Форми на един „Цикъл” и началото на вашата творческа динамика в един
от другите „Цикли”. „Cега” пред вас е само „скррууллерртната система” на индивидуалните Светове, включваща всички ваши по-нататъшни възможности. Това
са качествените „Предложения” на Световете. Вие или
приемате някое от тези „Предложения”, или го отхвърляте. Докато не сте приели нито едно от тях, това не
става динамична част от вашия „ротационен Цикъл”.
10.11796.

Щом вие някое „Предложение” на Света приемете – край: тази Информация веднага става част
от вашия „личен” Живот и по съответен начин „се
маркира” в тази информационна част на „времевата
етерна напълваща” на вашата Стерео-Форма, която
ще стане задължителен елемент от „дълговременната
памет” на всички последователно фокусирани от Вас
НУУ-ВВУ-копия. Защото този електромагнитен „знак”
автоматически образува самата „квантово-холографична” Конфигурация на вашия мозък, субективно
дешифраща (с помощта на УУ-ВВУ-Формите) някаква
Информация във вашите конкретни психически преживявания и реакции.
10.11797.
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Защо нарекох тези Цикли „ротационни”? Защото
в моето разбиране тази дума е синоним на словосъчетанието „инерционно преобразуващ се”, а заедно с думата
„Цикъл” – синоним на словосъчетанието „инерционно
поквантово преобразувание”, тоест това е някакво качествено „квантово” изменение извършвано за един условен миг. Всичко, така или иначе вибрационно проявяващо се в окръжаващата ни ирккуллигренна Реалност, се осъществява само на нивото на „поквантовата”
динамика. Процесът на вземането от нас на някое решение също се осъществява на нивото на изменението
на един „квант” Енергия.
10.11798.

„Квантите” – с помощта на глюоните, формират
семействата на кварките и лептоните. След това започва „поквантовото” формиране на различните Полета и
„частици”: фермиони, бозони, поляритони, тардиони,
мезони, нуклони и други. И ето – целият този творчески колектив от всевъзможните типове Космически
Разуми формира всеки „атом” и цялата съвкупност от
„атомите на материалността” от дадения тип. А всеки от тези атоми притежава определени индивидуални
свойства, а значи – и собствено Самосъзнание, и „индивидуален ротационен Цикъл”. Например, едни атоми при едни условия формират едни групи молекули
на вещество, а при други условия – съвършено други,
в съответствие със степента на своето съвършено непонятно за нас с вас Самосъзнание. Затова аз непрекъснато ви повтарям елементарната Истина, която в
най-близко „бъдеще“ ще знае всеки ученик: „кварк”
от кварка е различен, „тахион” от тахиона е различен,
„електрон” от електрона също е различен!

10.11799.

10.11800. Дълбокото

разбиране и осъзнаване на този въпрос
ще позволи на нашата най-нова Наука да се издигне
на съвършено нова степен, защото „сега“ учените не
могат да решат много въпроси свързани с присъствието на един електрон или тахион, а ако се „хванат“ за
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мисълта за това, че всеки тахион отразява само някаква една част на дадената „материалност”, то това
ще разшири рамките на техните изследвания и ще ги
насочи в по-вярна посока.
Какво е това „материалност”? „Материалността”
– това е резултат от определени „квантови“ взаимодействия. И кое е по-главно по отношение на Творчеството, „квант” или тахион, който фактически притежава едни и същи свойства (ако, разбира се, го разглеждаме от по-„високи” от „физическите” Нива на
измерности)? А нали освен тахионите съществува още
огромно количество засега все още неоткрити „частици“: фалхати и малсони, кляриони и кластирони,
билурини и круолони, дуврити и кливрити, искони и
тилумури и безбройно множество други. Вие към тях
причислявате „частицата” (бозонът) на Хиггс, която
засега е единствената, която сте „хванали“, а по-точно, която все още само се опитвате да „уловите“. От
целия „рояк облепили нас с вас вълнови мухи” ние
засега се опитваме да хванем поне една, а целият останал „рояк“ продължава да „лети“ и да си върши работата – ние със своите мънички и несръчни „ръчички“
не можем да „хванем” всички „мухи” наведнъж.

10.11801.

10.11802. Главното – не са „ръчичките”, а Съзнанието. И
всички бъдещи научни изследвания са свързани само
с това. Изобщо – това е революция! Това, което казвам, може да се нарече или идиотизъм (безсмислица
без доказателства), или аксиома (истина, не изискваща
доказателства), или постулат (твърдение, приемано за
истинно, макар и недоказуемо), или истинска сензация
– тоест форма на подаване на ново Знание, способно да
измени картината на света и традиционните представи
за възможностите на човека. Защото засега да се докаже всичко това е наистина невъзможно. Докато в нас не
се появят прибори от други цивилизации, които да помогнат всичко това да се види, в тези неща никой няма
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да повярва. Но тези от учените, които използват това и
го вземат предвид в своите изследвания, ще бъдат първооткриватели на съвсем нови направления в Науката.
И когато те се натъкнат на явление, което им е непонятно и се запитат „защо този електрон се държи така,
а не така?“ – в „ротационните Цикли” ще се образуват
някакви специфични условия, които ще им позволят да
направят нови открития и да видят, че всичко е точно
така, както твърди ИИССИИДИОЛОГИЯТА.
Тогава ще дойде време за такива разсъждения:
„Може би този електрон има отношение към някакъв
определен тип Качества и отразява в своето Творчество Тяхната специфична динамика? Това е неговото
Космическо Творчество в този тип „материалност”! А
този електрон, може би, отразява някое друго Качество?!”. Сега Законите се изменят – именно сега, когато
ние преминаваме към стремителен Синтез на ментално-чувствено Ниво на тези Качества, които преди 2040 години не са били присъщи на даденото „колективно Съзнание на човечеството”.
10.11803.

10.11804. Изменяйки се сами и префокусирайки се във
Формо-системите на Световете с други пространствено-времеви характеристики, Ние с това изменяме и
по-рано съществуващите Представи за законите на
взаимодействието на различните „частици”, Полета и
др. Ако квантовата механика се беше появила преди
200 години, то „сега” учените щяха да осъществяват
абсолютно верни Избори и „днешното човечество” би
имало вече съвършено други резултати, защото Ние с
Вас бихме се фокусирали в другите Формо-системи на
Световете.

Сега, за да разберете по-добре всички Творци, за
функционирането в нашия организъм на които и за
участието на които в процесите на вземането на решения споменах по-горе, смятам за необходимо още
веднъж да обърна вашето внимание на тази Класи10.11805.
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фикация на Творците на ИИССИИДИ-Центровете, която
привеждам в края на този том*. Молбата ми е да я
изучите и проанализирате много внимателно!
10.11806. Класификацията на основните реализационни Форми на ГРООМПФ -Същностите на АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди (низши – унги и висши – аргллаамури) в
структурата на „ФОРМО-ДИФЕРЕНЦИРАЩАТА” ВРЕМЕВА
ОБВИВКА (НУУ-ВВУ – от 0,0 до +6,0 измерност), МЕНТОПЛАЗМЕНАТА – ЛУТАЛНА – ”ВРЕМЕВА НАПЪЛВАЩА”
– ЛУУДМИ-СВУУ:

1.

парргоидно – ”паррг”-Нивото, Формо-Творците
на ОГЛОККВОРТ-ВВУ, ментални ОВЛООММ-Творци и
каузални УРГЛУКСТР-Творци, до +1,0 измерности
(1, 2, 3-ти „кармични Канали”, цивилизации –
ТРУУЛ-ГУЛИ, ТРУУЛ-ГУНИ, УР-ОО-ГГИ, УР-ОО-НИ, УРОО-ЛИ, УР-ОО-ППИ, КАЙ-КУЛЛИ, КУЛЛИ, О-О и други) – паррги:
1) труумгическо подниво
труумги),

(„труумг-Форми” –

2) орлонгическо подниво („орлонг-Форми” – орлонги),
3) кууллгическо
кууллги);
2.

подниво

(„кууллг-Форми” –

ммууноидно – ”ммуун”-Нивото, Формо-Творци на
АППРИОРРС-ВВУ, ментални ИФГИИВВ-Творци и каузални ОГВОКСТР-Творци, до +1,5 измерност (4, 5,
6-ти „кармични Канали”, цивилизации – КРОКСТРИ, УНКГРИ, МОККРОУТИ, АКРГРОФОТИ, СТЕРРДИ и
други) – ммуунди :
1) кроккундическо подниво („крокк-Форми” –
кроккунди),

* Вж. Класификацията на «Полетата-Съзнания», организиращи творческата синтетична динамика на Формо-«частиците» на всички Нива на «Третичната» Енерго-Плазма, абзац 10.11894
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2) моккондическо подниво („мокко-Форми” – мокконди),
3) гроффолдическо подниво („грофф-Форми” –
гроффолди);
3.

аргоидно

–

”арг”-Нивото,

Формо-Творци

на

УФФЛУММУРГ-ВВУ, ментални ЕЕЛЛГ-Творци и каузални АФФТАКСТР-Творци, до +2,0 измерност (7-ми, 8-ми
„кармични Канали”, цивилизации – ГРОРРРДИ, ООССИ, ПРУБИДИ, ГЛАВВРИ, ЛИФФРИ и други) – аргорри :

1) хооррическо подниво („хоорр-Форми” – хоорри),
2) раваррическо подниво („раварр-Форми” – раварри ),
3) доссуррическо подниво („доссурр-Форми” –
доссурри);
4.

ллоллоидно – ”ллолло”-Нивото, Формо-Творци
на ИФДОВВОРГ-ВВУ, ментални ИИРРФ-Творци и каузални ИРХМАКСТР-Творци, до +2,5 измерност (9ти „кармичен Канал”, цивилизации – АТТАИРИ,
ОНКИ, СФОЛ-ЛИМИ, ББАА, СТУУЙСИ, ХХОНГИ и други) – ллоллони:
1) рриническо подниво („ррин-Форми” – ррини),
2) буллническо подниво („бууллн-Форми” – буллни),
3) харническо подниво („харн-Форми” – харни);

5.

ррорроидно – ”ррорро”-Нивото, Формо-Творци на
ИРККУЛЛИГР-ВВУ, ментални УУФФЛУУ-Творци и
каузални УЙККУЙЮКСТР-Творци под ръководството
на СКВААСС-МАА-Творците на ОРЛААКТОР, до +3,0

измерност (10-ти „кармичен Канал”, цивилизации
– МАЙЙТИ, МУРДИ, КРЕККСИ, ТВИРЛИ, МОЛЛМИТИ и
други) – ррорроки:
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1) байкическо подниво („байк-Форми” – байки),
2)

сфиллкическо подниво („сфилл-Форми” – сфиллки),

3) кроккическо подниво („крокк-Форми” – крокки);
6.

длуоидно – ”длу”-Нивото, Формо-Творци на УССТУККУЛ-ВВУ, ментални ИИССОРФ-Творци и каузални ОСТРОККОЛФ-Творци в кураторство с ФФРООГСС-МАА-Творците на ОРЛААКТОР, до +3,5 измерност
(11-ти „кармичен Канал”, цивилизации – ДРАЙЙЯ,
Й-Й, БУУРМИ, ШЛОРРССИ, ПЛОФФИ, СТУРКДИ, МЕРГДИ и други) – длуолли:
1) махоллическо подниво („махолл-Форми” - махолли),
2) фуллическо подниво („фулл-Форми” – фулли),
3) хиллическо подниво („хилл-Форми” – хилли);

7.

мирроидно – ”мирр”-Нивото, Формо-Творци на АХСУВВРОЛЛ-ВВУ, ментални ААММОРФ-Творци и каузални УПДУХВАССЛ-Творци в съдружество с РРУУРСС-МАА-Творците на ОРЛААКТОР, до +4,0 измерност
(12-ти „кармичен Канал”, цивилизации – ВОТТИ,ЯГССИ, ПЛИФРИ, ТРУТТИ, ЮРИОТИ и други) – мирроми:
1) мирмическо подниво („мирм-Форми” – мирми),
2) лермическо подниво („лерм-Форми” – лерми),
3) ссиммическо
ссимми).

подниво

(„ссимм-Форми”

–

10.11807. Класификацията на основните реализационни Форми на ПЛИИССМА-Същностите на ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди (низши – ссвооуни и висши – инглимилини) в структурата на „ФОРМО-ДИФЕРЕНЦИРАЩАТА” ВРЕМЕВА ОБВИВКА
(НУУ-ВВУ – от 0,0 до +6,0 измерност) АСТРОПЛАЗМЕНАТА –
ЛУТАЛНА – ”ВРЕМЕВА НАПЪЛВАЩА” – СВУУЛЛМИИ-СВУУ:
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аллавно – ”алл”-Нивото, Формо-Творци на ОГЛОККВОРТ-ВВУ, астрални СВАРАЛЛ-ДРУУ-Творци и
каузални УРГЛУКСТР-Творци, до +1,0 измерност (1,
2, 3-ти „кармични Канали”, цивилизации – КЛАУРРИЙИ, ГЛАММЕЛЛИЙИ, ПСИУНГРИЙИ) – алли :
1) ааввинно подниво („аавв-Форми” – ааввини),
2) аумминно подниво („аумм-Форми” – ауммини),
3) аиллинно подниво („аилл-Форми” – аиллини);

2.

миммистно – ”мимм”-Нивото, Формо-Творци на
АППРИОРРС-ВВУ, астрални СМУОЛ-ДРУУ-Творци и
каузални ОГВОКСТР-Творци, до +1,5 измерност (4,
5, 6-ти „кармични Канали”, цивилизации – ГЛУАНДРИЙИ, АЙСТИНГЛИЙИ и АЙГВИЙИ) – мимми:

1) миффиристно подниво („мифф-Форми” – миффирини),
2) миллигистно подниво („милл-Форми” – миллигини ),
3) миствилистно
миствилини);
3.

подниво

(„мист-Форми”

–

оггулярнно – ”огг”-Нивото, Формо-Творци на УФФЛУММУРГ-ВВУ, астрални ИРРИФ-ДРУУ-Творци и
каузални АФФТАКСТР-Творци, до +2,0 измерност
(7-ми, 8-ми „кармични Канали”, цивилизации
– СПЛИИН-ГЛЛИЙИ, ГРООННГЛИ, ИИЙГГВИЙИ ИИНСТИЭЙЛЛИ) – оггули:
1) оввилинно подниво („овв-Форми” – оввилини),
2) оллуминно подниво („олл-Форми” – оллумини),
3) оффалдинно подниво („офф-Форми” – оффалдини);

4.

ксуллинно – ”ксулл”-Нивото, Формо-Творци на
ИФДОВВОРГ-ВВУ, астрални СТААЛМ-ДРУУ-Творци и
каузални ИРХМАКСТР-Творци, до +2,5 измерност
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(9-ти „кармичен Канал”, цивилизации – СЛИИПСИ,
ТО-ОРЛИНГТОНЦИ, АИАММИ, ООИНГЛИЙИ) – ксулли:
1) кмеллиическо
кмеллиини),

подниво

(„кмелл-Форми”

–

2) кламмаическо подниво („кламм-Форми” –
кламмаини),
3) ксуллуическо подниво („ксулл-Форми” – ксуллуини);
5.

иммлидно – ”иммл”-Нивото, Формо-Творци на ИРККУЛЛИГР-ВВУ, астрални ЛЛАВОЛЛ-ДРУУ-Творци и
каузални УЙККУЙЮКСТР-Творци под ръководството
на ООССММ-ДРУУ-Творци на АИГЛЛИЛЛИАА, до +3,0
измерност (10-ти „кармичен Канал”, цивилизации
– СКАРРЛДИ, АНГССИ) – иммли:
1) иффиллярно подниво („ифф-Форми” – иффиллини),
2) исскуллярно подниво („исск-Форми” – исскуллини),
3) иннгуллярно подниво („иннг-Форми” – иннгуллини);

6.

гллеммическо – ”гллемм”-Нивото, Формо-Творци
на УССТУККУЛ-ВВУ, астрални СКРАД-ДРУУ-Творци
и каузални ОСТРОККОЛФ-Творци под кураторството на ДЛЛООМ-ДРУУ-Творците на АИГЛЛИЛЛИАА, до
+3,5 измерност (11-ти „кармичен Канал”, цивилизации – ИННГЦИ, ООЛЛДРВИ, ОООЙГЦИ) – гллемми:
1) гллууссмидно подниво („гллуусс-Форми” – гллууссмини),
2) гллааллидно подниво („гллаалл-Форми” – гллааллини),
3) гллееффидно подниво („гллеефф-Фор-ние” –
гллееффини);
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ииссммическо – ”ииссмм”-Нивото, Формо-Творци
на АХСУВВРОЛЛ-ВВУ, астрални РЕГОСПОР-ДРУУ-Творци и каузални УПДУХВАССЛ-Творци в съдружество
със СВИИЛЛ-ГРУУ-Творците на АИГЛЛИЛЛИАА, до
+4,0 измерност (12-ти „кармичен Канал”, цивилизация – ГВИДЕЛЛИНДЦИ, ТЕРРИАНЦИ, ОРРИ – СТЕЛЛККСИ и РОЛЛИ) – ииссмми:
1) ииммлическо
ииммлини),

подниво

(„иимм-Форми” –

2) ииннглическо подниво („иинн-Форми” – ииннглини),
3) ииллвическо подниво („иилл-Форми” – ииллвини).
Класификация на основните реализационни
Форми на КЛООРТМ-Същностите на ОРЛААКТОР-Ииссииди (низши – кройдли и висши – ОРЛААКТОРи) в
структурата на „ФОРМО-ДИФФЕРЕНЦИРАЩАТА” ВРЕМЕВА ОБВИВКА (НУУ-ВВУ – от 0,0 до +6,0 измерност):
ПЛАНЕТАРНОТО МЕНТОПЛАЗМЕНО – ”ХРИСТАЛНО ТЯЛО”
– УОЛДМИИ-СЛИИ (до +6,0 измерност на строоллгорфния Ментален Космически План):
10.11808.

1.

эмффлиическо – ”эмффли”-Нивото, до +3,0 измерност (1, 2, 3-ти „кармични Канали”, ментални СКВААСС-МАА-Творци и каузални УЙККУЙЮКСТР-Творци, цивилизации – СКВААССЦИ, ЛЛЮУДДИ,
ЛЛИММИЛССЦИ) – эмффлииссци:
1) эннирисцентно подниво („энн-Форми” – эннирисци),
2) оурффголлуфтно подниво („оурфф-Фор-ние” –
оурффголлуфци),
3) ууффлуусцентно подниво („ууфф-Фор-ние” –
ууффлуусци);
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мисцентническо – ”мисцент”-Нивото, до +3,5
измерност (4, 5, 6-ти „кармични Канали”, ментални ФФРООГСС-МАА-Творци и каузални ОСТРОККОЛФ-Творци, цивилизации – АИЙФРИ, ЧЕЛЛ-КИ,
ГОРРОССИ) – мисценти:
1) аийфуллугридно подниво, („аийф-Форми” –
аийфуллугри),
2) филлисцентно
ффиллисци),

подниво

(„филл-Форми”

–

3) ииссорфно подниво („иисс-Форми” – ииссорфи);
3.

строолгическо – ”строолг”-Нивото, до +4,0 измерност (7-ми, 8-ми „кармични Канали”, ментални РРУУРСС-МАА-Творци и каузални УПДУХВАССЛ-Творци,
цивилизации – ПААРРДИ, РРУУРССЦИ) – строолги :
1) паарруурсно
паарруурси),

подниво

(„паарр-Форми” –

2) аилггиллуфно подниво („аилгг-Форми” – аилггиллуфци),
3) аамморфно подниво („аамм-Форми” – аамморфи);
4.

горфическо – ”горф”-Нивото, до +4,5 измерност (9-ти „кармичен Канал”, ментални ААММОРФ-МАА-Творци и каузални ОББОРРГОФМ-Творци,
цивилизация – ТРРУОЛЛДРИ) – тррууксси:
1) труутивно подниво („труу-Форми” – труусци),
2) оллдривно подниво („оллдр-Форми” – оллдрини),
3) ооллирфно подниво („оолл-Форми” – ооллирфи);

5.

нрааллическо – ”нрааллг”-Нивото, до +5,0 измерности (10-ти „кармичен Канал”, ментални
ЕЕРРЕРФ-МАА-Творци и каузални АЙАССМАСС-Творци под ръководството на ОРРОФР-ЛЛАА-Творци529
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те на УЛГЛУУ-Ииссииди, цивилизация – СПЛУУМ-МАА-АЛЛА) –нраалги:
1) арагофорно подниво („араго-Форми” – арагофорли),
2) офорртойфно подниво („офорр-Форми” – офорртойфци),
3) ееррерфно подниво („еерр-Форми” – ееррерфи);
6.

гасстническо – ”гасстн”-Нивото, до +5,5 измерности
(11-ти „кармичен Канал”, ментални ИИСЦИРФ-МАА-Творци и каузални ИФРИКСМАЛД-Творци под кураторството на ИЛЛИКТ-ЛЛАА-Творците на УЛГЛУУ-Ииссииди,
цивилизация – ГАССТИ) – гоорссми:
1) поолгофтно подниво („поолг-Форми” – поолги),
2) иисцирфно подниво („иисц-Форми” – иисцирфи),
3) ааггдааагдно подниво („ааггда-Форми” – ааггда-а-агди);

7.

поолгмаааллическо – ”поолгмаа”-Нивото, до +6,0
измерност (12-ти „кармичен Канал”, ментални
УУЛЛУРФ-МАА-Творци и каузални ИИЛЛВИЙВ-Творци в съдружество с ЛЛУУРФ-ЛЛАА-Творците на
УЛГЛУУ-Ииссииди, цивилизация ПООЛГ-МАА-АЛЛА)
– поолгма-а-алли:
1) гасстаааггдно подниво („гасст-Форми” – гасста-а-аггди),
2) ууллурфно подниво („уулл-Форми” – ууллурфи),
3) ааллгмаааллдно подниво
ааллгма-а-алли).

(„ааллг-Форми” –

10.11809.
Класификация на основните реализационни
Форми на ААИИГЛА-МАА-Същностите на АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди (низши – аоссоони и висши – аайгллаамани) в структурата на „ФОРМО-ДИФЕРЕНЦИРАЩАТА”
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ВРЕМЕВА ОБВИВКА (НУУ-ВВУ – от 0,0 до +6,0 измерност): ПЛАНЕТАРНОТО АСТРОПЛАЗМЕНО – ”ХРИСТАЛНО
ТЯЛО” – СТООЛЛМИИ-СВУУ (до +6,0 измерност на ссу-

ккуляритивния Астрален Космически План):
1.

прафаоническо – ”праф”-Нивото, до +3,0 измерност (1, 2, 3-ти „кармични Канали”, астрални
ООССММ-ДРУУ-Творци в съдружество с каузалните
УЙККУЙЮКСТР-Творци, цивилизации – ООССММИ,
ФАЙГИ, ТРИФФТТЦИ) – прафаити :
1) грэйсцоидно подниво („грэйс-Форми” – грэйсци),
2) аллгссоидно подниво („аллгсс-Форми” – аллгсси),
3) ллаволловалоффтно подниво
ми” – лаволловалоффти);

2.

(„ллав-Фор-

горрффтическо – ”горрффт”-Нивото, до +3,5 измерност (4, 5, 6-ти „кармични Канали”, астрални
ДЛЛООМ-ДРУУ-Творци в съдружество с каузалните
ОСТРОККОЛФ-Творци, цивилизации – ИООЛДДЛИ,
СТАБЛОЗАНЦИ, СКАЛЛАУРИ) – горрффти:
1) нгунмоидно
нгунми),

подниво

(„нгунм-Форми”

–

2) боллфоидно подниво („боллф-Форми” – боллфи),
3) скрадомулятивно подниво („скрад-Форми” –
скрадомуляти);
3.

тлоонфрическо – ”тлоонф”-Нивото, до +4,0 измерности (7-ми, 8-ми „кармични Канали”, астралните
СВИИЛЛ-ГРУУ-Творци в съдружество с каузалните
УПДУХВАССЛ-Творци, цивилизации – ТЛООН-ФРИ,
СВИИЛЛИ, ПРИДДИ) – тлоонди:
1) ловиргийдно подниво („ловирг-Форми” – ловиргийдци),
2) придмлиидно
придмли),

подниво
531
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–
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3) регоспоррутивно подниво („рего-Форми” – регоспоррути);
4.

скууллмическо – ”скууллм”-Нивото, до +4,5 измерност (9-ти „кармичен Канал”, астрални ИООЛДД-ГРУУ-Творци в съдружество с каузалните
ОББОРРГОФМ-Творци, цивилизация – СКУУЛ-ЛМИ)
– иоолдди:
1) дзэйдзтционно подниво („дзэйдз-Форми” –
дзэйдзтци),
2) кррингрионно подниво („крринг-Форми” –
кррингри),
3) герокомвативно подниво („геро-Форми” – герокомвати);

5.

уллугруическо – ”уллу”-Нивото, до +5,0 измерност (10-ти „кармичен Канал”, астралните УЛЛУ-ГРУУ-Творци, в съдружество с каузалните АЙАССМАСС-Творци и под ръководството на ЭККДО-ГРУА-Творците на ССААССФАТИ-Ииссииди, цивилизации – УЛЛУГРИ, СФАЙГРИ) – сфайгулли:
1) криигмидно
криигмми),

подниво

2) раммалитивно
раммалити),

(„криигмм-Форми”

подниво

(„рамм-Форми”

–
–

3) басфодернитивно подниво („басф-Форми” –
басфодернити);
6.

дуаккстрическо – ”дуаккстр”-Нивото, до +5,5 измерности (11-ти „кармичен Канал”, астралните
КРРУУММ-ГРУУ-Творци, в съдружество с каузалните ИФРИКСМАЛД-Творци и под кураторството на
ЭФФЛИВГРУА-Творците на ССААССФАТИ-Ииссииди,
цивилизация – ДУАККСТРИ) – крруумми:
1) гларроввативно подниво („гларр-Форми” –
гларроввати),
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2) слуюввертивно
слуювверти),

подниво

(„слую-Форми”

–

3) сполойюввативно подниво („спол-Форми” –
сполойюввати);
7.

ааииглааммаическо – ”ааиигла”-Ниво, до +6,0
измерност (12-ти „кармичен Канал”, астралните
ПРОУГ-ГРУУ-Творци в съдружество с каузалните
ИИЛЛВИЙВ-Творци и УККВУММ-ГРУА-Творците на
ССААССФАТИ-Ииссииди, цивилизации – ПРОУГРИ,
ААИИГЛА-А-ММА) – проуглаамми:
1) аасслааассмическо подниво
ми” – аасслаа-а-ссами),

(„аасслаа-Фор-

2) ссуккуляритивно подниво („ссуккул-Форми” –
ссуккулярити),
3) вайдобиллитивно подниво („вайдо-Форми” –
вайдобиллити).
10.11810. Класификация

на основните реализационни Форми на

УУЛДМ-Същностите на УЛГЛУУ-Ииссииди (низши – глуурфи
и висши – улглуусси) в структурата на РАВНОСИНТЕЗИРАНАТА ПЛАНЕТАРНА ФОРМА – НИИССЛИИ-СЛИИ (до +9,0 из-

мерност на нрааллгасстния Ментален Космически План):
1.

илмофическо – ”илм”-Нивото, от 0,0 до +5,0 измерност, 1,2,3-ти ДУУ-ЛЛИ, менталните ОРРОФР-ЛЛАА-Творци в съдружество с каузалните АЙАССМАСС-Творци – илмофити;

2.

укклофическо – ”уккл”-Нивото, от 0,0 до +5,5
измерност, 4,5,6-ти ДУУ-ЛЛИ, менталните ИЛЛИКТ-ЛЛАА-Творци в съдружество с каузалните
ИФРИКСМАЛД-Творци – укклофити;

3.

ссаулфическо – ”ссаул”-Нивото, от 0,0 до +6,0 измерност, 7-ми и 8-ми ДУУ-ЛЛИ, менталните ЛЛУУРФЛЛАА-Творци в съдружество с каузалните ИИЛЛВИЙВ-Творци – ссаулфити;
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4.

ииддасстно – ”иидд”-Нивото, от 0,0 до +6,5 измерност 9-ти ДУУ-ЛЛИ, менталните ННУУНГ-МАА- и
ИИДДАССТ-МАА-Творци в съдружество с каузалните
АККЛААФФСС-Творци – ннуунгииддасти;

5.

лоунгмаастно – ”лоунг”-Нивото, от 0,0 до
+7,0 измерност, 10-ти ДУУ-ЛЛИ, менталните ЛОУНГ-МАА-Творци в съдружество с каузалните
АУССДВУЛЛСС-Творци – лоунгмаасти;

6.

драарргмаастно – ”драаррг”-Ниво, от 0,0 до
+8,0 измерност, 11-ти ДУУ-ЛЛИ, менталните
ДРААРРГМАА-Творци в съдружество с каузалните
ОККЛООККСС-Творци – драарргмаасти;

7.

ммааргмаастно – ”ммаарг”-Ниво, от 0,0 до
+9,0 измерност, 12-ти ДУУ-ЛЛИ, менталните
ММААРГМАА-Творци в съдружество с каузалните
ЕЙЙЕЕЙГСС-Творци – ммааргмаасти.

10.11811. Класификация на основните реализационни Форми на ССОУИССТ-Същностите на ССААССФАТИ-Ииссииди
(низши – сслаассфи и висши – ссаассфати) в структурата на РАВНОСИНТЕЗИРАНАТА ПЛАНЕТАРНА ФОРМА
– НИИССЛИИ-СЛИИ (до +9,0 измерност на фербийллиллертния Астрален Космически План):

1.

ссиликтическо – ”ссил”-Ниво, до +5,0 измерност,
1,2,3-ти ДУУ-ЛЛИ, астралните ЭККДО-ГРУА-Творци и
БАСФОДЕРНИТ-Творците в съдружество с каузалните АЙАССМАСС-Творци – эккдогруари;

2.

сснууриктическо – ”сснуур”-Ниво, до +5,5 измерност, 4,5,6-ти ДУУ-ЛЛИ, астралните ЭФФЛИВ-ГРУАТворци и СПОЛОЙЮВВАТ-Творци в съдружество с
каузалните ИФРИКСМАЛД-Творци – эффливгруари;

3.

сслоортическо – ”сслоор”-Нивото, до +6,0 измерност,
7-ми и 8-ми ДУУ-ЛЛИ, астралните УККВУММ-ГРУА-Творци и ВАЙ-ДОБИЛЛИТ-Творците в съдружество с каузалните ИИЛЛВИЙВ-Творци – укквуммгруари;
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4.

боорфуссертно – ”боор”-Нивото, до +6,5 измерност, 9-ти ДУУ-ЛЛИ, астралните БООРФУССЕРТ-Творци и ГРООФФ-ГРУУ-Творците в съдружество с каузалните АККЛА-АФФСС-Творци – грооффгруусти.

5.

фрооммгрууфтно
–
”фроомм”-Нивото,
до
+7,0 измерност, 10-й ДУУ-ЛЛИ, астралните ФРООММ-ГРУУ-Творци в съдружество с каузалните
АУССДВУЛЛСС-Творци – фрооммгруусти;

6.

вриивгрууфтно – ”вриив”-Нивото, до +8,0 измерност, 11-ти ДУУ-ЛЛИ, астралните ВРИИВ-ГРУУ-Творци в съдружество с каузалните ОККЛООККСС-Творци – вриивгруусти;

7.

ааргссрууфтно – ”ааргс”-Нивото, до +9,0 измерност, 12ти, ДУУ-ЛЛИ астралните ААРГС-СРУУ-Творци в съдружество с каузалните ЕЙЙЕЕЙГСС-Творци – ааргссруусти.

10.11812.
Класификация на основните реализационни
Форми на ЛООМГД-Същностите на ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди (низши – улглоомгди и висши – олгооллони) в
структурата на ААСМИИЧЕСКАТА ПЛАНЕТАРНА ФОРМА
– ААСМИИ-СЛИИ-СУУ (до +12,0 измерност на вуурлихтния диапазон на Менталния Космически План):

1.

ооррасстно – ”оорр”-Нивото, от 0,0 до +7,0 измерност, ментални ООРРАССТ-Творци в съдружество с
каузалните АУССДВУЛЛСС-Творци – ооррассти;

2.

ииллосстно – ”иилл”-Нивото, от 0,0 до +8,0 измерност, ментални ИИЛЛОССТ-Творци в съдружество с
каузалните ИФФРАММИРСС-Творци – ииллоссти;

3.

ууссурсстно – ”уусс”-Нивото, от 0,0 до +9,0 измерност, менталните УУССУРССТ-Творци в съдружество
с каузалните УУЙССДОЙЛСС-Творци – ууссурссти;

4.

оллооппхтно – ”оллоо”-Нивото, от 0,0 до +9,5
измерност менталните ОЛЛООППХТ- и ДДУАКК-МАА-Творци в съдружество с каузалните АЛЛРАРГЛАММ-Творци – оллооппхи;
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5.

иссааррхтно – ”иссаа”-Нивото, от 0,0 до +10,0
измерност, менталните КНУАКК-МАА- и ИССААРРХТ-Творци в съдружество с каузалните АХБАККРАЛМ-Творци – иссааррхи;

6.

уммулухтно – ”уммул”-Нивото, от 0,0 до +11,0
измерност, менталните ЭЛГФФЛУМ-МАА- и УММУЛУХТ-Творци в съдружество с каузалните УССДОИССТМ- и УЛЛХВУУЛХМ-Творци – уммулухи.

7.

уйюйюхтно – ”уйюй”-Нивото, от 0,0 до +12,0 измерност, менталните ЭМФФЛИИ-МАА- и УЙЮЙЮХТ-Творци в съдружество с каузалните ИММНАИЛЛМ- и ИИЙФИЙМ-Творци – уйюйюхи.

10.11813. Класификация

на основните реализационни Форми на ГЛООГОЛМ-Същностите на ААНИ-Ииссииди (низши – ссааглоогми и висши – аанти) в структурата на
ААСМИИЧЕСКАТА ПЛАНЕТАРНА ФОРМА – ААСМИИ-СЛИИСУУ (до +12,0 измерност на грооллугорффния Астрален Космически План):
1.

фроорровертно – ”фроорр”-Нивото, от 0,0 до
+7,0 измерност, астралните ФРООРРОВЕРТ-Творци в
съдружество с каузалните АУССДВУЛЛСС-Творци –
фроорроверти;

2.

ввуурротортно – ”ввуурр”-Нивото, от 0,0 до
+8,0 измерност, астралните ВВУУРРОТОРТ-Творци в
съдружество с каузалните ИФФРАММИРСС-Творци –
ввуурроторти;

3.

мцууклоклортно – ”мцуукл”-Нивото, от 0,0 до
+9,0 измерност, астралните МЦУУКЛОКЛОРТ-Творци в съдружество с каузалните УУЙССДОЙЛСС-Творци – мцууклоклорти;

4.

бсамадидоффно – ”бсамад”-Нивото, от 0,0 до +9,5
измерност, астралните ККООЛЛ-СРУУ-Творци и БСАМАДИДОФФ-Творци в съдружество с каузалните АЛЛРАРГЛАММ-Творци – бсамадидоффи;
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5.

пирримилоффно – ”пиррим”-Нивото, от 0,0 до
+10,0 измерност, астралните ЛЛООФФ-СРУУ- и
ПИРРИМИЛОФФ-Творци в съдружество с каузалните
АХБАККРАЛМ-Творци – пирримилоффи;

6.

паарлитиффно – ”паарл”-Нивото, от 0,0 до +11,0
измерност, астралните ИИФФС-СРУУ- и ПААРЛИТИФФ-Творци в съдружество с каузалните УС-СДОИССТМ- и УЛЛХВУУЛХМ-Творци – паарлитиффи;

7.

эсфеллуриффно – ”эсфелл”-Нивото, от 0,0 до +12,0
измерност, астралните ССМААЛЛ-СРУУ- и ЭСФЕЛЛУРИФФ-Творците в съдружество с каузалните ИММНАИЛЛМ- и ИИЙФИЙМ-Творците – эсфеллуриффи.

ВЪПРОС.

Орис, може ли още един, както ми се струва,
много принципен въпрос? Ти неотдавна изложи
Информацията за Нивата на едновременната Творческа Активност на всички реализационни Форми
на Колективния Разум ПРООФФ-РРУ: „личностното” Самосъзнание, субективното „безсъзнателно”,
Подсъзнанието, Надсъзнанието, Свръх-съзнанието,
Прасъзнанието, Протосъзнанието, Хиперсъзнанието и Звездното Съзнание. При това за мен останаха
неясни принципите на взаимовръзките на всяко от
тези понятия: 1) с ИИССИИДИ-Центровете, 2) с динамиката на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието” и „Фокуса на Съсредоточеното Внимание”, 3) с
УУ-ВВУ-Формите на ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите и
с ФЛУУ-ВВУ-Формите от ФЛУУ-ЛУУ-комплексите …

Отчитайки това, че абсолютно цялата начална Информация за структурирането във „ВЕН” на всеки от нашите възможни „сценарии на развитие” изначално се
„копират” от ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системите от УУ-ВВУ, а
след това, в процеса на нейното инерционното „разопаковане-разгръщане” в „личностното” Самосъзнание,
като че ли отново се транслира обратно до източника,
то възниква резонния въпрос: а къде тогава „се от537
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лага” целия наш, придобит в резултат от това, Опит?
Опитът като резултат от: 1) Синтеза на едно от 24-те
Качества и 2) междукачествения Синтез на Аспектите
„ВСЕ-Любов” и „ВСЕ-Разум”. Що за структури са това
– Подсъзнанието, Надсъзнанието и другите? Може би
тези понятия имат Космически Кодове и ние можем да
се опитаме самостоятелно да медитираме на тях?
– Това е много добър въпрос, скъпи Уулларг! Но
за да отговоря на него, трябва да го разделя на няколко под-въпроса. И най-добре, както винаги, да започна
от края (между другото, и всички книги в младежките
си години започвах да чета от края, за да узная предварително с кой от главните герои какво ще завърши
благополучно). И така, какво представляват тези непонятни структури – Подсъзнание, Надсъзнание и други,
подобни на Тях? И имат ли те Космически Кодове?
10.11814.

10.11815. Да,

разбира се – и Кодове имат, и Нива, и Форми на
проявление също имат и вие вече отлично ги знаете! Не
знаете или просто не можете да разберете само, че те са
Колективни Разуми, структуриращи със своите специфични Форми всяко от потенциалните Нива на вашата възможна Творческа Активност. А какво представляват сами
по себе си тези Нива? Изцяло вече синтезирани творчески
състояния на АСТРО- и МЕНТО-Плазмата. Нали така? А
какво е условното (защото – в действителност! – това го
няма) несинтезирано динамично (тоест инерционно) състояние на „МЕНТО-Плазмата”? Това е Информация, тоест
цялата съвкупност от всевъзможните разновидности на
Колективните Разуми, представляващи реализационните
ВВУ-, ФФАЙ- и ЙЙЯ-Форми на ОО-УУ-Същностите от „РЕЗОСКОНЦЕОННАТА” Клонка на развитието.
10.11816.

Например (това далеч не е пълния списък!):

1) диапазон на 0-1-ва измерности: дискретни
урглукстни „психонации” и „еманации” представени от У-У-Протофсите – У...У, Л...Л, Ю...У, Й...У,
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С...У, А...А, О...Л и други, а също така частично
(много неустойчиво!) от „кармонизирани” А-Л-В-УУ-ВВУ, О-В-Л-О-О-ВВУ, М-М-И-С-Т-ВВУ и други („ВВУ” –
индивидуалният конфигурационен Признак, единен
за всички Форми на „РЕЗОСКОНЦЕОННАТА” Клонка,
участващи в Синтеза на „Третичната” Енерго-Плазма на Вселените от дадения тип; употребява се също
и за обозначаване на низшите „хуманоидни” Прото-Форми (до ±6-та измерност) – с преобладаване в
тяхното Творчество на ролята на Информацията,
генерирана от СЛУИ-СЛУУ; всяка „буква” означава
индивидуалната честотна „прото-Конфигурация”
на Една ОО-УУ-Същност; троеточието „...” означава наличие на безкрайно множество всевъзможни
качествени съчетания – ”под-Аспекти” – вътре в
един Аспект на едно Качество; знакът „-” между
„прото-Конфигурациите” означава възможност за
зараждането на временна, неустойчива взаимовръзка между разнокачествените под-Аспекти вътре в
един Аспект на едно Качество.
В дадения честотен диапазон структурата на „съвкупното Съзнание” на ЛЛУУ-ВВУ е крайно „фрагментарно” представена от следващите „дълбоко безсъзнателни”
У...У- и Л...Л-Протофси: паррги (ТРУУЛ-ГУЛИ, ТРУУЛ-ГУНИ, УР-ОО-ГГИ, УР-ОО-НИ, УР-ОО-ЛИ, УР-ОО-ППИ, КАЙ-КУЛЛИ, КУЛЛИ, О-О, а също труумги, орлонги, кууллги и
други) и аллами (КЛАУРРИЙИ, ГЛАММЕЛЛИЙИ, ПСИУНГРИЙИ, а също ааввини, ауммини, аиллини и други).
10.11817.

10.11818. Към

най-низшите реализационни Форми на ЛЛУУте имат само косвено отношение, с нищо не отличаващо се по своята активност от
взаимодействията с другите Прото-Форми на животните-хищници. Собствената динамика на проявлението
на урглукстните „психонации” и „еманации” е крайно неясна и представлява все още далеч не това, което ние (в нашето субективно вълново Възприятие) сме
ВВУ (СВУУЛЛМИИ-СВУУ)
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свикнали да разбираме под Форми: на черния (с всевъзможни тъмни оттенъци) фон на творческата динамика
на „фрагментираните” Съзнания на парргите (1-3-ти
„Канали” на АРГЛЛААМУНИ) непрекъснато мъждиво
блещукат (като на обемния екран на телевизор с изключен канал) множество червени подвижни „точки”
– съвместно проявление на деструктивната динамика
на „еманациите” на парргите с „психонациите” на аллите (1-3-ти „Канали” на ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди).
Доколкото главният признак на ЛЛУУ-ВВУ-Формите – Принципа на синтетичното Съзидание – засега все още напълно отсъства (преобладава деструктивна, разрушителна динамика), то и „човешките”
Прото-Форми в дадения диапазон не могат да бъдат
честотно – протофсно проявени.

10.11819.

2) диапазон на 1-2-ра измерности: аффтакстните „психонации” и „еманации” са представени от У-УУ-ВВУ-Лоолгсите – Л-ЛУ-ВВУ, Ю-УЙ-ВВУ,
Й-УЙ-ВВУ, С-УЙ-ВВУ, А-АЙ-ВВУ, О-ЛЙ-ВВУ, Л-ЛЙ-ВВУ
и други, а също от неустойчиви „кармонации” –
ИФГИИ-ВВУ, ЕЕЛЛ-ВВУ, ИРРИФЛ-ВВУ, СМУОЛД-ВВУ
и други (всяка „буква” означава „ЛООЛГС-Конфигурация” на само някакъв един Аспект на някое
едно Качество; знакът „-” между „ЛООЛГС-Конфигурациите” означава възможност за зараждане на
временна, неустойчива взаимовръзка само между
дувуйллерртните Аспекти на едно Качество).
Този диапазон представлява средоточие на Информация отнасяща се към тези Нива на „колективното Съзнание” на Стерео-Формите, които аз крайно субективно
определям като „дълбоко безсъзнателно” състояние на
Енерго-Плазмата. В дадения честотен диапазон на ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системата на ЛЛУУ-ВВУ „фрагментарно”,
наред с другите Прото-Форми, е представена от следните У-УЛ- и Л-ЛУ-”кармонации”: ммуундите и аргоррите
(КРОКСТРИ, УНКГРИ, МОККРОУТИ, АКРГРОФОТИ, СТЕРРДИ,
10.11820.
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кроккунди, мокконди, гроффолди, хоорри, раварри, доссурри и
други), а също от миммите и оггулите (ГЛУАНДРИЙИ,
АЙСТИНГЛИЙИ, АЙГВИЙИ, СПЛИИНГЛЛИЙИ, ГРООННГЛИ,
ИИЙГГВИЙИ, ИИНСТИЭЙЛЛИ; миффирини, миллигини,
миствилини, оввилини, оллумини, оффалдини и други).
ГРОРРРДИ, ООССИ, ПРУБИДИ, ГЛАВВРИ, ЛИФФРИ;

Защо аз за тези два диапазона на измерности
употребявам израза „ЛЛУУ-ВВУ е фрагментарно представена”, макар че много пъти съм повтарял, че в тези
Нива на Енерго-Плазмата ЛЛУУ-ВВУ-Форми няма? Работата е там, че всяка Форма на Самосъзнание може
да бъде творчески проявена във всяко от Нивата на
Творческата Динамика на Енерго-Плазмата само с помощта на наличието – в структурите на нейния Колективен Разум, на специален механизъм, обезпечаващ възможността за реализация на самия процес на
подобно тясноспецифическо честотно формопроявление в дадената измерност. Функциите на такъв „холографичен” механизъм за всички синтетични Прото-Форми, проявени в диапазоните от 0-ва до ±9-та
измерности, изпълняват ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И („времевите
етерни напълващи ”) на всички НУУ-ВВУ-Форми.
10.11821.

„Психонациите” и „еманациите” на двата диапазона, разглеждани от нас, имат свои „прото-” и
„ЛООЛГС-Конфигурации”. Термина „Конфигурация”
аз сложих в кавички, защото – по отношение на значително по-сложните вълнови и флаксови Формо-образования на ирккуллигренните и флакглаассните
диа-пазони – тези енергоинформационни флуктуации,
проявени в мощноинерционните Нива на Енерго-Плазмата, е трудно да бъдат наречени Конфигурации –
това по-скоро са много слаби, но много устойчиви и
стабилни в своята творческа насоченост импулси на
самообезпечаваща се Енерго-Информация.
10.11822.

Цялото енергоинформационно съдържание на
„времевата етерна напълваща” на всяка Форма на Са10.11823.
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мосъзнанието (в това число и ЛЛУУ-ВВУ) може да се
проявява в Нивата на Енерго-Плазмата само комплексно, цялостно, бидейки изначално пакетиран в някаква
конкретна Форма на самоизразяване, тясно (взаимно)
свързана с творческата енергоинформационна динамика на „ВЕН” на останалите Прото-Форми. „Фрагментарните” урглукстни и аффтакстни импулси на двата
низши диапазона като задължителни съставни деструктивни Елементи* също частично структурират творческата динамика на „ВЕН” на много Форми, но във възможностите на своето проявление в „индивидуалното”
Пространство на „личностното” Самосъзнание на всяка
Прото-Форма те се намират в огромна зависимост от
инхибиращото (потискащото) влияние на съзидателната Творческа Активност на по-развитите „Полета-Съзнания“, образуващи по-качествените Конфигурации на
последователно проявяващите се Стерео-Типи.
Така например, даже най-зловредната „личност”,
преди да се реши на някакво злодеяние ще бъде загрижена за собствената си безопасност и оцеляемост, към която
ще я ориентират по-развитите УУ-ВВУ. Но в общата динамика на нейната „ВЕН” за самореализация във всяка разрушителна дейност (убийство, вандализъм, садизъм, сексуално насилие и прочие), в една или друга степен трябва да бъдат последователно „впръскани” деструктивните
импулси на парргите, ммуундите, аргоррите, аллите,
миммите или оггулите – носители на най-мощните
„безсъзнателни” анихилационни тенденции в реализационното творчество, характерно за Аспектите на Качествата „ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост” и „ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум”.
10.11824.

Тук трябва да ви напомня, че нито един тип съзидателна дейност не би могъл да се осъществи без възможността за предварителна деструктуризация на остарелите резултати от предишната Творческа Активност.

10.11825.

* Съгласно ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ
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На различните Нива на Космическото Творчество тази
функция е възложена на Творците на по-нискокачествените диапазони. В разглеждания от нас случай тази възможност на Творците на Формите предоставят елементарните „психонации” и „еманации” на двата най-низши
диапазона. Та нали, съгласете се, че нито един шедьовър
на изобразителното изкуство е невъзможно създаде без
хармоничното съчетание на най-разнообразните цветове
и оттенъци, започвайки, например, с черното и червеното и завършвайки с виолетовото и бялото.
10.11826. И така, „ВЕН” даже на най-най неразвитата „човешка личност”, проявена от ЛЛУУ-ВВУ-Форма, е структурирана от Конфигурациите на Стерео-Типите, в които съзидателния момент, характерен за по-качествените (тоест в по-голяма степен синтезирани) УУ-ВВУ,
доминира над разрушителните тенденции на парргите, ммуундитев, аргоррите, аллите, миммите или
оггулите. В противен случай нито една реализационна Форма просто не би могла нито да се прояви, нито
да се състои като творческа „личност”, тъй като „Полетата-Съзнания”, образуващи нейното Самосъзнание,
твърдо биха били ориентирани само на процесите на
деструктуризация. Именно затова казвам, че в двата низши диапазона ЛЛУУ-ВВУ-Формата е представена само „фрагментарно” (частично използва в своята
творческа дейност деструктивните Елементи на тези
Нива), но при това никак не е проявена (тоест „там”
вече има частично синтезиращи се неустойчиви „кармонации”, но още няма синтезирани Творци – инициаторите на всяка съзидателна дейност).

така, макар процесите на Синтеза в дадения – лоолгснов – диапазон да продължават, но явните признаци
на съзидателна динамика все още не са проявени и деструктивните тенденции към разрушаването на всякакви
формообразувания (неустойчиви, слабо резониращи помежду си комбинации на нискочестотни „психонации” и
10.11827. И
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„еманации”) доминират в общата енергоинформационна
динамика, то и условията, необходими за активното примитивно-съзидателно творческо проявление на низшата
Прото-Форма на ЛЛУУ-ВВУ, отсъстват.
Току-що употребеният от мен израз „Прото-Форми на ЛЛУУ-ВВУ” не съдържа никакви противоречия,
защото няма нито една „отделна“ Форма на Самосъзнание изцяло обхващаща абсолютно целия спектър творчески възможности на Колективния разум от дадения
тип. Това се отнася и за ЛЛУУ-ВВУ-Формата, която – по
заложената в нея Същност (осъществяване на синтетичния съзидателен Принцип на всички Нива на „Третичната” Енерго-Плазма) представлява целия конгломерат от разнокачествени Прото-Форми, сред които не
могат да бъдат отделени нито „главни”, нито „второстепенни”, тъй като всяка от тях на „своето място”
и в своето ниво на проявление решава функционално
творческите еволюционните Задачи, възложени на нея
(от Колективния Разумом на ГООЛГАМАА-А).
10.11828.

10.11829. Искам

да ви напомня, че СВУУЛЛМИИ-СВУУ – това
е най-низшата Форма на Творците (тоест вече нещо
от друго нещо „творящите”, „съзидаващи”, „създаващи”), функционално организирана за осъществяването
на процесите на Синтеза в най-грубите Нива на Енерго-Плазмата с помощта на най-елементарното творческо проявление. Тя е санкционирано „привнесена” в
творческата динамика на „съвкупното Съзнание” на
ЛЛУУ-ВВУ от другите Прото-Форми в процеса на инерционното развитие на Колективния Разум ПРООФФ-РРУ
в диапазона на ирккуллигренните типове Реалности.
Без активното участие на СВУУЛЛМИИ-СВУУ не би могло да се осъществи нито биологичното структуриране
на низшите Форми на проявление на Формо-Типа на
ЛЛУУ-ВВУ – НУУ-ВВУ-Формите (обезпечаващи функционирането на биологическия организъм на „човека”),
нито много друго.
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Не следва да бъркате макар и примитивната (в
нашето субективно Възприятие ! ), но все пак съзидателна дейност на СВУУЛЛМИИ-СВУУ-Творците на „СИНТЕТИЧНАТА” Еволюционна Клонка с мощно деструктивните проявления на частично „персонифицираните” СВУУЛЛ-ВВУ-Форми на „РЕЗОСКОНЦЕОННАТА” Инволюционна Клонка: първите, активно използвайки в
своята дейност егллеролифтивния Елемент на Творчеството (организиращият и направляващ Импулс, генериран от по-развитите Формо-Творци), преобразуват
безсъзнателната динамика на мощните разрушителни
тенденции на вторите за осъществяване в най-низшите нива на Енерго-Плазмата на непрекъснатите синтетични процеси. При това интересното е, че то се случва
не само между Аспектите на двете човешки Доминанти, но също и между Аспектите на останалите десет
Чисти Качества. Ето защо реализационната дейност
на СВУУЛЛМИИ-СВУУ-Творците се разпространява не
само на динамиката на „личностното” Самосъзнание
на биологичните НУУ-ВВУ-Форми, но също и на низшето творчество на всички останали животински Прото-Форми, съвместими с Конфигурациите на НУУ-ВВУ
(има и несъвместими, както, например, тези, които са
честотно проявени в дадените измерностни диапазони,
но в други Планетарни или Звездни системи, или тези,
в Конфигурациите на които няма различни съчетания
на такива Самосъзнателни Елементи като „-С-”, „-В-”,
„-У-”, „-Л-”, „-М-” и „-И-”).
10.11830.

Независимо от това, че цялата ментално-чувствена реализационна дейност на СВУУЛЛМИИ-СВУУ-Форми
е структурирана от низшите СВУУЛЛ-ВВУ, благодарение на умелото използване на техните свойства от висшите Творци на първите два ИИССИИДИ-Центъра (в
частност – безсъзнателно-инстинктивен стремеж да се
оцелее в окръжаващата среда на всяка цена за сметка
на агресивно потискане на останалите Форми на Живот, изначално заложено в парргите и ммуундите,
10.11831.
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аллите и миммите), в примитивната дейност на СВУУЛЛМИИ-СВУУ-Творците явно присъства елементарен
съзидателен аспект, проявяващ се поне в техните тенденции към оцеляване в частично („фрагментарно”)
осъзнаваната от тях биологична „човешка” Форма
(макар че те в такава степен са способни да осъзнават
себе си и в други биологични Прото-Форми).
Повтарям още веднъж: СВУУЛЛМИИ-СВУУ, явяваща се низшата функционална част от Конфигурациите на всяка биологична НУУ-ВВУ-Форма, това са общите за множество Прото-Форми био-Творци, латентно
отнасящи се към всички възможни Форми на своето
творческо проявление. Някаква тяхна субективна привързаност към един или друг Формо-Тип се образува
само за сметка на специфичната конкретна дейност на
информационно структуриращите ги СВУУЛЛ-ВВУ-Форми, проявяващи се в Конфигурациите на биологичните
НУУ-ВВУ в процеса на тяхното инерционно „разопаковане-разгръщане” във „времевата етерна напълваща”
на Самосъзнанието на конкретната „личност” (или на
всеки друг биологичен организъм).
10.11832.

Но агресивната динамика на самите СВУУЛЛ-ВВУ
представлява приблизително следната субективна „картина” (адаптирано към нашата вълнова система на Възприятие): вискозните мръсно-сиви потоци на „бавно движещите се” клубени смолисто-черен „дим” на ммуундите
(4, 5, 6-ти „кармични Канали”) и синтезираните вишнево-черни и кърваво-червени „конфигурации на фрагментираните” Съзнания на аргоррите (7-ми, 8-ми „кармични Канали” на АРГЛЛААМУНИ), „подвижно впръскани” в
тъмния, подобен на пушек деструктивен фон, обгръщат
многобройните „пръски” от ярки кърваво-вишневи припламвания под формата на „точки”, „чертички” и огнено-червено-оранжеви петна – проявления на динамиката
на „фрагментираните” Съзнания на миммите и оггулите (4-8-ми „кармични Канали” на ИНГЛИМИЛИССА).

10.11833.
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10.11834.

3) диапазонът на 2-3-та измерност: КУ-У-ВВУ- Дооллси – ЛУ-У-ВВУ, ВУ-У-ВВУ, ФУ-У-ВВУ, РУ-У-ВВУ,
ГУ-У-ВВУ, …, КК-У-ВВУ, ЛЛ-У-ВВУ, ВВ-У-ВВУ, ФФ-УВВУ, РР-У-ВВУ, ГГ-У-ВВУ, …, КА-А-ВВУ, ЛА-А-ВВУ, ВАА-ВВУ, ФА-А-ВВУ, РА-А-ВВУ, ГА-А-ВВУ, …, КК-А-ВВУ,
ЛЛ-А-ВВУ, ВВ-А-ВВУ, ФФ-А-ВВУ, РР-А-ВВУ, ГГ-А-ВВУ…,
КЛ-Л-ВВУ, ЛУ-Л-ВВУ, ВЛ-Л-ВВУ, ФЛ-Л-ВВУ, РЛ-Л-ВВУ,
ГЛ-Л-ВВУ, … и други, а също „персонифицирани”
– СВУУЛЛ-ВВУ, ИИРР-ВВУ, УУФФ-ВВУ, СТААЛМ-ВВУ,
ЛЛАВОЛЛВВУ и други („буквите” означават „ДООЛЛТ-Конфигурации” на различните Аспекти на
едно Качество; знака „-” между „ДООЛЛТ-Конфигурациите” означава възможността за зараждане на
времева, неустойчива взаимовръзка между няколко Аспект на едно Качество; отсъствието на знак
„-” между буквите означава възможност за дълбок
Синтез на дадените Аспекти).
В дадения честотен диапазон на ОЛЛАКТ-ДРУОТе представена от следващите
„персонифицирани” проекции на Творците на най-низшите Нива на своето „съвкупно Съзнание” – ЛЛ-У-ВВУ
и УУ-Л-ВВУ-Форми: ллоллони и ррорроки (АТТАИРИ,
ОНКИ, СФОЛЛИМИ, ББАА, СТУУЙСИ, ХХОНГИ, МАЙЙТИ,
МУРДИ, КРЕККСИ, ТВИРЛИ, МОЛЛМИТИ; ррини, буллни, харни, байки, сфиллки, крокки и други), а също
ксулли и иммли (СЛИИПСИ, ТООРЛИНГТОНЦИ, АИАММИ,
ООИНГЛИЙИ, СКАРРЛДИ, АНГССИ; кмеллиини, кламмаини, ксуллуини, иффиллини, исскуллини, иннгуллини и други); а също висшите (за дадения диапазон)
„персонифицирани” СКВАА-ВВУ, УЙКК-ВВУ, ЛЛЮУ-ВВУ,
ЛЛИММ-ВВУ, ООСС-ВВУ, ФАЙГ-ВВУ, ТРИФФ-ВВУ-Форми
(эмффлииссци: эннирисци, оурффголлуфци, ууффлуусци; прафаити: грэйсци, аллгсси, ллаволловалоффти).
10.11835.

ММ-системата ЛЛУУ-ВВУ

В системата на моето субективно екстрасензорно
Възприятие тези Творци на Формите изглеждат като

10.11836.
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много динамични (независимо от все още мощната Инерция!) образувания на вишнево-тъмно-кафявите „фрагментирани” Съзнания на ллоллоните, непрекъснато
препокривани от белезникави, сиви и вишнево-мръсни „жилки” – проекциите на творческата динамика на
ррините, буллните и харните; ррорроките изглеждат
като тъмнокафяви „еманационни” потоци, пронизани
от множество тъмно-вишневи и блатно-мръсни триизмерни „включвания”, движещи се под формата на частично изменящите своята форма „кубо-многостенници”
на байките, пурообразните „панделки” на сфиллките,
дългите сплетени помежду си и непрекъснато виещи се
в различни посоки „спиралки“ на крокките; ксуллите
и иммлите са представени под формата на облакообразни „психонационни” образувания с алено-оранжев
цвят с множество подвижни точковидни „включвания”
с различни оттенъци – от огненно до ярко розово.
Този диапазон представлява средоточие на Информацията, отнасяща се към тези Нива на „колективното Съзнание“ на Стерео-Формата, които аз крайно субективно определям като „ПРОТО-ФОРМНО или
ИНСТИНКТИВНО СЪЗНАНИЕ”, или астроплазменная
лутална „времева напълваща” – СВУУЛЛМИИ-СВУУ
(„Астралният План-Обертон”– от +4,0 до -4,0 измерност, 1-6-ти „Канали” на ИНГЛИМИЛИССА- и АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди), което е свойствено не за всички
нейни Прото-Форми, а само за отделни Стерео-Типи на
„диффузгентните” биологични НУУ-ВВУ-Форми.
10.11837.

10.11838.

4) диапазонът на 3-4-та измерност: УУ-ВВУ-Форми –
ИИСС-ВВУ, ААММ-ВВУ, а също СКРАД-ВВУ, РЕГОС-ВВУ и
други („УУ”, „ИИ”, „СС”, „АА”, „ММ” и прочие – наличието, в Информацията, на усилената динамика на
някой Аспект на доминантното Качество); „буквите”
означават „ирккулл-Конфигурациите” на различните Аспекти на две съвместими Качества; знакът „-”
www.ayfaar.org
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между „ирккулл-Конфигурациите” означава възможност за зараждане само на временна, неустойчива
взаимовръзка между различните Аспекти на двете
съвместими Качества; отсъствието на знака „-” между буквите означава възможност за дълбок Синтез:
1) (У+У)+(В+В)=УУ+ВВ, след това УУ+(ВВ+У)=УУВВУ (наличието на „-” означава неустойчива
взаимовръзка, възможност за диференциация),
където отделното У е егллеролифтивен Елемент на Творчество („организационно-направляващият” Импулс на едно от доминантните
Качества); а може да бъде и така: (В+В)+(УУ+У)=ВВУ (отсъствието на знака „-” означава
възможност за устойчив дълбок инерционен
Синтез при потенциално преобладаване на динамиката на Аспектите на една от двете Доминанти, в дадения случай – ”У” (У+У+У=3У);
2) ( И + И ) + ( С + С ) + ( В + В ) =И И + С С + В В ,
(ИИ+СС)+(ВВ+У)=ИИСС-ВВУ;
3) ( А + А ) + ( М + М ) + ( В + В ) =А А + М М + В В ,
(АА+ММ)+(ВВ+У)=ААММ-ВВУ
10.11839. В дадения честотен диапазон ЛЛУУ-ВВУ е представена от низшите структури на няколко свои – външно еднакви, но качествено различни – Формо-Типа: от
„диффузгентна” или „формодиференцираща се” НУУВВУ-Форма; нейният основен – характерно човешки –
биологичен Формо-Тип, НУУЛЛ-ВВУ-Форма, паралелно
интегрирана в два основни биоплазмени човешки Формо-Типа: в по-високочувствени ППУУРПУ-ВВУ-Форми
(те структурират йиюуллуйни резопазони) и в по-високоинтеллектуални ГООРР-ВВУ-Форми (те структурират
крааггааггни резопазони).
10.11840. Конфигурациите

на Самосъзнанието на формо-дифференциращите се НУУ-ВВУ-Форми са структурирани
от следните „персонифицирани Полета-Съзнания”:
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А) низши „персонифицирани” ЛУУД-ВВУ: длуолли
и мирроми (ДРАЙЙЯ, Й-Й, БУУРМИ, ШЛОРРССИ,
ПЛОФФИ, СТУРКДИ, МЕРГДИ, ВОТТИ, ЯГССИ, ПЛИФРИ, ТРУТТИ, ЮРИОТИ; махолли, фулли, хилли, мирми, лерми, ссимми), а също гллемми
и ииссмми (ИННГЦИ, ООЛЛДРВИ, ОООЙГЦИ,
ГВИДЕЛЛИНДЦИ, ТЕРРИАНЦИ, СТЕЛЛККСИ, РОЛЛИ; гллууссмини, гллааллини, гллееффини,
ииммлини, ииннглини, ииллвини и други).
В системата на моето субективно екстрасензорно Възприятие тези Творци на Форми изглеждат като
много динамични пясъчно-белезникаво-розови потоци
на Творческата Активност на „фрагментираните” Съзнания на длуоллите и гллеммите, смесени с множеството тъмно-сиви „жилки” на махоллите с блатно-зелените „пирамидки” на фуллите и мръсно-кафявите
„сферични фунии” на хиллите, а също с разнообразните по размери горчични, кафеникави и зеленикави
„топки“ на мирромите с различни землисто-сиви оттенъци; освен това цялата тази разнокачествена цвето-светлинна динамика се осъществява в различните
по размери розово-лилави „облаци” на Творческата
Активност на ииссммите.

10.11841.

10.11842.

Б) Висшите „персонифицировани” СТОО-ЛУУДВВУ-Форми ФФРООГСС-ВВУ, ОСТРОКК-ВВУ, АИЙФВВУ, ЧЕЛЛК-ВВУ, ГОРРОСС-ВВУ, РРУУРСС-ВВУ, УПДУХ-ВВУ, ПААРРД-ВВУ (мисценти и строолги:
аийфуллугри, ффиллисци, ииссорфи, паарруурси, аилггиллуфци, аамморфи и други), а
също ДЛЛООМ-ВВУ, ИООЛДД-ВВУ, СТАБЛ-ВВУ,
СКАЛЛ-ВВУ, СВИИЛЛ-ВВУ, ТЛООНФР-ВВУ, СВИИЛЛВВУ, ПРИДД-ВВУ-Форми (горрффти и тлоонди:
нгунми, боллфи, скрадомуляти, ловиргийдци,
придмли, регоспоррути и други). Трябва да отбележа, че част от изброените по-горе СТООЛУwww.ayfaar.org
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УД-ВВУ-Творци

също структурира Конфигурациите на Самосъзнанието на биологичните човешки НУУЛЛ-ВВУ-Форми, а също и биоплазмените
човешки ППУУРПУ- и ГООРР-ВВУ-Форми.
Този диапазон представлява средоточие на Информацията, отнасяща се към тези Нива на „колективното
Съзнание“ на Стерео-Формите, които едновременно образуват като че ли двата крайно субективни „полюса” на
нейното Съзнание – ”ЛИЧНОСТНОТО” САМОСЪЗНАНИЕ на
всяка от нейните биологични НУУ-ВВУ-Форми и нейното
„СОБСТВЕНО СЪЗНАНИЕ” (тоест обобщената Информация
за цялата 3-4-измерностна динамика на „времевата етерна напълваща” на Стерео-Формите), структурирано от
„личностните” Самосъзнания на всички едновременно
проявени от нея биологични „личности”. Цялата енергоинформационна основа на „личностното” Самосъзнание
се формира от ментоплазмената лутална част „времевата етерна напълваща ” – ЛУУДМИИ-СВУУ („Менталният План-Обертон” – от +4,0 до -4,0 измерност,
7-12-ти „Канали” на ИНГЛИМИЛИССА- и АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди), Творците на която са абсорбирали и под
ръководството на по-низшите СТООЛЛМИИ-СВУУ-Творци са
модифицирали в своите синтезирани Конфигурации абсолютно целия Опит от творческите реализации на астроплазмените лутални СВУУЛЛМИИ-СВУУ-Творци. Потенциално активни в дадения диапазон са и Прото-Формите на
низшите Планетарни Творци – СТООЛЛМИИ-СВУУ, обезпечаващи непрекъснатата динамика на пълния Синтез на
„личностното” Самосъзнание („ВСЕ-Любов”+„ВСЕ-Разум”).
10.11843.

10.11844. Работата е там, че СЛУИ-СЛУУ, представляващи в
синтетичните структури на Колективния Разум на Човечеството всички реализационни ВВУ-Форми на Космическите ТОО-УУ-Същности, формиращи „Третичната” Енерго-Плазма на Вселените от „Нашия” Тип, притежават
изначално характерната им способност да съединяват
в Синтез Самосъзнателните Елементи („Полета-Съзна-
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ния”, Аспекти) само на ДВЕ разнокачествени състояния
(било то Чисти Качества или всякакви трети състояния,
образувани от Тях). СЛУИ-СЛУУ, представляващи Коллективните Разуми на СВОО-УУ-Същностите, в Еволюцията конкретно на ЛЛУУ-ВВУ-Формите не участват – това
е съвършено друго Направление на Процеса на Синтез,
характерно за „Третичната” Енерго-Плазма на другите
Типове Вселени (макар че в процеса на „вътрешната”
Инволюция на самите ВВУ-Форми – в рамките на „РЕЗОСКОНЦЕОННАТА” Клонка – съответстващите аналози на СЛУИ-СЛУУ (СЛОУ-СЛИИ-СМИИ), представляващи
СВОО-УУ-Същности, в една или друга степен участват).
Затова устойчивите префокусировки от биологичните и биоплазмените „човешки” и човешките Форми
на „личностното” Самосъзнание (НУУ-ВВУ, НУУЛЛ-ВВУ,
ППУУРПУ-ВВУ и ГООРР-ВВУ) в по-висококачествените
(виртуални за състоянието на нашето днешно Възприятие) човешки СТООЛЛ-ВВУ-Форми на „НАДЛИЧНОСТНОТО”
ПОДСЪЗНАНИЕ (флакглаассните човешки Модели на Формо-Типа на НУУ-ВВУ – ”нечовешките” или „диффузгентните” в тези Нива аз просто не разглеждам) се осъществяват само с постигането на особено синтетично състояние
на „личностното“ Самосъзнание – ”Творческа Космическа ПОТЕНЦИАЛНОСТ”, което свидетелства за наличието
и разкриването в неговите Конфигурации на абсолютно
целия Опит от творческите реализации в Аспектите на
двете базови, характерни за ПРООФФ-РРУ, човешки Доминанти – ”ВСЕ-Любов–ВСЕ-Мъдрост” и „ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разум”. В Звездната Система АИИЛЛИИСС това синтетично
състояние се формира чрез ЛЛУУ-ВВУ-Формите, проявени
в Колективния Разум на ГРЭИЙСЛИИСС.
10.11845.

10.11846. Това състояние е възможно само при пълен и
окончателен Синтез на всички Аспекти на тези две Чисти Космически Качества. Именно неговата Активност в
Самосъзнанието позволява да се привлече от Главното
Направление на Човешкото развитие към Процеса на
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по-нататъшния Синтез на „надличностното” Подсъзнание на по-качествените – флакглаассни – Аспекти на
„третата” Доминанта – ”ВСЕ-Единство”, което се явява
основно условие за осъзнато Съществуване вече не във
вълнови, а във флакглаассни (4-5-измерностни) човешки Форми, проецирани в дадения диапазон на Енерго-Плазмата от „съвкупното Съзнание” на ЛЛУУ-ВВУ.
Вие дълбоко ще се заблуждавате, ако започнете да
смятате, че в по-качествените от нашия диапазони на
Енерго-Плазмата са невъзможни префокусировки във
Формо-Типи на други Прото-Форми – този процес се осъществява не само чрез ирккуллигренните, но също и чрез
флакглаассните, и чрез вуолдсммиисните „вътрешни”
Прото-Форми на „диффузгентния” Формо-Тип на НУУВВУ, тоест до боорииддните резопазони между 5-та и 6-та
измерности. След това процеса на „междуформотипните”
префокусировки рязко се видоизменя, тъй като за тяхното осъществяване е необходимо участието на специфичните Форми на други Планетарни Същности (в частност,
на Колективния Разум на СЛИИМПФЛИИСС – ”ВЕНЕРА”).
10.11847.

10.11848.

5) диапазонът на 4-5-та измерност: ФЛУУ-ВВУ-Форми – ООЛЛ-ВВУ, ЕЕРР-ВВУ, ДЛЛААБ-ВВУ, ГЕРОК-ВВУ,
БАСФОД-ВВУ и други.
В дадения честотен диапазон ЛЛУУ-ВВУ е представена от следните СТООЛЛ-ВВУ-Форми:
А) ОРРОФР-ВВУ,

ААММОРФ-ВВУ,

ТРРУОЛЛДР-ВВУ,

(илмофити, тррууксси и нраалги:
труусци, оллдрини, ооллирфи, арагофорли,
офорртойфци, ееррерфи и други);

СПЛУУМ-ВВУ

Б) ЭККДО-ВВУ, ИООЛДД-ВВУ, ОББОРРГ-ВВУ, СКУУЛЛМ-ВВУ, УЛЛУ-ВВУ, УЛЛУГР-ВВУ, АЙАССМ-ВВУ,
СФАЙГР-ВВУ (еккдогруари, иоолдди и сфайгулли :
дзэйдзтци, кррингри, герокомвати, криигмми,
раммалити, басфодернити и други).
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Този диапазон представлява средоточие на Информацията, отнасяща се към Този Тип Колективен
Разум, Който се определя от нас субективно като „надличностно” Подсъзнание, като носител на което служи Планетарното астроплазмено „христално Тяло” –
СТООЛЛМИИ-СВУУ („Астралният План-Обертон” – от
+6-та до -6-та измерност, 1-6-ти „Канали” на АИГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААКТОР-Ииссииди).
10.11849.

10.11850. За сметка на пълния Синтез на 1-12-ти „кармични Канали” на 1-2-ри Центрове и частичния Синтез на 1-6-ти „кармични Канали” на 3-4-ти Центрове
с Аспектите на Качеството „ВСЕ-Единство” СТООЛЛМИИ-СВУУ-Творците са напълно активизирани; потенциално активните Прото-Форми на низшите Планетарни Творци на „ВЕН” – УОЛДМИИ-СЛИИ, обезпечаващи непрекъснатата динамика на Синтеза на „надличностното” Подсъзнание до състоянието НАДСЪЗНАНИЕ,
което може активно да се проявява само във вуолдсммиисни (5-6-измерностни) Форми, Конфигурациите на които са постигнали особено състояние – ”Творческа Космическа СОЛИДАРНОСТ”: „Творческа Космическа ПОТЕНЦИАЛНОСТ” + „ВСЕ-Единство”. В Звездната
Система АИИЛЛИИСС това синтетично състояние също
се формира чрез ФЛАКС-Формите на ЛЛУУ-ВВУ, проявени в Колективния Разум на ГРЭИЙСЛИИСС.
10.11851.

6) диапазонът на 5-6-та измерност: ИИЛЛ-ВВУФорми – ИЛЛИКТ-ВВУ, НРААЛЛ-ВВУ, АССФОЛЛ-ВВУ,
ИИСЦ-ВВУ, УУЛЛУ-ВВУ, СПОЛОЙ-ВВУ, ПООЛГ-ВВУ,
ВАЙДО-ВВУ, ИФРИКС-ВВУ, ГАССТ-ВВУ, КРРУУММ-ВВУ,
ЭФФЛИВ-ВВУ, ДУАККСТР-ВВУ, ПРОУГ-ВВУ, УККВУММВВУ, ААИИГЛА-ВВУ и други.
10.11852. В дадения честотен диапазон на ЛЛУУ-ВВУ е представена от следните УОЛД-ВВУ-Форми: укклофити и ссаулфити, гоорссми и поолгма-а-алли (поолги, иисцирфи,
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ааггда-а-агди, гасста-а-аггди, ууллурфи, ааллгма-а-алли и други), а също от эффливгруари и укквуммгруари,
крруумми и проуглаамми (гларроввати, слуювверти,
сполойюввати, аасслаа-а-ссами, ссуккулярити, вайдобиллити и други).
10.11853. Този диапазон представлява средоточие на Информацията отнасяща се към Този Тип Колективен Разум,
Който от нас субективно се определя като Надсъзнание,
което може да се активизира само с помощта на средните Планетарни Формо-Творци на „времевата етерна
напълваща” на Планетарното менто-плазмено „христално Тяло” – УОЛДМИИ-СЛИИ („Менталният План-Обертон” – от +6,0 до -6,0 измерност, 7-12-ти „Канали” на
АИГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААКТОР-Ииссииди), които завършват пълния Синтез на 1-12-те „Канала на” 3-4-ти Центрове и обезпечават продължение на процесите на Синтез
на 1-6-ти „Канали” на 5-6-тия Центрове с Аспектите на
Качеството „ВСЕ-Цялостност”. Това обезпечава Синтеза
на Надсъзнанието до състоянието на СВРЪХСЪЗНАНИЕТО – ”Творческо Космическо СЪТРУДНИЧЕСТВО”: „Творческа Космическа СОЛИДАРНОСТ” + „ВСЕ-Цялостност”.
В Звездната Система АИИЛЛИИСС това синтетично състояние също се формира чрез ВУОЛДС-Формите на ЛЛУУВВУ, проявени в Колективния Разум на ГРЭИЙСЛИИСС.
10.11854.

7) диапазонът на 6-7-та измерност: ИИДД-ВВУ-Форми – БООРФ-ВВУ, ОРФРО-ВВУ, АУССД-ВВУ и други.
В дадения честотен диапазон ЛЛУУ-ВВУ е представена от следните ФООЛЛ-ОРФРОВТ-Форми: ООРРВВУ (ооррассти), ФРООРРО-ВВУ (фроорроверти),
ННУУНГ-ВВУ (ннуунгииддасти), ЛОУНГ-ВВУ (лоунгмаасти), ГРООФФ-ВВУ (грооффгруусти), ФРООММ-ВВУ (фрооммгруусти) и други.
Това е промеждутъчно творческо състояние, по
време на което в енергоинформационните структури на

10.11855.
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Формо-Творците на Свръхсъзнанието се осъществява
общия Синтез на 6-7-измерностните Нива до състоянието на „Творческата Космическа АКТИВНОСТ”: „Творческо Космическо СЪТРУДНИЧЕСТВО” + „ВСЕ-Устременост”.
В този диапазон по коренен начин се изменя цялата
качествена насоченост на човешката дейност за сметка на изключването от нея на творческата динамика
на „ВЕН” на формо-дифереренциращия Формо-Тип на
НУУ-ВВУ, „диффузгентното” Творчество на който се осъществява само в диапазона от +6,0 до -6,0 измерност.
Това качествено изменение е необходимо за включването на ЛЛУУ-ВВУ в творческата динамика на Колективните Разуми на Творците на Прото-Формите, структуриращи флакглаассните Формо-системи на Световете
и Реалностите – 4-5-измерностни. В системата на АИИЛЛИИСС това синтетично състояние се формира чрез ОРФРОВТ-Формите на ЛЛУУ-ВВУ, проявени в Колективния
Разум на СЛИИМПФЛИИСС – ”ВЕНЕРА”.
10.11856.

8)

диапазонът на 7-8-ма измерност: ПРУУИСС-ВВУ-Форми – БРОТОЛЛ-ВВУ, ИФФРАММ-ВВУ и други. В дадения честотен диапазон ЛЛУУ-ВВУ е представена
от следните ООФФ-ПРУУИСС-Форми: ИИЛЛ-ВВУ (ииллоссти), ВВУУРР-ВВУ (ввуурроторти), ДРААРРГ-ВВУ
(драарргмаасти), ВРИИВ-ВВУ (вриивгруусти) и други.

10.11857. В този диапазон промеждутъчното творческо състояние на Свръхсъзнанието, формирането на което е
било започнато от Творците на ФООЛЛ-ВВУ-Формите,
продължава до достигането в ООФФ-ВВУ-Формите на
състоянието на общия Синтез на 7-8-измерностните
Нива, което от мен субективно се характеризира като
„Творческа Космическа РЕЗУЛТАТИВНОСТ” („Творческа Космическа АКТИВНОСТ” + „ВСЕ-Същност”); това
е необходимо за включването на Формо-Творците на
ЛЛУУ-ВВУ в творческата динамика на Колективните
Разуми на Творците на Прото-Формите структурира-
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щи вуолдсммиисния диапазон – 5-6-та измерности. В
системата на АИИЛЛИИСС това синтетично състояние
също се формира чрез ПРУУИСС-Формите на ЛЛУУ-ВВУ,
проявени в Колективния Разум на СЛИИМПФЛИИСС.
10.11858.

9) диапазонът на 8-9-та измерност: ИЙМИЙЛЛ-ВВУФорми – УЛГ-ВВУ, ФДООФ-ВВУ, УУЙССД-ВВУ, УУББРВВУ и други. В дадения честотен диапазон ЛЛУУВВУ е представена от следните НИИССЛИИ-ИЙ-МИЙЛЛ-Форми: УУСС-ВВУ (ууссурссти), МЦУУКЛВВУ
(мцууклоклорти), ММААРГ-ВВУ (ммааргмаасти),
ААРГС-ВВУ (ааргссруусти) и други.
Този диапазон представлява средоточие на ВВУ-Информацията, отнасяща се към Този Тип Колективен Разум, Който се определя от нас субективно като Свръхсъзнанието, или „СЪВКУПНОТО СЪЗНАНИЕ”. То се реализира
за сметка на пълния Синтез на 1-12-ти „кармични Канали” на ССААССФАТИ- и УЛГЛУУ-Ииссииди от висшите
Формо-Творци на „ВЕН” и равносинтезираната Планетарна Форма на ЛЛУУ-ВВУ – НИИССЛИИ-СЛИИ („Трансмутационният План-Обертон” – от +9,0 до -9,0 измерност,
1-12-ти „Канали” на ССААССФАТИ- и УЛГЛУУ-Ииссииди).
10.11859.

В този диапазон качествена Насоченост на Творческата Активност на ЛЛУУ-ВВУ-Формите радикално се
изменя поради изключване от нея на динамиката на
всички „времеви етерни напълващи” на Стерео-Формите и пълната (преди това е била частична) тяхна
префокусировка в динамиката на „променливата етерна съставляваща” на ГООЛГАМАА-А. Това позволява
да се достигне състоянието „Творческа Космическа
ЗАВЪРШЕНОСТ” („Творческа Космическа РЕЗУЛТАТИВНОСТ” + „ВСЕ-Знание”). В системата АИИЛЛИИСС това
синтетично състояние също се формира чрез ИЙМИЙЛЛ-Формите на ЛЛУУ-ВВУ, проявени в Колективния
Разум на СЛИИМПФЛИИСС.
10.11860.
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Какво означава това с оглед разкривания от мен
въпрос за „личностното” Безсмъртие? Това, че цялата
творческа динамика на „личностните” Самосъзнания, структурирана от „индивидуалните ротационни Цикли”, инерционно „разопаковащи се-разгръщащи се” в „скррууллерртните системи” от „времевите етерни напълващи ” на всяка Стерео-Форма
на ЛЛУУ-ВВУ, изначално е запрограмирана не само за
3-4-измерностния, но също и за 4-5-6-7-8-измерностните диапазони!

10.11861.

Не само това, тя, започвайки с 5-6-та измерности, частично се препроецира в творческата динамика на „ПЕС” на ГООЛГАМАА-А, а от 8-9-та измерности напълно се включва в нея, което автоматически
„разширява” границите на нейното Съществуване до
реализационните Нива на Творците на 11-12-та измерности! По-нататък е ”Вторичната” Енерго-Плазма, структурите на ССМИИЙСМАА-А, ТЛААС-СМА-А, АЙФААР... Нима това, кажете ми, не е истинско Безсмъртие?! Смятайте, че това е моя най-кратък отговор за
Принципите на Нашето с Вас „личностно“ Безсмъртие
изначално заложени в самата енергоинформационна
структура на Мирозданието.
10.11862.

10.11863.

10) диапазонът на 9-10-та измерност: ПЭЭПТ-ВВУФорми – АЛЛРАРГ-ВВУ, АХБАККР-ВВУ, ККООЛЛ-ВВУ
и други. В дадения честотен диапазон ЛЛУУ-ВВУ е
представена от следните ЛЛООФФ-ПЭЭПТ-Форми: БСАМАД-ВВУ (бсамадидоффи) и ПИРРИМ-ВВУ (пирримилоффи), ДДУАКК-ВВУ и ОЛЛООПП-ВВУ (оллооппхи),
КНУАКК-ВВУ и ИССААР-ВВУ (иссааррхи) и други.
Това е поредното промеждутъчно творческо състояние на Колективния Разум на ЛЛУУ-ВВУ, което субективно се характеризира от мен като „Творческа
Космическа ПАСИВНОСТ” („Творческа Космическа ЗА10.11864.
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ВЪРШЕНОСТ” + „ВСЕ-Изначалност”). В системата АИИЛЛИИСС това синтетично състояние се формира чрез
ПЭЭППТ-Формите на ЛЛУУ-ВВУ, проявени в Колективния Разум на ПРОВОУДДСС – ”УРАН”. В този диапазон

започва активното включване на Формо-Творците на
ЛЛУУ-ВВУ в Космическото Творчество на Колективните Разуми на Творците на Прото-Формите на „Конверсумите” на 3-9-та измерности.
10.11865.

11) диапазонът на 10-11-та измерност: ИИССМ-ВВУФорми – ИИФФС-ВВУ, КАТАРМ-ВВУ, УССДОИС-ВВУ,
УЛЛХВУУЛ-ВВУ и други. В дадения честотен диапазон ЛЛУУ-ВВУ е представена от следните АВВУУР-ИИССМ-Форми: ПААРЛ-ВВУ (паарлитиффи), от
ЭЛГФФЛУМ-ВВУ и УММУЛ-ВВУ (уммулухи) и други.
В този диапазон продължава динамиката на
промеждутъчното творческо състояние на Висшите
Формо-Творци на ЛЛУУ-ВВУ с Тяхното последващо
включване в Творческия Поток на Колективните
Разуми на Планетарните Творци на Прото-Формите на „Конверсумите” на 9-10-та измерности. Паралелно се осъществява подготовка за Синтез на особеното състояние „Творческа Космическа НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ”, което в системата на АИИЛЛИ-ИСС
се формира чрез Формата на Колективния Разум на
ВРААЛСВИСС – ” ХИРОН”. В резултат от този Синтез
всички „бивши” Формо-Творци на ЛЛУУ-ВВУ „преобразяват” в ЛЮУЛЛФФ-ВВУ-Формите на ААСМИИСЛИИ-СУУ-ЛЮУЛЛФФ-Творците и автоматически се
префокусират във Висшия Колективен Разум на
Своята ГООЛГАМАА-А.
10.11866.

10.11867.

12) диапазонът на 11-12-та измерност: ААСМИИЧЕСКАТА Планетарна Форма на ААСМИИ-СЛИИСУУ-Творците, от +12-та до -12-та измерност,
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1-12-ти „Канали” на ОЛГООЛЛОНИ- и ААНИ-Ииссииди. Структурирана е от ЛЮУЛЛФФ-ВВУ-Форми
– ДИИСЦИД-ВВУ, ССМААЛЛ-ВВУ, ИММНАИЛЛМ-ВВУ,
ИИЙФИЙМ-ВВУ, ИЛЛИИ-ВВУ и други. В дадения
честотен диапазон ГООЛГАМАА-А е представена от следните ААСМИИ-СЛИИ-ЛЮУЛЛФФ-Форми:
ЭСФЕЛЛУР-ВВУ (эсфеллуриффи), ЭМФФЛИИ-ВВУ и
УЙЮЙЮ-ВВУ (уйюйюхи) и други. В този диапазон цялата реализационна съвместна дейност
на СЛУИ-СЛУУ на „РЕЗОСКОНЦЕОННАТА” Инволюционна Клонка и СЛАА-СС-МИИ-Творците на
„СИНТЕТИЧНАТА” Еволюционна Клонка завършва, а целият техен Опит на Творението се препроецира в съвместната динамика на ССЛОО-СССНАА-Творците (средния План на Космическото
Творение) на ТОО-УУ-Същностите, реализиращи
се чрез структурата на Колективните Разуми на
ССМИИЙСМАА-А („Душа-Аналог”) във Формите
на Космическите Същности на Висшите ИИССИИДИ-Центрове – от ААНИ до ЭЙЯАА.
Този диапазон представлява средоточие на
Информацията, отнасяща се към Този Тип Колективен Разум, Който от мен субективно се определя като ПРАСЪЗНАНИЕТО; Неговата енергоинформационна основа съставлява творческата динамика на
ЛЛУУ-С-СТ – ”променливата етерна съставляваща”
на всички ЛЛУУ-ВВУ-Форми („Космическият Етерен
План-Ниво” – от +12,0 – чрез „нулевия ингредиент” – до -12-та измерност), Творците на който притежават абсолотно целия Опит от Съществуването
на реализационните Форми на всички типове Колективни Разуми във всички „пространствено-времеви и ноовремеви Конверсуми на Третичната”
Енерго-Плазма. Сега, за опростяване на процеса на
запомнянето, да се опитаме да си представим поне
малка част от цялата тази Информация под формата на следната таблица:
10.11868.
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0-1

1-2

ВЕН
ПЕС

«РЕЗОСКОН- ЦЕОННАТА» Клонка във Форми на ЛЛУУ-ВВУ

Реализационни
Форми (Формо-Типи)
на «СИНТЕТИЧНАТА»
Клонка, отнасящи
се към ПротоФормата на ЛЛУУВВУ в различните
измерностни
диапазони на
Физическия ПланОбертон

Диапазон
на измер-ностите

Класификация на Формо-Творците
на ЛЛУУ-ВВУ и техните УУ-ВВУ-Форми

У...У- и Л...Л-Протофси
У-УДеструктивната динамика на«психонациите»
Протофси
и «еманациите на под-Аспектите» на едно
Качество; много неустойчиви проявления на
«кармонациите» на Аспектите на едно Качество. Поради най-мощната и дълбока Инерция на Енерго-Плазмата, низшите ДУУ-ЛЛИ
на ЛЛУУ-ВВУ са несинтезирани, затова нито
едно от Нивата на «личностната» динамика
на «ВЕН» не е активизирано.
У-УЛ- и Л-ЛУ-Лоолгси
У-УУНачалото на деструктивно-синтезиращата диВВУнамика на «психонациите» и «еманациите»;
Л
оолгси
появата на слабоустойчиви «условно-Форми» на
отделните «кармонации» на Аспектите на едно
Качество.
Мощното въздействие Инерцията над реализационната динамика на лоолгсите (образите на
бъдещите Прото-Форми) продължава. Началото
на бавния Синтез на най-низшите ДУУ-ЛЛИ на
СВУУЛ-ЛМИИ-СВУУ. Нито едно от „личностните“ Нива на «ВЕН» засега все още не може да
бъде творчески динамизирано. От позицията на
бъдещото «личностно» Самосъзнание – това е
етапа на «дълбоко безсъзнателно» състояние, изпреварващ процесите на образуването на «Полетата-Съзнания на ДООЛЛТ-Конфигурациите» на
Формите на бъдещите прости молекули на ДНК.
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ЛЛ-У-ВВУ и УУ-Л-ВВУ-ДООЛЛС-Форми
«ПРОТО-ФОРМНОТО или ИНСТИНКТИВНОТО
СЪЗНАНИЕ». Астроплазмената лутална
«времева напълваща». За сметка на
пълния Синтез на 1-6-ти ДУУ-ЛЛИ и
частичния Синтез на 7-8-ми ДУУ-ЛЛИ
на 1-2-ия Центрове са активизирани
биоплазмените Творци на СВУ-УЛЛМИИСВУУ на Колективното – «инстинктивното»
– Съзнание на биологичния организъм
на «човека». Завършване на дълбинните
процеси на вътре-качествения» Синтез
на Аспектите на едно Качество. Началото
на процеса на междукачествените
преобразувания на Аспектите на две
съвместими Качества.
низши ЛУУД-ВВУ-ИРККУЛЛ-Форми

висши СТООЛУУД-ВВУ-ИРККУЛЛ-Форми
«ЛИЧНОСТНОТО» САМОСЪЗНАНИЕ.
Ментоплазмената лутална «времева
напълваща». За сметка на пълния Синтез
на 1-8-ми ДУУ-ЛЛИ и частичния Синтез
на 9-12-ти ДУУ-ЛЛИ на 1-2-ия Центрове
са активизирани биоплазмените Творци
на ЛУУДМИИ-СВУУ – Прото-Формите на
«личностното Самосъзнание на човека»;
потенциално активните Прото-Форми
на низшите Планетарни Формо-Творци
–СТООЛЛМИИ-СВУУ, обезпечаващи
непрекъснатата динамика на пълния
Синтез на човешкото «личностно»
Самосъзнание («ВСЕ-Любов» + «ВСЕ-Разум»)
до състоянието «Творческа Космическа
ПОТЕНЦИАЛНОСТ». В Звездната Система на
АИИЛЛИИСС това синтетично състояние се
формира чрез ЛЛУУ-ВВУ-Формите проявени
в Колективния Разум на ГРЭИЙСЛИИСС.
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СТООЛЛ-ВВУ-ФЛАКС-Форми
ПОДСЪЗНАНИЕТО. Планетарното астро-

плазмено «христално Тяло». За сметка
на пълния Синтез на 1-12-ти ДУУ-ЛЛИ
на 1-2-ия Центрове и частичния Синтез
на 1-6-ти ДУУ-ЛЛИ на 3-4-тия Центрове с
Аспектите на Качеството «ВСЕ-Единство»
са напълно активизирани СТООЛ-ЛМИИСВУУ-Творците; потенциално активни са
Прото-Формите на низшите Планетарни
Творци на «ВЕН» – УОЛДМИИ-СЛИИ,
обезпечаващи непрекъснатата динамика на
Синтеза на Подсъзнанието до състоянието
на Надсъзнанието – «Творческа Космическа
СОЛИДАРНОСТ»: («ВСЕ-Любов»+«ВСЕРазум»)+«ВСЕ-Единство» В Звездната
Система на АИИЛЛИИСС това синтетично
състояние също се формира чрез ФЛАКСФормите на ЛЛУУ-ВВУ, проявени в
Колективния Разум на ГРЭИЙСЛИИСС.
5-6
УОЛД-ВВУ-ВУОЛДС-Форми
НАДСЪЗНАНИЕТО. Планетарното
ментоплазмено «христално Тяло». За сметка
на пълния Синтез на 1-12-ти ДУУ-ЛЛИ на
3-4-ия Центрове и частичния Синтез на 1-6ти ДУУ-ЛЛИ на 5-6-ия Центрове с Аспектите
на Качеството «ВСЕ-Цялостност», са
активизирани средните Планетарни Творци
на «ВЕН» – УОЛДМИИ-СЛИИ; потенциално
активни са «над–средните» НИИССЛИИСЛИИ-Творци на «ВЕН», обезпечаващи
Синтеза на Надсъзнанието до състоянието на
Свръхсъзнанието –«Творческо Космическо
СЪТРУДНИЧЕСТВО»: («ВСЕ-Любов»+«ВСЕРазум»+«ВСЕ-Единство»)+«ВСЕ-Цялостност».
В Звездната Система АИИЛЛИИСС това
синтетично състояние също се формира чрез
ВУОЛДС-Формите на ЛЛУУ-ВВУ проявени в
Колективния Разум на ГРЭИЙСЛИИСС.
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ФООЛЛ-ОРФРОВТ-Форми
ИИДДПромеждутъчно творческо състояние –
ВВУобщ Синтез на 6-7-измерностните Нива
Форми
на Свръхсъзнанието до състоянието
«Творческа Космическа АКТИВНОСТ»: («ВСЕЛюбов»+«ВСЕ-Разум»+«ВСЕ-Единство»+«ВСЕЦялостност»)+«ВСЕ-Устременост»; това е
необходимо за включването на ЛЛУУ-ВВУ
в творческата динамика на Колективните
Разуми на Творците на Прото-Формите,
структуриращи флакглаассните Формосистеми на Световете и Реалностите – 4-5та измерности. В системата АИИЛЛИИСС
това синтетично състояние се формира чрез
ОРФРОВТ-Формите на ЛЛУУ-ВВУ, проявени в
Колективния Разум на СЛИИМП-ФЛИИСС –
«ВЕНЕРА».
7-8
ООФФ-ПРУУИСС-Форми
ПРУУИССПромеждутъчно творческо състояние –
ВВУобщ Синтез на 7-8-измерностните Нива на
Форми
Свръхсъзнанието до състоянието «Творческа
Космическа РЕЗУЛТАТИВНОСТ» – («ВСЕЛюбов»+«ВСЕ-Разум»+«ВСЕ-Единство»+«ВСЕЦялостност»+«ВСЕ-Устременост»)+«ВСЕСъщност»; това е необходимо за включването
на Формо-Творците на ЛЛУУ-ВВУ в
творческата динамика на Колективните
Разуми на Творците на Прото-Формите
структуриращи вуолдсммиисния диапазон–56-та измерности. В системата на АИИЛЛИИСС
това синтетично състояние също се
формира чрез ПРУУИСС-Формите на ЛЛУУВВУ проявени в Колективния Разум на
СЛИИМПФЛИИСС.
6-7
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НИИССЛИИ-ИЙМИЙЛЛ-Форми
СВРЪХСЪЗНАНИЕТО. Равносинтезираната
Планетарна НИИССЛИИ-СЛИИ-Форма
на ЛЛУУ-ВВУ. За сметка на пълния

Синтез на 1-12-ти «Кармични канали»
на ССААССФАТИ- и УЛГЛУУ-Ииссииди
в «СЪВКУПНОТО СЪЗНАНИЕ» на ЛЛУУВВУ са активизирани Прото-Формите на
НИИССЛИИ-СЛИИ-Творците – висшите
Творци на «ВЕН» на Трансмутационния
План-Обертон, обезпечаващи в диапазона
от +9,0 до -9,0 измерности състоянието
«Творческа Космическа ЗАВЪРШЕНОСТ»:
(«ВСЕ-Любов»+«ВСЕ-Разум»+«ВСЕЕдинство» +«ВСЕ-Цялостност»+«ВСЕУстременост»+«ВСЕ-Същност»)+«ВСЕЗнание». В системата на АИИЛЛИИСС това
синтетично състояние също се формира чрез
ИЙМИЙЛЛ-Формите на ЛЛУУ-ВВУ, проявени
в Колективния Разум на СЛИИМПФЛИИСС.
9-10
ЛЛООФФ-ПЭЭППТ-Форми
Промеждутъчно творческо състояние
на Колективния Разум на ЛЛУУ ВВУ–
«Творческа Космическа ПАСИВНОСТ»
– («ВСЕ-Любов»+«ВСЕ-Разум»+«ВСЕЕдинство»+«ВСЕ-Цялостност»+«ВСЕУстременост»+«ВСЕ-Същност»+«ВСЕЗнание»)+«ВСЕ-Изначалност». В системата
на АИИЛЛИИСС това синтетично състояние
се формира чрез ПЭЭППТ-Формите на
ЛЛУУ-ВВУ, проявени в Колективния Разум
на ПРОВОУДДСС – «УРАН». Активното
включване в Творчеството на Колективния
Разум на Творците на Прото-Формите на
«Конверсумите» на 3-9-та измерности.
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10-11

АВВУУР-ИИССММ-Форми
Промеждутъчно творческо състояние
на Колективния Разум на ЛЛУУ-ВВУ,
включването на Висшите Формо-Творци на
ЛЛУУ-ВВУ в Творчеството на Колективните
Разуми на Планетарните Творци на ПротоФормите на «Конверсумите» на 9-10та измерности. Подготовка за Синтеза
на състоянието «Творческа Космическа
НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ» (в системата на
АИИЛЛИИСС това синтетично състояние
се формира чрез Формите на Колективния
Разум на ВРААЛСВИСС–«ХИРОН») с
последваща префокусировка във Висшия
Разум на ГООЛ-ГАМАА-А.

11-12

ИИССММВВУФорми

ААСМИИ-СЛИИ-СУУ-ЛЮУЛЛФФФорми на Висшите Творци

Активната «етерна променлива съставляваща»
на всички ЛЛУУ-ВВУ-Форми (ЛЛУУ-С-СТ,
«Космическият Етерен План-Ниво» от +12та до -12-та измерност, 1-12-ти «Канали» на
ОЛГООЛ-ЛОНИ- и ААНИ-Ииссииди).

ЛЮУЛЛФФВВУФорми

10.11869. Също

следва да се има предвид това, че за най-развитите Планетарни Прото-Форми винаги остават потенциално достъпни следните Нива на ФФАЙ-Плана
(„-ФФАЙ” е ”честотният” Признак на реализационната
динамика на „РЕЗОСКОНЦЕОННАТА” Клонка, структурираща всички Форми на „Вторичната” Енерго-Плазма).
10.11870.

13) диапазонът на 12-13-та измерност: с този диапазон започва съвместната творческа реализация
на ГЛЛАА-ГЛЛИИ-ФФАЙ и ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творците
(12-13-та измерности). Това са общите Космически Кодове на Колективните Космически Разуми
на непосредствените Творци-Създатели на всички Форми на останалите Колективни Разуми на
всички Планетарни и Звездни Космически Същwww.ayfaar.org
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ности, развиващи се в Сферите на Творчеството
на АССВААТ (Висшия Разум на Галактическия
Сектор) и УЛГРУУ (Висшия Разум на Галактическата Космическа Същност, „Физическия” Глобус” на която ние субективно наричаме „Млечен
Път” – КЛУУССУ).
10.11871. Този диапазон представлява средоточие на Информацията отнасяща се към Този тип Колективен
Разум, Който от мен субективно се определя като ПРОТОСЪЗНАНИЕ и съвместно се осъществява от ГООЛГАМАА-А – от Звездните „СТАБИЛИЗАЦИОННИ” Форми на
АИЙ-ЙЯ – ССООССООЛМА-СУУ- и ССООССООЛМА-НАА-Творците – от Висшите Творци на „Третичната” Енерго-Плазма за Вселените на дадения синтетичен Тип
(до ±14-та измерности), „Кураторите”.
10.11872.

14) диапазонът на 13-14-та измерности: ССООССМИИ-ФААЙ и ССООССМИИ-ССЛАА-Творци – низшите Творци на „Вторичната” Енерго-Плазма;
15) диапазонът на 14-15-та измерности: КЛУУГГССМИИ-ФФАЙ и КЛУУГГССМИИ-ССЛАА-Творците;
16) диапазонът на 15-16-та измерности: този диапазон представлява средоточие на Информацията, отнасяща се към Този Тип Колективен Разум, Който
от мен субективно се определякато ХИПЕРСЪЗНАНИЕ
и съвместно се осъществява от РААКЛИМА-Звездни
„ИНТЕГРИРАЩИТЕ” Форми на АИЙ-ЙЯ – ЛУУЛЛССМИИ-ФФАЙ и ЛУУЛЛССМИИ-ССЛАА-Творците;
17) диапазонът на 16-17-та измерности: СМААЙССМИИ-ФФАЙ и СМААЙССМИИ-ССЛАА-Творците;
18) диапазонът на 17-18-та измерности: ГЛООГССМИИ-ФФАЙ и ГЛООГССМИИ-ССЛАА-Творците;
19) диапазонът на 18-19-та измерности: НААССМИИФФАЙ и НААССМИИ-ССЛАА-Творците;
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20) диапазонът на19-20-та измерности: ИНГССМИИФФАЙ и ИНГССМИИ-ССЛАА-Творците;
21) диапазонът на 20-21-та изизмерности: ССЛААСС-МИИ-ФФАЙ и СЛАА-СС-МИИ-СВАА-Творците;
22) диапазонът на 21-22-та измерности: СЙЮУУЙССМИИ-ФФАЙ и СЙЮУУЙССМИИ-СВАА-Творците.
Също потенциално структурират със свойствената Им Информация всеки Тип Колективен Разум
на Такива Висши ЙЙЯ-Форми на „РЕЗОСКОНЦЕОННАТА” Клонка като ССУУЙЙСС-ГЛЛИИ-ЙЙЯ (22-24-та измерности) и ИЙИЙ-ССМИИЙС-ЙЙЯ (24-26-та измерности); „-ЙЙЯ” е ”честотният” Признак на „РЕЗОСКОНЦЕОННАТА” Клонка в преходните към „Първичната”
Енерго-Плазма Форми.
10.11873.

Този диапазон представлява средоточие на
Информацията, отнасяща се към Този тип Колективен Разум, Който от мен субективно се определя
като ЗВЕЗДНОТО СЪЗНАНИЕ на АИЙ-ЙЯ – МЕЖДУГАЛАКТИЧЕСКАТА ЛЪЧЕВА ФОРМА НА АИЙ-ЙЯ – ССУУЙЙСС-ГЛЛИИ-СВАА („Фокусиращият” План-Обертон – АООУССММ-ГЛ-ЛИИ-И – от +24-та до -24-та
измерност). Тук от мен условно се отнася и ЕТЕР10.11874.

НО-ЛЪЧЕВАТА МЕЖДУГАЛАКТИЧЕСКА ОБРАЗУВАЩА
ФОРМА – СЛАИИЛЛИ-СВУУ („Междугалактически-

ят Етерен Комплекс-План”, от +24-та до -24-та
измерност).
След това качествената разлика между Формата (Енергията) и Нейното Съдържание (Информация)
фактически (за Нас!) отсъства, тъй като това са нива
на проявление на Аспектите на Качеството „ВСЕ-МЕЖДИННОСТ”, които имат съвършено различна структура
и Принципи на Силови взаимовръзки, позволяващи на
това Състояние на Колегиалния Разум на АЙФААР да
влиза във всички от възможните за дадения „УНИВЕРСУМ” Творчески Състояния.
10.11875.
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ВЪПРОС.

Орис, изхождайки от всичко написано от теб
и това, което ни разказа сега, за мен както и преди
остава напълно непонятно какво все пак подразбираш под такива еднакво звучащи, но - според мен
- различни по напълващата си същност, термини
като „човешка” (в кавички), човешка (без кавички) и Човешка (с главна буква) Форма? Под кой от
тези термини трябва да разбираме себе си всички
ние, хората, седящи в своето „сега“ именно тук,
край огъня? Може би това е някакъв еталонен набор от множество разнокачествени реализационни
Форми, съставляващи в цялата своя интегрирана
съвкупност една Прото-Форма под обобщаващото
название „ЛЛУУ-ВВУ”?

10.11876. – Този въпрос, скъпи Уксстуккуллур, е много
по-сложен, отколкото може да ви се стори от позицията нашите днешни, засега още много повърхностни и
крайно субективни, Представи за истинската Природа
на цялото безкрайно множество реализационни Форми
Форми на всевъзможните типове Колективни разуми,
едновременно проявени на всички синтетични Нива
на измерностите на„Третичната” Енерго-Плазма (а за
Формите на още по-качествените Нива няма даже смисъл да говорим!). Проблемът се заключава в това, че
всеки от вас изоБщо не мисли и не си представя себе
си извън привичния му способ за жизнена дейност, осъществявана с помощта на толкова привичен и познат
„инструмент” – биологичното тяло, притежаващо определени индивидуални особености. Но ето че във вашия привичен Живот се появява някакъв Орис и с абсолютна увереност твърди, че вие – съвсем не сте вие,
а вашето тяло – е само примитивно отражение на нещо
толкова безкрайно и универсално, че не стига никакво Въображение, за да си представи Това Нещо. Плюс
това, че вие Това Нещо вече притежавате! И въпреки че
не можете да ме разберете, но аз ви Разбирам! Затова
хайде да се опитаме да разберем заедно Това Нещо.

569

към съдържанието

ОРИС

ИИССИИДИОЛОГИЯ

За начало, трябва да се съгласите поне с това, че
всяка така или иначе проявена Форма на Творческата
Активност на Колективния Разум е тясноспецифично отражение в нейната разнокачествена динамика на „индивидуалните” свойства на една или друга Формо-система
на Световете само на някоя една от безбройните творчески възможности на някой един реализационен Принцип
(в нашия случай – синтетичния), Който Сам в реализационната дейност на Висшия Колегиален Разум на АЙФААР представлява със Своето Творчество само билионен
(условно) дял от процента. ЛЛУУ-ВВУ просто се губи в това
изобилие от Форми на безкрайния Живот като песъчинка в пустинята. Но даже самата тази „песъчинка” е диференцирана на още милиарди собствени разнообразни
Форми на разнокачествено проявление, най-малката част
от които аз току-що ви описах. Да се опитаме да разберем,
кои от тях сте „вие”, а кои – не сте „вие”.

10.11877.

Да започнем с тези от цялото множество Вас,
които аз наричам „хора”, и затова пиша тази дума
засега все още в кавички. Това, че от много от вас подобно мое отношение може да се възприема с обида,
осъждане, огорчение и неразбиране на същността на
причините, обуславящи тези кавички, свидетелства за
това, че те са поставени от мен абсолютно основателно, защото на истинските хора (без кавички) подобни
емоции просто не са свойствени, макар че те са прекрасно осведомени за това, че подобни негативни реакции могат да се проявяват в Съзнанията на живите
същества. Но самите хора, в биоплазмените Форми на
които много от вас задължително някога ще се префокусират, просто не са способни – по организиращата
ги Природа – да генерират в своето жизнено творчество нещо поне далечно напомнящо негативизъм по отношение на каквото и да било или когото и да било.

10.11878.

Тези НУУ-ВВУ-Форми, в Конфигурациите на които Вие в своето „сега” така привично усещате себе

10.11879.
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си и „личностно” се осъзнавате, не са нито човешки,
нито Човешки, а най-низшите (биологични) от целия
обширен клас многоизмерностни преходни или „диффузгентни” НУУ-ВВУ-Форми, използвани от висшите
НИИССЛИИ-СЛИИ-Творци на всички „времеви етерни
напълващи” на ЛЛУУ-ВВУ-Форм за „междупротоформни” префокусировки в диапазоните на 3-5-та измерности. Това е многоизмерностен универсален Формо-Тип
на ЛЛУУ-ВВУ – нейн, така да се каже, многостепенен
универсален механизъм за „външно” творческо проявление, „вътрешните” собствени Формо-Типи на който
едновременно имат не само вълнова (ирккуллигренна) природа (биологични и биоплазмени), но също и
флакглаассна (4-5-измерностна), и вуолдсммиисна (56- измерностна). Между впрочем, НУУ-ВВУ-Формо-Типът се нарича „формо-диференциращ” именно защото
позволява на всички реализационни Форми на ЛЛУУВВУ свободно да се диференцират сред Конфигурациите
на множеството ЛЛАИСС-Форми и ССААЛМ-Форми (Формо-Типи на животински и растителни Прото-Форми),
структуриращи дадените диапазони на Енерго-Плазмата (3-5-та измерности).
10.11880. В осъзнавания от нас 3-4-измерностен диапазон
биологичният аналог на дадения Формо-Тип (това, което аз подразбирам под проявена „личност”, НУУ-ВВУФорма) позволява на Нашия „Универсален Фокус на
Самосъзнанието” да преживява и реализира най-низшите субективни състояния на „личностното” Самосъзнание като егоистични „дискретно-мислещи биологични системи” – нито хора, нито животни, а нещо, в
една или друга степен реализиращо се „между” тях. В
тези примитивни Нива е много лесно да се префокусираш от една Прото-Форма в друга поради това, че биологичната „времева напълваща” на НУУ-ВВУ-Формата
е специално организирана и приспособена от Творците
на биологичните Форми, наред с други примитивни
животински Прото-Форми, към елементарните потреб-
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ности на творческата нискочестотна реализация на луталните (низши) астрални СВУУЛЛМИИ-СВУУ-и луталните ментални ЛУУДМИИ-СВУУ-Творци.
10.11881. При всяка Форма на Самосъзнанието, активно
участваща в общия за всички Процес на Синтез на Аспектите на 12 Чисти Качества, не определила се в своя
окончателен избор на по-нататъшно Космическо Творчество, попадайки в Сферата на Творчество на ЛЛУУВВУ тя ще има възможността да избира най-резониращото с нея Направление на развитие, фокусирайки се
отначало в биологични преходни НУУ-ВВУ-Форми, след
това – в биоплазмени преходни НУУ-ВВУ-Форми, след
това – в флакглаассни и накрая – във вуолдсммиисни преходни НУУ-ВВУ-Форми. След това се осъществява
устойчива фокусировка в съответстващата творческа
динамика на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието” и избор на „своята” Прото-Форма. Сега ви описах
този еволюционен процес не от „началото“, а от „края“,
защото ние с вас – като биологични същетва – вече се
явяваме резултат от Нашите окончателни Избори осъществени от Нас в 6-7-измерностните диапазони. Тези
„междуформотипни” префокусировки, които „сега“ се
осъществяват от всички нас в Реалностите от ирккуллигренните типове – това са най-първите Наши крачки по избора на Направлението на по-нататъшното ни
развитие. Всъщност, в по-качествените Нива на Нашето
Съществуване окончателният Избор вече е направен.

Между Конфигурациите на Стерео-Типите на разно-класови биологични Прото-Форми, независимо от
техните външни поразителни различия, съществуват
изключително много общи Самосъзнателни ВВУ-Елементи структуриращи едни и същи „Полета-Съзнания”,
което значително облекчава осъществяването на „междуформотипните” префокусировки. Ще отбележа, че да
бъдат осъществени в по-висококачествените диапазони
на 4-5-та и 5-6-та измерности е значително по-трудно по

10.11882.
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силата на това, че в значително по-сложните Конфигурации на ФЛАКС-Формите и ВУОЛДС-Формите се образуват такива синтезирани индивидуални различия, които
даже независимо от значително по-малката в тези диапазони степен на инерционност на Енерго-Плазмата,
създават между Формите големи трудности за осъществяването на подобни препроецирания. А над диапазона
на 5-6-та измерности това може да се реализира само
чрез специални преходни състояния. Затова, започвайки от тези Нива, необходимостта от функционирането
на НУУ-ВВУ просто отпада и нея я сменят по-универсалните ИЙМИЙЛЛ-Форми на НИИССЛИИ-СЛИИ-Творците.
Както и множеството подобни на нея „диффузгентни” Прото-Форми на другите типове Колективни
Разуми, биологичната НУУ-ВВУ-Форма представлява
най-широк спектър от най-разнообразни реализационни възможности – както човешки, так и нечовешки
– своеобразен духовен „плацдарм” за адаптационната
и препроеционна творческа динамика на „Универсалния Фокус на Самосъзнанието” на различните типове Колективни Разуми в Човешко или всякакво друго
съпровождащо го Направление на развитие, проявено
чрез специфични биологични Форми в тесния честотен
диапазон на ирккуллигренните Реалности.
10.11883.

Тоест както в НУУ-ВВУ-Формата, благодарение на
примитивността на нейните нискочестотни структури,
е достатъчно лесно да се префокусираш от всяка друга
животинска Прото-Форма, така и от НУУ-ВВУ-Форма не
представлява особен проблем префокусирането в същите
примитивни структури на Самосъзнанието на всяка от
животинските Прото-Форми. За този процес е достатъчно само устойчиво да се фокусираш в Аспектите на Доминантите свойствени за една или друга Прото-Форма
и всичко останало ще стане вече от само себе си, доколкото и СВУУЛЛ-ВВУ-, и ЛУУД-ВВУ-Формите, организиращи нискокачественото творчество на луталните Творци,
10.11884.
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едновременно могат да структурират с Конфигурациите
на своите СФУУРММ-Форми и Стерео-Типи на НУУ-ВВУФорми, и Стерео-Типи на животински Прото-Форми.
10.11885. Аз знам колко често и лесно окръжаващите ме
същества, наричащи себе си „хора“, са способни да постъпват зверски, при което жестокостта на животните не
може да се сравни по никакъв начин с това, което може
да измисли хладния и егоцентричен разсъдък на звяра
префокусирал се в „човешко“ тяло. И аз също така зная
колко често и лесно окръжаващите ме животни са способни да проявяват едно към друго или към обичащия
ги стопанин наистина човешки чувства. Така че кажете
ми сега доколко силно греша аз, когато говоря за вас
като за „хора“ (в кавички)? Външно вие сега действително с нещо напомняте хора (без кавички), но нали елементарното невежество, ненаситните страсти, негативните
емоции, примитивното мислене и прекомерно егоистичните желания лесно могат да ви лишат от тази видима
„човешка” Форма, с времето предоставяйки ви в замяна
тази животинска Прото-Форма, със свойствата на която
вие в значително по-голяма степен ще резонирате.

Във Формо-Типа на НУУ-ВВУ има множество собствени „вътрешни”, дувуйллерртно преминаващи една
в друга (поради относителното външно сходство) Прото-Форми – като минимум по една на всяко от множеството Направления на възможните префокусировки в
животински Прото-Форми. Това се отнася за всичките
три диапазона на нейното творческо проявление, но в
4-та и 5-та измерности този процес се осъществява съвсем по друг начин. В дадения тесен диапазон на 3,7-4,0
измерности на ирккуллигренната Реалност в общата „вътрешна” структура на Формо-Типа на НУУ-ВВУ има само
една реализационна човешка (без кавички) био-Форма
– НУУЛЛ-ВВУ, чиято Конфигурация е структурирана от
СТООЛУУД-ВВУ-Творците (10-12-ти ДУУ-ЛЛИ на двата низши Центъра и 1-6-ти ДУУ-ЛЛИ на 3-4-ти Центрове). Може
10.11886.
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би това е единствената Форма, Конфигурацията на Самосъзнанието на която е разчетена на осъществяването на
пълен качествен Синтез на Двете Човешки Доминанти и
формиране на особено синтетично състояние – ”Творческа Космическа ПОТЕНЦИАЛНОСТ”.
Вероятно искате да ме попитате: „Кои са те, тези
хора, какво толкова особено има в тях, което ги отличава от останалите засега все още „не съвсем хора”?
Чисто външно – нищо особено в тях няма. Те могат да
бъдат слаби, пълни, нормални, високи, средни на ръст
или ниски, със светли коси, русокоси или чернокоси,
синеоки или чернооки, сивооки, зеленооки, „красиви“
и „незабележими” представители на всяка от съществуващите в нашата реалност „човешки раси“, от всяка
страна и всяка националност. Повтарям: външно те
съвсем с нищо не се отличават!

10.11887.

Тях ги има навсякъде, но малцина ги забелязват,
защото те не се стремят да изпъкват, не жадуват за слава
и всеобщо признание, богатство и успех, макар да не избягват да живеят в нормални човешки условия, в изобилие, във финансова и всякаква друга независимост, за да
могат повече време да отдават на любимата си работа. И
още една важна разлика: те са не само умни, но и в по-голяма степен вече ИНТЕЛЕКТУАЛНИ; те са не само добри и
отзивчиви, а са и в по-голяма степен вече АЛТРУИСТИЧНИ;
те са не само изпълнителни и добросъвестни, но и в по-голяма степен вече ОТГОВОРНИ! Неведнъж съм ви казвал, че
най-ярките и лесно откриваеми отличителни особености
на тези хора, живеещи редом с нас и заедно с нас, е тяхната насъщна (а не показна, скалъпена!) потребност от постоянна творческа самореализация във високочувствения
Алтруизъм и високоинтелектуалното Знание.
10.11888.

10.11889. Именно на техния неизпъкващ творчески потенциал
(ВЛОООМООТ) на техните високочестотни Нива на Оговорност и самопожертвувание, не претендиращи нито за
благодарност и възхваляване, нито за награди и гръмки
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почести, са разчетени всички най-нови СФУУРММ-Форми
на ИИССИИДИОЛОГИЯТА. Именно те се явяват тази качествена енергоинформационна основа, на която в нашето с
вас вече не толкова далечно „бъдеще“ се формират още
по-високочестотните Нива на Колективните Съзнания на
следващите реализационни Форми на биоплазменото (фллууйново) и плазменото (исконно) Човечество, развиващо се в по-качествените диапазони на Енерго-Плазмата.
Всички те също са част от „вътрешните” Прото-Форми на
по-качествените – флакглаассни – Нива на „съвкупното
Съзнание” на Формо-Типа на НУУ-ВВУ.
„Така че какво тогава отличава НУУ-ВВУ от ЛЛУУме попитате вие. Вече споменавах, че НУУе „външен” реализационен механизъм на
качественото съединяване на низшите „вътрешни” Човешки Творци на ЛЛУУ-ВВУ със също такива Творци на
другите Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А. Казано по-просто, те се отличават помежду си с това, с което се отличава вашия компютър от някоя, макар и даже много
важна програма: ако нея я няма, то той ще може, макар
и не толкова бързо или успешно, да продължава да изпълнява своите функции за сметка на други програми,
но програмата без компютъра, е само набор от цифри
и знаци. Всяка ЛЛУУ-ВВУ има множество всевъзможни
„програми”, които на много Нива на нейната Творческа Активност са способни да се дублират една друга.
10.11890.

ВВУ?” – ще
ВВУ – това

ВЪПРОС.

Значи може да се предположи, че официално
Самосъзнанието на биологичните НУУ-ВВУ-Форми,
фокусирани от Нас сега, се намират някъде между
Творческата Активност на низшите ЛУУД-ВВУ-Форми и висшите СТООЛУУД-ВВУ-Форми?

– Не, аз не бих започнал толкова категорично да
твърдя това по отношение на всички „хора“, хора, и
засега все още „не съвсем хора“, доколкото лично на
мен досега още нито веднъж – на нито един от своите
достатъчно добре премислени и предварително подгот10.11891.
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вени! – Уроци, не ми се е отдавало в отговор на своите „провокации” да получа от вас, учещите ИИССИИДИОЛОГИЯТА айфааровци, поне повече или по-малко
позитивна реакция (Не вземам предвид безбройните
„импровизации“, с които много от вас се изхитриха
да се справят). Унгите и ссвооуните, господстващи в
структурите на Самосъзнанието на повечето от вас все
още са толкова активни, че лесно затъмняват разумната дейност на СТООЛУУД-ВВУ-Творците.
Не бъдете самонадеяни – 72% от биологичните НУУ-ВВУ-Форми на „човечеството” все още са твърде примитивни, за да не се слагат в кавички. А сред
тях – 12% (почти всеки осми!) са готови за нищо или
нещо, за пари или идеи, за вяра или за удоволствие,
самолично да убиват, изнасилват и унищожават един
друг, докато 36% от вас също вътрешно са потенциално готови да правят това под различни „разумни”
мотивации, но не със свои, а с чужди ръце. Аз съвсем
не съм мизантроп, но най-жестоките факти от масовата демонстрация с хищнически „зверски” пълнеж,
скриваща се зад външно „човешки” обвивки, поразяват даже моето, свикнало с всичко, Въображение.
10.11892.

Качественият състав на „днешното човечество“ е
твърде разнообразен и в духовно-интелектуално отношение твърде поляризиран, за да може – относно каквото
и да било – да говорим за „хората“ като цяло. Далеч не
винаги „доброто”, облечено в невежество, сляпо подчинение или преклонение пред някого, или прикриващо
егоистично честолюбие, е способно да действа в благо на
всички, като и не винаги нечие „зло” деяние се явява синоним на разрушение. Нека всеки от вас сам помисли и
се определи къде и с кого е – критерии за оценка на това
от мен са дадени повече от достатъчно! Но не се заигравайте с това! Иначе много от вас, все още продължаващи
– но само за самите себе си – да играят на измислена
„духовност“, ми напомнят тези, които обичат да поигра-

10.11893.
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ят на табла (за шахмат даже не говоря!) със самите себе
си, които се ориентират в ответните ходове само по това
винаги във всеки случай да остават „победители”.
10.11894. Класификация на „Полетата-Съзнания”, организиращи творческата синтетична динамика на Формо-”частиците” на всички Нива на „Третичната” Енерго-Плазма:

1) „Полета-Съзнания” на протоуниверсалните „частици” – това са Формо-Творците на 9-10-, 10-11- и
11-12-измерностни диапазони на Плазмо-Формите
– пээппти, ииссмми и люуллффи.
2) „Полета-Съзнания” на хиперуниверсалните „частици” – това са Формо-Творците на 6-7-, 7-8- и
8-9- измерностни диапазони на Формо-Плазмата,
организиращи динамиката на орфровтите, прууиссите и иймийллите.
3) „Полета-Съзнания” на суперуниверсалните „частици” – това са Формо-Творците на 4-5- и 5-6- измерностните диапазони, организиращи динамиката
на флаксите и вуолдсите на Формо-Плазмата –
Реалностите на иффссукруллонните, эккдоррорантните, эффливворффните и укквуммусстните типове.
4) елементарните „частици” на Формо-Материята
– това са „Полетата-Съзнания” на нашия 3-4-измерностен диапазон на измерностите, организиращи корпускулярно-вълновата формодинамика,
Творците на Формо-”частиците” на Реалностите от
ирккуллигренните, усстуккулярните и ахсуввроллентните типове.
5) „Полета-Съзнания” на субелементарните „частици” – това са типовете Самосъзнателна субстанция, образувана от дооллсите и лоолгсите на 2-3и 1-2-измерностни Нива на елементарната Материя на Формата – Реалностите на ифдовворгните,
уффлуммургните и апприоррсните типове.
www.ayfaar.org
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6) „Полетата-Съзнания” на протоелементарните
Форми – това са типовете Самосъзнателна субстанция структурирана от протофсите на 0-1-ва и още
по-ниски измерности на Прото-Материята – Реалностите на оглокквортните и акктроффорните типове.
Под термина „частица” от мен се разбира колективната творческа динамика на множеството разнокачествени „Полета-Съзнания” на Формо-Творците синтезиращи различни качествени Нива на Енерго-Плазмата.
Например, корпускулите и вълните на нашата Реалност (3-4-та измерности) са едновременно структурирани от „Полетата-Съзнания” на субелементарните
дооллс-„частици” (2-3-та измерности) и суперуниверсалните флакс-”частици” (4-5-та измерности); динамиката на флакс-„частиците”, на свой ред, се образува
от междукачествените взаимодействия на вълно-”частиците” (3-4-та измерности) и вуолдс-”частиците” (56-та измерности); динамиката на вуолдс-„частиците”
– от динамичните взаимовръзки на флакс-„частиците”
(4-5-та измерности) и орфров-”частиците” (6-7-ма измерности) и т.н. Потенциално, в творческата динамика
на всяка „частица” на намиращото се по-долу Ниво по
определен начин („холографично”) са заложени творческите възможности на „частиците” на всички останали „горе-разположени” Нива на Енерго-Плазмата.
Нека спрем до тук! Мисля, че сега имате с какво да
се заемете през свободното си време, над какво да поразмислите, до какво да се опитате да се „доберете” ... Много
скоро ние с вас ще продължим нашето общо Пътешествие
в това занимателно и увлекателно Знание –ИИССИИДИОЛОГИЯТА, откриващо пред всички нас необозрими перспективи на безкрайното осъзнато съществуване!
10.11895.
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Съкращения
в ИИССИИДИОЛОГИЯТА
ВЕН

- Времева Етерна Напълваща

О-Д-система; ОДС

- ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-система

П-В-Континуум; ПВК

- Пространствено-Времеви
Континуум

ПЕС

- Променлива Етерна Съставляваща

УФС

- Универсален Фокус на Самосъзнанието

ФДО

- Фокус на Дуалното Отражение

Ф-Л-комплекс; ФЛК

- ФЛУУ-ЛУУ-комплекс

ФПВ

- Фокус на Съсредоточеното Внимание

ФТА

- Фокус на Творческата Активност
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Контакти

ayfaar.org е официалният сайт на Ииссиидиологията.
Тук вие можете да намерите най-подробната информация на всички достъпни езици за книгите от поредиците «Основи на Ииссиидиологията» и «Безсмъртието
е Достъпно Всекиму», а също и безплатно да сваляте
всички книги.

ayfaarpesni.org е сайта с Айфааровските Песенни Медитации. Авторът нарича това «чувствената част на
ИССИИДИОЛОГИЯТА», защото във всяка песен са заложени не само дълбоката същност на Ииссиидиологического Знание, но и Човешките Представи за
безусловната сърдечна любов, милосърдие, доброта,
алтруизъм, душевна чувствителност, хуманност и други. За по-ефективно изучаване на ииссиидиологията и
за по-хармонично духовно развитие Орис съветва читателя да съчетае изучаването на Ииссиидиологията
с постоянно практикуване на Айфааровските Песенни
Медитации.
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