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3Термини и упражнения от когиталността
книга пета

Петте закона на Творението

1.	 Вие	съществувате	и	това	е	непроменяемо.
2.	 Всичко	съществува	в	едновремието		Тук	и	Сега.
3.	 Цялото	е	Ум.	Светът	е	ментален	и	всичко	е	свързано	в	единение.	Всичко,	което	Е,	е	

едно	и	всяко	едно	съдържа	Всичко,	което	Е
4.	 Това,	 което	 се	излъчва,	 е	това,	 което	 се	 отразява	в	 отговор.	Всеки	 елемент	от	

Всичко,	което	Е	твори	отражения	по	свой	образ	и	подобие,	като	самият	той	(елемен-
тът)	се	явява	отражение	на	отраженията,	които	твори.
5.	 Всичко	се	променя,	освен	първите	четири	закона.

Това са петте закона на съществуването, приети в Междузвездния съюз – отражение, ре-
шаващо множество и различни космически проблеми в името на хармонията и Всичко, което Е. 
Има много цивилизации, които все още не са решили дали са съгласни с тези пет закона. Получа-
ването на гледна точка на индивидите от Земята се предава телепатично и всички, които че-
тете тази книга, давате негласно своя отговор. По този начин откривате особеностите на ми-
словните процеси на Земята, чрез които допринасяте за обогатяването на Междузвездния съюз 
по отношение на създаването и изявяването на съществуващия в него синхрон. Това е валидно за 
всички членове, в това число и за тези, които са наречени „почетни” членове, каквито сме и ние, 
земляните. Колкото повече вземаме участие на масата на преговорите на Междузвездния съюз 
по всеки един въпрос, толкова по-често се демонстрира нашето искрено желание да сме част от 
междузвездната общност, да се чува и зачита мнението ни, а това усилва способността да сме 
в синхрон с останалите цивилизации и Всичко, което Е. Единството не е уеднаквяване. Истин-
ското единство и истинската хармония са резултат на признаването на всяко различие, при-
емане на правото всички различия да откриват своето подходящо място и взаимоотношения 
помежду си, за да се създаде мелодия, която поражда глобалната симфония на съществуването.
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Обръщение към читателите

Какви	са	мотивите	теория	от	когиталността	(ТК)	да	достигне	до	хората?
Дали	тези	мотиви	са	чисти?

Има	ли	нещо	вярно	в	ТК?

Отговорът е прост – това решавате вие – читателите и ползвателите. Възможно е мотивите 
да са на 100% измамни, или пък на 100% да са чисти. Може и да са някъде по средата – хем така, 
хем иначе. Вие търсите доказателства за едното или другото, дали да четете или да отречете. 
Това зависи от посоката, която сте избрали. 

Ние – тези, които предоставяме тази книга, нищо няма да казваме или доказваме. Единстве-
ният начин е да проверите това сами. От вас зависи да докажете на себе си дали информацията, 
която е представена, е работеща или трудна, недостъпна, сложна или изкривена. Вие сте тези, 
които „доказвате“ представената истинност на самите себе си, като използвате информацията 
по начин, който би работил най-добре за вас. Всичко това, разбира се, зависи от собствените ви 
индивидуални настройки, които са най-различни, индивидуални и уникални за всеки от вас. Но 
това към настоящия момент е единственият начин, по който можете да докажете или отречете 
идеята за мотивацията и верността на ТК. Никой и по никакъв начин не ви притиска да четете 
тези книги. Не настояваме да използвате информацията, представена в тях. Казано иначе, не 
ни вярвайте. Проверете го. Това е единственият начин за проверка и доказателство, които да 
предложим. От вас зависи да решите дали това, което четете, е нещо, което да приемете или да 
отхвърлите. От вас зависи дали това, което възприемате, ще ви помогне или не. Ние даваме и 
представяме всичко, което до този момент сме разбрали, осъзнали и проверили. Всеки взема 
онова, което желае и толкова, колкото предпочита. И това е най-доброто отдаване към реалнос-
тта, което да направим, приемайки, че всеки има право да има право...
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Природата и структурата на Съществуването

Когато правим избор, създаваме условия за физическо 
преживяване - един процес, чрез който си позволяваме да от-
крием и изследваме нови аспекти от Себе си, да преживеем 
нови перспективи на себе си. Докато преживяваме и действа-
ме в сътворената от нас паралелна реалност, се ангажираме 
да осъществим синхрон с Творението, като същевременно 
отразяваме към него собствените си честоти и вибрации. Раз-
бирането и осъзнаването на Петте закона на Съществуване-
то позволява разгръщане на синхронността като завършен 
комплект при преживяване на проявения Живот.
Вие	съществувате, което означава, че ако съществувате 

сега, вие винаги ще съществувате. Може да смените „шлифе-
ра“, но винаги ще Сте. Всеки акт на мислене е уникален и не-
повторим, и винаги съществува. Ако не съществувахте, то и 
Всичко,	което	Е, нямаше да бъде всичко, което може да Е. 
Така всеки елемент е ценен, всеки елемент е достоен, всеки 
заслужава това съществуване, има право да съществува и е 
безкрайно важен за Всичко, което Е. Ако някой не е толкова 
важен и нужен, той просто нямаше да съществува.

Не е възможно и да сте нечия допусната грешка, защото 
Всичко, което Е, не допуска грешки. Иначе нямаше да е Всич-
ко, което Е. Затова е нужно да се спре спорът с Творението 
относно чиято и да е ценност и да се приеме напълно идеята, 
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че всичко и всеки съществува по определена причина. Тогава ще е възможно по-пълно да се 
преживее и самото съществуване, ще съществува доста по-широк диапазон на съответствие с 
Творението, с енергийния поток, ще са позволени повече „портали на взаимодействие“, за да се 
ползват предимствата на тази връзка с Творението.
Всичко	съществува	в	едновремието	Тук	и	Сега. Времето и пространството са проекции 

на желанието за развитие - илюзии, които позволяват да се преживее живо и пълно, съвсем 
истински, процесът на себеоткриване и изследване. Докато изследвате собствената си задача, 
творите хиляди други аспекти на себе си – по собствен образ и подобие. Всеки миг мисълта 
преминава от кадър в кадър, за да преживеете Себе си като съществуващи 1044 пъти в секунда. И 
всичко е в едновремието на Тук и Сега.
Цялото	е	Ум.	Светът	е	ментален	и	всичко	е	 свързано	в	 единение.	Всичко,	което	Е,	 е	

едно	и	всяко	едно	съдържа	Всичко,	което	Е.	Това означава, че няма разделяне, че разделянето 
е илюзия. Всяко нещо е едно и също – мисъл, Ум, изследващ себе си от различна гледна точка, 
под различен ъгъл и в различен аспект. Което и да е съществуващо е Всичко, което Е, което пък 
преживява себе си като свои аспекти, като различни перспективи на себе си. Всеки елемент 
изследва себе си, докато преживява себе си от всички възможни вероятности, които може да от-
крие и опознае. Защото, самата структура на Съществуването всъщност никога не се променя. 
Начинът, по който се преживяват всички аспекти, е гледна точка на елемента спрямо самия него 
и се променя, за да има промяна, в която да се търсят и изследват нови аспекти. Този процес  
позволява на Творението да се разгръща до безкрайност.
Това,	което	се	излъчва,	е	това,	което	се	отразява	в	отговор.	Всеки	елемент	от	Всичко,	

което	Е,	твори	отражения	по	свой	образ	и	подобие,	като	самият	той	(елементът)	се	
явява	отражение	на	отраженията,	които	твори. Честотата, на която трептите, поражда 
определена енергийна вибрация, която се излъчва в Потенциала на единната енергия. Така, до-
като даден аспект преживява себе си, чрез излъчването си твори нови кадри на паралелната 
реалност, която желае да изследва. В този план, физическата реалност е една илюзия, едно от-
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ражение на самия елемент в огледалото на Всичко, което Е. Самото огледало отразява обратно 
към елемента идеите, които демонстрира, вярванията и убежденията, които приема за негова 
истина. Когато се преживява физическата реалност, ако се открие, че е необходима промяна, 
е  нужно да се променят параметрите и характеристиките на елемента, а като следствие, тази 
промяна се отразява в паралелната реалност и всичко останало се гради върху това. Емоциите 
и усещанията произлизат от това, което всеки аспект приема за вярно. Не е възможно да има 
емоции или чувство за нещо, ако преди това няма съответната филтрация за същото това нещо. 
По този начин емоциите влияят върху изграждането на околната среда, а самата среда оказва 
въздействие за проява на емоции. Всичко е свързано в единение.
Всичко	се	променя,	с	изключение	на	самите	закони. Всичко постоянно се променя. При са-

мото преживяване и изследване на паралелната реалност, винаги се открива някоя идея, която 
се явява нова перспектива на себе си. Това е начинът, по който Творението се разгръща, защото 
това е неговата природа.

Идеята за страст и щастие, за творчество и любов, за спокойствие и равновесие, са начините, 
по които физическото тяло превежда вибрацията на отраженията, които самото то е сътвори-
ло. Тези отражения са уникални и идентифицират най-дълбоката същност на същността, която 
всеки е. Всичко, абсолютно всичко, е елементарна физика. Защото всичко е вибрации, резонанс, 
физика на енергиите. Независимо, че Творението е богато и комплексно, то не е сложно. В осно-
вата си е много, много просто.
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Осемте принципа на Проявлението

Принцип	на	менталността	-	ЦЯЛОТО	е	УМ,	Светът	е	Ментален.
Цялото е безкрайно знание, информационно поле. А светът, който познаваме е енергия, полу-

чена в резултат на движение, трептене, вибрация на мисълта. Връзката между знание (инфор-
мация) и енергия бе доказана още през 2010 г. от група японски учени, докато търсят отговор 
на задачата за „демона на Максуел“. Те дори откриват коефициента на трансформация между 
информация и енергия:

1 bit (информация) = 3. 10 -21 J (енергия)
Когиталността (глобална мисловност, Универсален ум, хигс бозон, нулева точка и т.н.) е гло-

балната перспектива на „Всичко, което Е”. Тя е информационен потенциал, Божествено съзна-
ние, Творец, Източник, който представлява само единия аспект на тази глобалност. Проявле-
ние, мултивселени, материя и антиматерия са другият аспект. Щом информацията е енергия, 
то следва и че мисловност- та е материя и едното прелива в другото в един безкраен цялостен 
кръговрат, без начало и без край. Когиталността е енерго-информационно поле, което не предо-
пределя положителен или отрицателен смисъл. Обстоятелствата и събитията, съществуването 
изобщо не са натоварени с какъвто и да е смисъл. Ние, проявленията, сме тези, които придават 
смисъл на всичко - оценяват, сравняват и категоризират. При една по-глобална гледна точка, се 
вижда много по-добре самото Творение и се осъзнава взаимодействието между отрицателно и 
положително. Когато проявлението се материализира и става част от „Всичко, което е”, не е въз-
можно да се заглуши или отрече целостта на когиталността. Тя разгръща реалността чрез про-
тивоположности, което не е просто една дуалност и полярност, а три- единство, защото винаги 
преминава през центъра - Източника. Този център позволява неутрално да се наблюдават тези 
две страни, а след това активно да се избере какво точно да се преживее. Така се дава право на 
всяко нещо да има право. Има голяма разлика между това да се формира една морална оценка 
и да се предпочете нещо като отражение на енергийната структура, като честота, вибрация, за-
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висима от естествената природа на околната среда. Затова не отричайте нещата, които не жела-
ете. Дайте право за съществуване на всички аспекти, на което и да е отражение на Творението. 
Без едната страна, другата не би могла да съществува. Творението е редно да се приема като 
цяло… В рамките на Съществуването има нещо, което можем да наречем просто Един-Е-Ние. 
То е Всичко и е хомогенно, синхронно цяло. Точно поради тази причина когиталността няма 
отражение и не може да се сравни с каквото и да било друго. Цялото няма абсолютно никак-
во преживяване на себе си и няма никакво самосъзнание. То Е това, което Е. Но има аспект на 
Един-Е-Ние-то, който е „Всичко, което Е”, и това е аспектът, в който Цялото осъзнава себе си като 
Един-Е-Ние. Осъзнава себе си като Всичко, което съществува, като проявление. Когиталността 
няма самосъзнание - проявлението осъзнава, че е „Всичко, което Е”. Когиталността е непроявен 
потенциал, концентриран в пресечната нулева точка, а проявлението е реализацията на този 
потенциал, проявяващ се като безкрайни вероятности на Творението.

В нулевата точка, която е в пълен покой, времето тече с безкрайна скорост и всичко се случ-
ва в един миг. Връзката движение-време идва от Парадокс на близнаците, посочен в теория 
на относителността (ТО) на А. Айнщайн: „Колкото по-бързо се движим, толкова по-бавно тече 
времето“. Тогава, при пълен покой, времето ще тече безкрайно бързо. Тоест, в покоя всичко 
съществува едновременно… Миналото и бъдещето съществуват в едновремие с настоящето. 
Спомнете си и теоремата на Джон Бел, която е практически доказана: няма изолирани систе-
ми! Всяка частица е в мигновена връзка с всяка друга частица… („Когато откъснеш тривичка, 
цялата Вселена потръпва“, Упанишади). Така миналото и бъдещето са успоредни реалности от 
настоящето и всички хора от тези светове, се явяват наши отражения на самите нас. Минало и 
бъдеще също притежават свои отражения в това, което считат за свои настоящи времеви рам-
ки, съпоставими в сегашната наша реалност. Те функционират като отражения за тези наши 
версии, които съществуват едновременно с техните и с които сме свързани. Наши различни 
успоредни версии съществуват паралелно в „други времеви версии” на Земята, които приличат 
или не приличат на нищо, с което сме запознати. Но това са паралелни реалности, които може 



1 1Термини и упражнения от когиталността
книга пета

да осъществим. Възможно е да имаме версия в паралелна реалност, която е направила избор, 
различен от този, който сме направили ние спрямо дадено събитие. Така стигаме да извода, че 
ние сме всеки друг… Всеки друг сме ние и всеки от нас е всеки друг. Въпроса: „Какво щеше да ста-
не, ако бях направил друго?” се обезсмисля, защото някой (който сме ние) вече прави другото. И 
това е част от преживяването (ни) в друга паралелна реалност. Клишето „всички сме едно” става 
реален факт. Идеята за други животи, с които сме свързани в други светове и измерения, са па-
ралелни реалности на настоящата ни физическа реалност. Тоест, имаме вероятни проявления, 
принадлежащи на чужди цивилизации, и версии на самите нас, проявяващи се едновременно в 
когиталността… И сме свързани... Всичко е едно голямо нулево Цяло, мисловност, Ум, свързани 
в единения кръговрат на еднаквостите и различията ва Всичко, което Е!…

Принцип	на	съответствието	-	Каквото	горе,	това	и	долу,	каквото	долу,	това	и	горе.
Светът е холограма (интерференция и дифракция на светлината) и всяка нейна част съдър-

жа ин- формация за цялото. Фракталът пък е структура, за която се установява нетривиално 
самоподобие със собствените ѝ части. Най-често фракталът се генерира от повтаряща се схе-
ма – принцип. Принципите могат да включват повторяемост на елементи, цикъл или период, 
което позволява повтаряне на характерни особености - самоподобност и възпроизвеждане на 
цялостната структура, независимо дали е увеличена или намалена. Примери за приблизител-
ни фрактали са природни обекти - облаци, планини, водни басейни, кръвоносни системи и др. 
Фракталът е самоподобна повторяемост на принципи при развитие или размножаване на нещо. 
Няма значение дали говорим за обект или характеристика, за материя, или емоции и навици. 
Каквото горе, това и долу, каквото долу, това и горе.

Принцип	на	вибрацията	-	Нищо	не	е	в	покой,	всичко	се	движи,	всичко	вибрира.
Покоят е Потенциал (нулева точка, хигс бозон, Абсолют, Вселенски разум и т.н.), около който 

всич- ко е в движение. Връзката движение-време (ТО, А. Айнщайн – „Колкото по-бързо се дви-
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жим, толкова по-бавно тече времето“, Парадокс на близнаците) предопределя, че при пълен по-
кой, времето ще тече безкрайно бързо. Тоест, Всичко, което Е, ще е налично в покоя Тук и Сега 
(темата се развива подробно в книгата Енциклопедия Когиталност - Всичко, което Е). Всичко 
съществува едновременно… Миналото и бъдещето съществуват в едновремие с настоящето. 
Всяко проявление е в „очакване” да затрепти и завибрира. Всичко е вероятни възможности на 
настоящето, които в този момент още не са избрани. Неизвестност, която съществува като по-
тенциал, но не е предизвикана да се прояви. Така самият потенциал е Съществуващото Цяло, 
имащо пълната информация, но не и проявява. Проявлението прави избори за да предизвика 
вибрация, която да реализира Творенето в Потенциала. Така всяко проявено твори новото, но 
в същото време няма потенциал... Затова проявление и Потенциал са винаги в единение, в ком-
бинативно взаимодействие. Проявления, позволили си да черпят информация, ще „имат”, ще 
творят повече. Насочени към себе си проявления, сами затварят възможността и вероятността 
да ползват Потенциала. Щом нещо е проявено, то така или иначе трепти и вибрира… Това осъ-
ществява движение около нулевата точка на Потенциала (в пълен покой Източникът е с нулев 
размер, няма пространство и време), което забавя получаването на информация от движещото 
се (т.е. губи енергия) и това води до про – явяване на светлина, гравитация, протонно поле и т.н. 
Взаимодействието между полетата предизвиква про-явяване на холограма със защитно поле – 
материя. Про-явилото се трепти и вибрира на индивидуална и уникална за Цялото честота.

Принцип	 на	 противоположностите	 -	 Всичко	 е	 двойствено;	 всяко	 нещо	 притежава	
два	полюса;	всяко	нещо	има	своя	противоположност;	еднаквото	и	различното	са	едно	
и	също;	противоположностите	са	еднакви	по	своята	природа,	но	са	различни	по	степен;	
противоположностите	се	привличат;	всички	истини	са	полуистини;	всички	парадокси	
могат	да	се	помирят.

Енергията образува дифракционна мрежа, която се „разделя” (при движение през нулевата 
точка, движещата се енергия преминава през себе си и образува форма - бутилка на Клайн) и се 
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движи в противоположни посоки от едната стра-
на („дъно” на бутилката) и едни и същи от друга-
та („дръжка” на бутилката). Тоест, енергия се об-
ръща с „хастара наопаки“ в резултат на дифрак-
цията. При трептенето през себе си и протонното 
поле, енергията прелива отново в себе си. Този 
процес образува форма „бутилката на Клайн” и 
осигурява безкрайния кръговрат. Двете части на 
бутилката преливат една в друга, като осигуря-
ват „две части”: ако наречем едната „нормална”, 
то другата се явява нейна противоположност 
(обърната с „хастара наопаки“). При това, всяка 
от тези части има и своите полярности (плюс и 
минус). Така трептенето на енергията формира 
проявления, които имат винаги две състояния. 
Всяко проявление, следвайки принципите, като 
фрактал повтаря тази реалност. Ако Потенциал-
ът е „нефизическа” информация (дръжката на 
бутилката), то проявлението (като излъчващо 
протонно поле) предизвиква в Потенциала акти-
виране, трептене на защитата (протонно поле) 
за нови творения, които се реализират анало-
гична в енергоинформационния потенциал на 

Източника. Получава се Материята на реалността – Вселената, която познаваме. Дотолкова, до-
колкото става дума за преливане на една и съща енергия, еднаквото и различното са едно и 
също и противоположностите са еднакви по своята природа. Тоест, Източник и проявление са 
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едно и също нещо и следват едни и същи принципи... Например - съмнение и доверие. Съмне-
нието не е отсъствие на доверие. Съмнението е 100% доверие в незнание, при което няма избор. 
Съмнението е вяра в условностите, в липсата на избор. Отсъствие на вяра не съществува. Дори 
да вярваме, че не вярваме, ние пак вярваме. Затова преживяваме реалността, защото вярваме, 
че я има. Въпросът не е: „Как да се науча да имам доверие?”, а: „В какво вярвам – в нещо, което не 
желая, или в нещо, което избирам и предпочитам?” И в двата случая потенциалът на Източника 
ще се активира, за да прояви тази вибрация. Дори да приемем, че не приемаме, ние пак приема-
ме. Дори да сме честни, че не сме честни, пак сме честни. Истината, че нещо не е истина, е отново 
истина. Винаги има проявление. Въпрос на избор е да изберем...

Принцип	на	ритъма	-	Всичко	тече	навътре	и	навън;	всяко	нещо	има	своите	приливи	и	
отливи;	люлеенето	на	махалото	присъства	навсякъде;	ритъмът	на	залюляването	на-
дясно	е	ритъмът	на	залюляването	наляво;	ритъмът	се	уравновесява.

Това е принцип за глобалността и стремежа. Тя - когиталността, е балансирано състояние 
на противоположности, което включва и техните полярности, симетричност и асиметричност, 
както и равновесната точка между тях. Така, когиталността се явява балансираната перспекти-
ва, равновесието (при махалото) на всичко това. Детайлизирането на този принцип обезверява 
и отчайва – колкото „добро”, толкова и „зло”, „щом печеля, значи ще загубя“ и т.н. За да опознаем 
една система, е нужно да се отделим от нея. Въпреки, че разбираме полярност- та на половин-
ките, се фокусираме върху едната и „забравяме” за другата. Непрекъснатите колебания в раз-
ни посоки ни карат да се лутаме между двете крайности на махалото. Изборът е „непостоянна 
посока“, което дава тези резултати. Глобално, колебанията ни ограничават в определена зона 
(зона на комфорт - съкр. ЗК) и задържаме действията си около опорната точка на махалото - по-
соката е навътре – към запазване, защита и сигурност около центъра.

За да премахнем това ограничение нека изберем да осъществяваме чрез действия редовна 
адаптация и регулиране на отношението си към света, като по този начин се измества равновесна-
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та точка ва махалото. При промяна на гледната точка (регулиране на отношението), предишната 
положителна позиция се оказва начало за движението на махалото в посока на новата вибрация, 
на избора-промяна, който сме направили. Щом привикнем да адаптираме и регулираме опорната 
точка, осъществяваме и постоянен стремеж да търсим и откриваме новото и неизвестното. Посо-
ката е навън - извън зоната на комфорт и стандартното люлеене на махалото. Този стремеж, тази 
готовност да търсим непознатото осигурява радостта от откривателството - щастието…

Принцип	на	причината	и	следствието	-	Всяка	Причина	има	свое	Следствие;	всяко	След-
ствие	има	своя	Причина;	всяко	нещо	се	случва	в	съответствие	със	Закона;	Случайност	
не	е	нищо	друго,	освен	името	на	Закона,	който	не	е	познат;	съществуват	много	нива	на	
причиняване,	но	нищо	не	се	изплъзва	от	Закона.

Принципът подсказва, че време и пространство не съществуват. Когато се измени вибраци-
ята на едно проявление, то „се премества“ в друга паралелна реалност, с други честоти, в които 
може да съществува. Тоест, проявление и среда са взаимосвързани. Променяната честотата на 
проявлението променя и средата. И обратното - щом се промени трептенето на средата, се про-
меня и проявление- то (като мислене, и като форма). Тези процеси се определят като премест-
ване, защото се променя околната среда. Вибрирането в Потенциала милиарди пъти в секунда 
създава тази илюзия за „преместване“ в пространството на последователни успоредни реално-
сти. Страничният ефект от това е придобиването и на илюзия за време. Всъщност преживява-
нето на време е движението на гледната точка през милиарди илюзорни паралелни реалности, 
всяка от които е малко по-различна от предишната. Пример, макар и представен доста опросте-
но: Ако наблюдаваме кадри с малка разлика между тях и те се сменят с огромна скорост, у нас 
остава усещането, че се движим. Колкото повече е натрупаната информация, толкова по-лес-
но възприемаме и „усещаме“, че „времето“ се забавя... И тогава...Всяка Причина има свое След-
ствие. Но в нулевата точка всичко е Тук и Сега и самата причина се проявява в едновремие със 
следствието, тоест,	следствието	е	първопричина	за	причината, или казано кратко… всяко 
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Следствие има своя Причина. Вибрацията, на която трепти проявлението (избор на свободната 
му воля), активира реалността*, която превръща в действителност*. В същото време околна-
та среда (действителността) влияе върху начина, по който трепти проявлението. Изборът на 
проявлението активира реалността и случващото се, и обратното е валидно със същата сила. 
Случайности няма. Случайност не е нищо друго, освен името на Закона, който не е познат.

Принцип на рода - Родът е във всичко; всяко нещо притежава свой Мъжки и Женски 
принцип; Родът се проявява на всички нива.

Фракталната природа на Съществуването, както и дуалността, проявена като противопо-
ложности се допълват от принципа на рода. Няма крайности – само плюс или само минус. Не 
е възможно да се прояви еднозначно състояние или съдържание - всяко нещо притежава свой 
Мъжки и Женски принцип - всяко нещо съдържа и в себе си и своята противоположност. По 
образ и подобие, като фрактал се генерира самоподобие	във	Всичко,	което	Е	 - повтаряща	
се	схема	–	принцип	не	само	на	физическо,	но	и	на	ментално	ниво.	Двойствеността	на	ум,	
емоция,	или	действие,	е	толкова	валидна,	колкото	и	това,	че	всичко	е	двойствено	и	всяко	
нещо	притежава	своя	противоположност	,	като	и	двете	имат	своите	полярности,	но	в	
същото	време,	еднаквото	и	различното	са	едно	и	също.	Така	всяко	от	тях	съдържа	и	при-
тежава	и	се	прелива	в	другото.	И	това	важи	на	всички	нива, за	Всичко,	което	Е...

Принцип на Цялото - законът, който не е познат. Принцип на когиталността:
Стремежът	към...	определена	вероятност…	люботвори,	създава	същата	тази...	опре-

делена	вероятност...	чрез	противоположността	на	тази	вероятност	и	тяхното	пре-
ливане	едно	към	друго,	слято	в	непрекъснат	поток	Е	пълнота,	цялостност	и	съвършен-
ство!	Това	е	Всичко,	което	Е	-	безкраен	кръговрат	на	съществуващи	и	несъществуващи	
противоположности	с	техните	полярности	в	Нищото	на	Цялото.	

В Съществуването, в Цялото има само едно нещо - единна и хомогенна енергия. И толкова! 



1 7Термини и упражнения от когиталността
книга пета

Всяко проявление е тази енергия. Всички сме информационни вибрации, движещи се около ну-
лата... Резултатът е проявления – индивидуални и уникални, защитили се от самите себе си. 
Всичко е Едно и също нещо, отразено по различни начини, с малки отклонения. Това са отраже-
ния на същото Нещо, което преживява себе си по безкрайно възможни начини. Така че, различ-
ното е в действителност едно и също. И Всичко е вътре във всяко. Всяко е Всичко… Отвън няма 
нищо. Съществува илюзия за отделеност и се преживява отделеност, но от механична гледна 
точка такова нещо не съществува. Има едно Съществуване, само едно. Има само мига Сега в 
Съществуването, един единствен. И всичко е Един-Е-Ние. Едно Цяло… Това, което се възприема 
като различни моменти, е същият единствен момент, от различна гледна точка. Няма парчета, 
които са свързани. Едно Съществуване с вградена единна преливаща свързаност в него. Всяко 
привидно различие само изглежда различно. То е едно и също, а не друго или отделено... Това е 
привидно различие, защото е само преживяване на различие. Ментално, мисловно преживява-
не на илюзорно различие. Ако си Цялото в кръговрат, в непрекъснат цикъл, ще се прекъснеш 
ли някъде? Нали тогава няма да си Цяло? Ако си цялата истина, може ли нещо да е отделено? 
Тогава ще е цялата истина без нещо... Ако съдържаш Всичко, ще отделяш ли каквото и да е от 
себе си? Защото в този случай няма да си Всичко...

Нова версия: 
Стремежът	към	(акт	на	мислене,	намерение)	каквото	и	да	е…	се	проявява	едновре-

менно	със	своята	противоположност	и	единствено	фокусът	(изборът)	определя	харак-
тера	на	резултата.	Фокусът	е	избор	върху	едната	му	полярност,	а	ограничението	от	
безкрайния	Потенциал	създава	в	самия	Него	(в	Потенциала)	отражения	по	свой	образ	и	
подобие,	като	самите	ограничения	се	явяват	отражение	на	отраженията,	които	тво-
ри	фокусът.	
Ако	няма	фокус,	всичко	остава	възможно.	Това	значи,	че	всичко	остава	възможна	ве-

роятност	-	нищо	не	се	случва	и	проявява…
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Принципи при играта Живот

Влиянието и действието на Магнитара променят организирането и протичането на живо-
та. Това е процес, който е индивидуален за всеки обитател на Земята. Предишните честоти на 
ограничение водеха до статичност и задържане на развитието. Всяко нещо изглеждаше крайно 
и изчерпаемо. Това усещане за лимит, макар и илюзорно, действаше като спирачка и блокиров-
ка на развитието, което даваше възможност за контрол и за манипулация. Всичко това водеше 
до агресия, до желание за борба, за оцеляване, а конкуренцията нарастваше и се стигаше до 
безкомпромисни сблъсъци. Сега вече новото разбиране води до заключенията, че енергията е 
безкрайна неизчерпаема река, в която всичко трепти и вибрира с честотите на Цялото. Всичко е 
Потенциал от възможности, в момента Тук и сега, в Един-Е-Ние-то на Всичко, което Е…

1. Посоката – Не се търси сигурност като опорна точка, а баланс на отдаденото приемане. 
При отдаване към Всичко, което Е, със сигурност сме готови да приемем и отдадеността на всич-
ко към нас. Каквото излъчиш, това и ще получиш. Времето и пространството са илюзорна пред-
става на собствените ни избори Тук и Сега. Всичко – и минало, и бъдеще – зависи от сегашния 
ни моментен избор и от неговата посока. Това е фокус към непознатото и неизвестно бъдеще с 
увереността на ясния резултат, който вече е реализиран. Миналото се променя също в съответ-
ствие с този избор. Така границите на времето се събират около сферата на Избора и се опреде-
лят от него и от посоката на отдаденост – дали ще се разгърнем към безкрайния Потенциал или 
ще се фокусираме егоцентрично върху себе си…

2. Вдъхновение – благодарност и радост от това, че можем да творим реалността си, отда-
дени към Всичко, което Е. Любовта, като пълна отдаденост, ни трансмутира в люботворящи 
Творци на Всичко, което Е. Не се търси контрол и манипулация, а...

В-Дъх-Нов-Е-Ние в Един-Е-Ние
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3. Действие с Търсене, действие с приемане, действие с отдаденост и отговорност. Три-
единството на спираловидния, безкраен, неповторяем в повторението си акт, става фрактален 
модул на съществуването на Всичко, което Е. Досегашният биполярен модел на противопоста-
вяне, на добро-зло, бяло-черно и т.н. се заменя от безкрайния кръговрат на енергията (бутилка 
на Клайн). Всеки е в неразривна мигновена връзка с което и да е друго. Всеки развива ограни-
чението си, търсейки в себе си всички останали и изследвайки останалите като себе си. Спо-
деленост и свързаност, отдаденост и приемане, без контрол и притежание. Всеки има право да 
има право. Всеки притежава както предимствата си,	така и тяхната полярност, която е… отново 
предимства. Този цикъл съществува и е вечен, безкраен… Всичко се променя чрез тези три 
принципа. Всеки, като съществуващ, е преливащо се цяло от две полярности, но и едновремен-
но с това е и в неразривна връзка с всеки аспект и елемент от Всичко, което Е. Буквално всеки 
е Всичко, което Е. Така всеки се явява и Творецът на собствената си реалност, и Изпълнителят, 
преживяващ себе си… И Пътят, и Източникът, и Животът… и силата, стремяща се да ги допълни 
и противопостави, като полярност в единството и като единение в полярността…

В младостта въображението ми летеше и мечтаех да променя света.
Когато станах на възраст, открих, че светът не се променя и пожелах да променя страната, 
в която съм. Но тя се оказа неподатлива. В годините на мъдрост направих последен опит да 
променя семейството си, което отказа и да чуе. Сега, когато си отивам, прозрях истината: 

Нужно бе да променя себе си, а чрез примера си и семейството. Вдъхновението на успеха щеше 
да ме предизвика да градя страната си по-добра, а при този устрем бих постигнал

един позитивен и благороден свят.
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Ключът за щастието е промяната в теб…

Кой	желае	да	си	пусне	филм?	
Когато гледате някой филм, знаете, че филмът разказва една история, която може да не е 

вярна, но дава повод да се замислите върху себе си. Нужно е да имате убедителни герои, вълну-
ващи сюжетни случки и подходяща музика, която да акцентира сублимните моменти. Филмите 
ви позволяват да проявите способности и качества, които не е задължително да са валидни и 
верни за вас в реалността. Следите историята все едно, че е вярна, и се отнасяте към героите 
като към действителни реални хора, вместо към някого или нещо, което ги изобразява. Същият 
механизъм се използва и от мозъка, докато се изграждат системите от филтри и убеждения, 
чрез които да се адаптирате, преживявате и творите индивидуалната си паралелна реалност, 
съобразно избраната от вас задача, която сте си поставили.

Когато творите едно проявление, формирате личност, една ограничена его структура, за да 
преживеете физическа реалност. Самото преживяване е честотна настройка на ограничението. 
Това означава, че за да преживеете каквото и да е, е необходимо да се „отрежете“, да се „огра-
ничите“ от безкрайния диапазон на честотите на информационния потенциал. Това означава 
да определите, да изберете, кои честоти да се пропускат и кои да се спрат. Обикновено това се 
случва, като поставите филтри на безкрайните честоти, които да ограничат енергията и вибра-
циите до определен диапазон. Така вие си поръчвате този диапазон, за да преживеете дадено 
състояние, което сами сте избрали. Филтрите са мисловни модели и поведенчески актове, кои-
то формират интерферентни картини на взаимодействието между познато (това, което е вече 
преживяно) и непознато (това, което е извън зоната на познатото). Тези картини проявяват 
форми, свързани с ограничението, които или се развиват и разгръщат като възможности в не-
познатото, докато го опознават и преживяват, или се затварят в рамките на ограничението и 
изследват самото ограничение като безкраен брой вероятности, близки една до друга.
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Самото развитие изисква отваряне и разгръщане към непознатото. Решаването на която и да 
е задача се извършва, като се излиза извън зоната на нейното причиняване. Така, за да решим 
даден проблем или задача, е нужно да излезем извън зоната на познатото. Ако решението на за-
данието е в рамките на познатото, преживяно и изпитано като опитност изследване, то нямаше 
да съществува като проблем или задача.

За да се предизвика честотно „орязване“ от вибрациите на иформационното поле, е нужно 
да се филтрира, да се прекъснат или най-малко да се изкривят и пречупят част от вълните 
енергия, предизвикани чрез мисловни модели или акт на мислене. Тези филтрации ограни-
чават или изкривяват информацията по такъв начин, че да е възможно от гледна точка на 
ограничението да има търсене на неизвестната, непозната част. Физически това са интерфе-
рентни картини на ограничаване на самата информация, която наричате утвърждения, опре-
деления, вярвания, убеждения и т.н. Интерферентните картини „нарушават“ праволинейност-
та на разпространение на енергията и се оформя липса и/или изкривяване на информацията. 
Това означава търсене и набавяне на изчезналото или изкривено знание. При този процес на 
търсене индивидът (ограничението) създава отражения чрез и в неговия честотен диапазон, 
които се явяват вън от неговата зона на познание и по този начин решава задачата и преодо-
лява проблема. В зависимост от ефективността на взаимодействие с отраженията, които огра-
ничението (личността) е сътворило, в него се предизвикват вторични импулси на приемане. 
Тези реакции, наречени емоции, играят важна роля при определяне на следващите избори 
на кадри. Така стъпка по стъпка всяка личност изгражда собствена паралелна реалност, чрез 
която да реши задачата, която сама е избрала и си е поставила. От натрупването на съответни-
те интерферентни картини при адаптация в околната среда се променя и формата – придоби-
ват се сетива за подобряване на взаимодействието, оформят се мисловни модели на реакция 
и т.н. Цялата комбинация от утвърждения, убеждения, опитности, вярвания и филтри оформя 
индивидуализма на личността. Тя се превръща в суперпозиция (смесване) от вълни, често-
ти, които са част от общото поле, като тези трептения се задържат в поле от интерферентни 



2 3Термини и упражнения от когиталността
книга пета

картини – филтри и придадени значения. Това е вашата физическа идентичност – начинът, 
изкривяването, ограничаването, с помощта на което и чрез което възприемате себе си. Тези 
определения са на равнището на индивидуално взаимодействие и заедно с това и на колек-
тивно такова. Всеки елемент и индивид твори и възприема света по този начин. Следователно 
всяко ограничение твори отражения, но самото то се явява отражение на отраженията, които 
твори. Така се изгражда матрица от интерферентни картини, която се явява обща за всички 
елементи, желаещи да изследват определени диапазони в това общо колективно ограниче-
ние (егрегор). Изградената схема от принципи и правила също дава своя принос при опреде-
ляне на състоянията за преживяване на физическата реалност. Следователно всяка личност 
е комплекс от филтри и интерферентни картини, които са лично, индивидуално свързани с 
формата. Аналогично всяко убеждение, всеки филтър по своята природа съдържа способнос-
тта, резонанса и вибрационната честота, които да накарат формата да се привърже силно към 
съответната способност, защото в противен случай няма да притежавате необходимия фокус 
да вярвате в това, което се диктува от нея като правило, и няма да е възможно физическото 
преживяване, което е пожелано от самата личност. Така всички убеждения, навици и филтри, 
които сте изградили, ще направят така, че да изглеждат като единствените възможни твър-
дения и модели на мислене относно адаптацията към действителността. Каквото сте изгра-
дили като филтри, това и ще излъчвате, за да творите. Каквото излъчите, това ще проявите. 
Каквото проявите като отражения и реалност, това ще изследвате. Онова, което изследвате и 
преживявате, на него ще реагирате като резултат от завършилия кръговратен процес. В ре-
зултат на този цикъл или ще приемете сътвореното от вас самите, или ще го отхвърлите. Ако 
го отхвърлите, е необходимо да промените собствените си настройки, за да се реализира же-
ланото от вас. За да промените реалността, е нужно да промените себе си и своите вибрации. 
Но в процеса на изследване на реалността вие получавате различни резултати Така вътре във 
вас се оформят честотни картини, при които сте имали успех, и такива, при които това не се е 
случило. Едните наричате положителни, а другите дефинирате като отрицателни.
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Осъзнаването, че съдържате едновременно положителни и отрицателни убеждения и фил-
три ви позволява възможност за избор. Когато желаете нещо положително, просто използва-
те тези настройки. Важен момент е осъзнатото използване: когато вярвате, нещата се про-
менят. Но не защото имате нужда да се променят, не защото някой го изисква или защото 
търсите вариант да угодите на някого. Нужно е да решите да бъдете щастливи, заради самото 
щастие. Не е възможно да сте щастливи, защото ще получите нещо. Това се нарича очакване на 
краен резултат, а не щастие. Това означава контрол, чрез който поставяте условие за щастие-
то си. Щастливи сте, защото това е състоянието, което желаете, без да ви интересува какво се 
случва. Защото каквото и да се случи, ако сте в състояние щастие, случващото се ви носи щас-
тие. На практика няма значение какво се случва. Истинското доказателство за използване на 
положителните настройки не е промяната в заобикалящия ви свят. Истинското доказателство 
за промяна е, че вие реагирате по различен начин при взаимодействието си с околната среда, 
дори тя да е същата. Така си доказвате, че сте използвали положителни филтри и убеждения, 
и когато докажете на себе си това, околната среда отразява вашата промяна. Когато видите 
резултата, разбирате, че сте използвали положителна филтрация. Но ако ползвате филтри, за 
да получите нещо, това е временна маска, временна роля, за да получите нещото, което жела-
ете. Ако няма никаква друга причина да бъдете щастливи освен факта, че това е състоянието, 
което сте избрали, не създавате (изисквате) никакви други условия. А когато липсват други 
условия, тогава всичко, което излъчвате като състояние, се отразява в околната среда и реал-
ността. Вие сте избрали състоянието „щастлив“, защото желаете да изследвате това състояние 
при взаимодействието с околната среда.

При отрицателните убеждения ситуацията е по-различна. Интуитивно знаете кое е добре 
и кое е лошо. Тогава отрицателните убеждения е нужно да се постараят доста, и то по много 
конкретен начин, за да ви накарат да оттеглите доверието си от положителните филтри. Мно-
го тежко е да бъдете убедени в нещо отрицателно относно вашата истинска природа. Поради 
тази причина отрицателните убеждения разчитат на трикове, на похвати и модели, които 
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конкретно да обърнат определени идеи и преживявания, да ги преувеличават, за да ви фоку-
сират върху отказ от положителното. Отрицателната логика бавно и търпеливо ви „отделя“ 
от света, за да реализира принципа „разделяй и владей“. Тя отхвърля идеята, че сте можещи и 
способни, когато правите – на практика ви убеждава, че сте недостойни, че животът е страда-
ние и борба, че нещата стават с огромни усилия и т.н. В началото, знаейки дълбоко в себе си, 
че това не е вярно, не се поддавате на провокацията. Но впоследствие, лека полека, свиквате 
с тази мисъл, „откривате“ известни „доказателства“, защото сте почнали да ги търсите, и на-
края приемате тезата. След това започвате да я използвате като защита и накрая толкова сте 
се сраснали с нея, че убеждавате всеки и всичко, че светът е отвратителен и нищо не зависи от 
вас, както и от който и да е.

По този начин, за да преживеете идеята за полярностите, за да преживеете идеята за физи-
ческата реалност като преживяване, в което вие преминавате през процес, в който трябва да си 
спомните кои сте от една нова гледна точка, за да може да разгърнете своята природа и да до-
биете по-задълбочено разбиране на себе си, ви се предоставят на разположение, така да се каже, 
всички отрицателни идеи и убеждения, които могат да съществуват в сферата на забвението. 
И това да боравите с тези отрицателни убеждения, да ги трансформирате в положителни, пре-
връщайки тъмнината в светлина, превръщайки ограниченията в свобода, е целият смисъл (на 
живота). Така вие обикновено започвате с някаква форма на отрицателно убеждение, което от-
разява житейската тема, която сте избрали да изследвате и която съдържа всички предизвика-
телства, които ще срещнете през живота си. Но отново: защото голяма част от способността ви 
да откриете себе си от една нова гледна точка е причината да си наложите забвение, като начин 
да направите това откритие, то отрицателните убеждения може от време на време да изглеж-
дат много силни, много проницателни. Те естествено извличат своята сила само от вас, но те 
ви предоставят възможността да изследвате сценарии, които, като безгранично същество, вие 
при други обстоятелства нямаше да бъдете в състояние да изследвате. Въпреки това, тъй като 
сега вие наближавате края на цикъла на отрицанието и се приближавате все повече към цикъла 
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на положителното осъзнаване, пробуждането и разгръщането на съзнанието си, сега е време-
то да започнете наистина да си припомняте, че всички отрицателни убеждения, с които може 
да сте си имали работа, и някои от тези, с които може би ще боравите още за известно време в 
своя живот, са наистина, наистина само идеи, в определен смисъл пълни илюзии, и те наистина 
трябва да се трудят много, много упорито и да се фокусират много, много силно върху доста 
конкретни ваши проблеми, за да ви накарат да се придържате към идеята, че не сте достойни, 
да ви накарат да се придържате към идеята, че не трябва да ги поставяте под въпрос, защото те 
са направени да се самоподдържат, и се опитват непрекъснато да се наложат и да ви убедят, че 
са единствената възможна реалност. И в стремежа си да постигнат това, те имат на разположе-
ние много, много инструменти и трикове, за да ви убедят в своя сценарий.

Упражнение:	На едната страна на един лист запишете средствата и прийомите, използвани 
от	отрицателните убеждения, филтри и придадени значения. От обратната страна на листа за-
пишете техниките за неутрализиране, които сте прочели в трите книги (Ти-Източникът,	Ти-
Проявлението,	Ти-Животът). Можем само да споделим, че това не е в никакъв случай пълен 
списък, но върши работа като основа за промяна. Пълният списък може да заеме много стра-
ници, защото отрицателните убеждения са много, хитри и заблуждаващи ви по отношение на 
това, което правят. Чрез това упражнение ще разглеждате някои от основните им номера, които 
ще ви дадат представа какво да търсите, когато тези убеждения започнат да работят. Когато 
прилагате неутрализиращите техники, леко започвате да разплитате мрежата на отрицателни-
те убеждения, да ги разглеждате от по-неутрална позиция, да се освобождавате от способността 
им да ви убеждават, самозалъгват, от способността им да ви накарат доброволно да оттеглите 
доверието в и към себе си. Щом стигнете до пълно разбиране и осъзнаване на факта, че това са 
само идеи (вероятности), които вие превръщате в реалност, като ги приемате за собствен избор 
(р+ поле), ще е възможно и да ги промените. Те са били преувеличени и филтрирани през сис-
теми от вярвания, които не са даденост, не са априорно зададени функции, верни за вас. Тези 
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филтри преди време са ви дали възможност да изследвате себе си от определен ъгъл, от опре-
делена перспектива и позиция. Сега сте в друг кадър, в друга позиция, която е невъзможна от 
позицията на лишената от време духовна сфера.

Всяко	отрицателно	убеждение	ви	кара	да	повярвате,
че	никое	друго	убеждение	не	е	толкова	истинско.

***
Едно от първите неща, които едно отрицателно убеждение прави, е да ви накара да преста-

нете да търсите другаде подобна идея и да ви убеди, че то отразява реалността, докато всичко 
останало е фантазия. Също така да „гарантира“, че друго подобно убеждение, дори и малко из-
менено, е направо невъзможно. Точно като вас, само то - вашето убеждение – е истинско. Точно 
като вас, дори да имате желание да се отървете от него, то „повишава тон“, засилва своята мощ 
и ви убеждава, че няма друга възможна истина. Дори ви предизвиква за това да откриете, че 
положителните убеждения са отрицателни.

За да не се променяте, негативното убеждение ще префасонира, филтрира всяка идея, коя-
то може да отразява истината, всяко вдъхновение ще превръща в действие без смисъл, всяка 
инициатива и желание ще трансформира в опасност и страх… Тази логика на отрицанието 
е котва, която държи кораба Аз	съм на едно място. Това отрицателно убеждение ви кара да 
вярвате, че положителните настройки са отрицателни и вредни, а защитата на интересите ви 
се извършват само и единствено от него. Така, всеки миг вие се „нуждаете от отрицателното 
убеждение, което ви е „помагало винаги“, щом сте в опасност. То ви дава истинската за вас 
реалност, с уговорката да ползвате него като защита и прикритие, защото иначе „става страш-
но“. Този модел постепенно се превръща в убеждение, навик, да се приемат отрицателните 
характеристики като нещо лично. Тези, които се страхуват да изследват собствената си зона	
за	предизвикване	на	проблеми (ЗПП	или	ЗСП), проектират своите проблеми върху околните 
и средата, която сами са създали.
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Всъщност, отрицателното убеждение накрая ви предизвиква да стигнете до извода, че това, 
което другите казват за вас, е вярно, но за самите тях. Тоест, те просто говорят за вас от свое име 
и като за себе си. Никой не обича да му показват грешките, защото това ги „обижда“. А, когато 
някой успява, постигнатото се омаловажава. Затова вие разсъждавате, при това съвсем осно-
вателно, че те прехвърлят това свое негодувание върху околните под формата на обвинения. 
Околните твърдят винаги, че другите имат грешки, предубеждения и отрицателните черти, 
които всъщност са техни, но те ги отричат. Всичко това можете да видите. Сигурно другите се 
страхуват да си погледнат тези отрицателни качества и характеристики. Така е, но всичко се 
случва въз основа на това, което техните	отрицателни	убеждения	са	им	казали, че не тряб-
ва да правят. Това означава, че и при вас е така, но вие също можете да отречете. Така, че идеята 
за неутрализиране в този случай, е да не приемате нещата лично, а като страничен наблюда-
тел, който вижда много добре дефектите във всичко. Заради експеримента, заради играта, е 
полезно да се вслушате в нечий съвет, за да видите доколко чуждото мнение е нещо, което има 
смисъл. Вярно, че става дума за чужд проблем и тогава отрицателната логика ще направи всич-
ко възможно да ви задържи в отрицателни честоти, за да се „насладите на удоволствието“, че и 
другите „не са по-добре“ от вас. Срастването с тази логика е толкова силно, че накрая самата ло-
гика ви убеждава, че другите са виновни дори и за причините, породили това ваше убеждение, 
придадено значение и настроение.

Тогава всеки обвинява и проектира върху другите своите проблеми. Така отрицателното 
убеждение властва над всичко в ЛИО и ЕЛГО. Включилият се егрегор внушава идеята да отри-
чате желанието да се справите с негативната логика, защото „става още по-страшно“ – нужно е 
да се „опълчите“ едва ли не срещу целия свят. Веднага пристига извода, че е пъти по-разумно да 
не се занимавате с това, защото „каквото за мен, такова и за другите“. И за да защитите себе си, 
отрицателната логика активира инстинкта за оцеляване - започвате да мислите, че ще страда-
те, ако промените своето убеждение. Самоубеждавате се в това, търсите доказателства в окол-
ната среда, проектирана от вас, за да видите точно това и …. естествено – това виждате. Идеята 
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е да самоубедите, че сте в безопасност такъв, какъвто сте. Така отрицателната логика, съвмест-
но с егрегора, намира начин да представи една положителна реалност в напълно отрицателна 
светлина. Сега си зле, но каква е гаранцията, че ще станеш по-добре, ако се промениш? Където 
и да отидеш, за теб ще е още по-трудно, още по-страшно: По-добре познатото зло, отколкото 
непознатото добро… В тази ЗПП всичко ти е познато и ти е ясно, че наистина ще страдаш, но 
все пак си е сигурност. А ако отидеш в посоката, която предпочиташ, може напълно да се прова-
лиш, което ще те направи още по-нещастен, така че защо ти трябва на баир лозе? Я си кретай, 
лека полека. Работата не е заек, че да избяга. То, каквото е нужно да се случи, ще стане. Ти какво 
можеш да промениш? Ако се промениш, ще си различен от останалите и ще си самотната черна 
овца. Сега пак си овца, но поне не си черна…. 

Нещастието обича да споделя. Тогава приобщавате други, които са също толкова нещастни, 
защото сте „на една вълна“ и приемате това за общо правило, което е „нещо нормално“. Логика-
та ви убеждава, че е прекалено трудно и дори невъзможно да се промените и придавате отрица-
телен смисъл на всички ситуации.

Ако се осъзнаете, че всички ситуации са изначално неутрални (50-/50+), вие сте тези, които 
избирате какъв смисъл и какво значение да им придадете. След като получите резултата, който 
търсите, осъзнавате, че всъщност ситуацията си е такава, каквато е, но вие ѝ придавате смисъл. 
Придавате този смисъл и дадено значение, защото желаете този резултат, или имате намерение 
да го изследвате. Следователно нищо не можете да кажете за дадено ситуация, докато не я об-
следвате, като я преживявате. Чак след преживяното можете да сложите определена „оценка“, да 
придадете дадено значение на самата ситуация. Но тогава хитрецът „отрицателна логика“ де-
монстрира собствената ви безпомощност да се променяте, омаловажава способностите и успеха 
– „скромността краси човека“. Тогава потискате тръпката и удоволствието от направеното и се 
вкарвате отново в отрицателни състояния, които блокират енергията, щом посоката се обърне 
вън от ЗПП. И тогава възникват твърденията „не съм готов“, „не ми е дошло времето“, „може би 
това не е за мен“, „твърде сложно и трудно е“, „дали ще се справя?“, „не съм достатъчно добър“, 
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„ами ако се проваля или ми се случи нещо?“ и т.н. Тоест, това е нещо, относно което не притежава-
те способността да се справите. Отрицателната логика задейства невротрансмитери на отпадна-
лост, на умора, на летаргия, на разсейване, като това изведнъж да предизвика глад, точно когато 
започнете работа, появяват се „състояния на апатия и безхаберие. Всичко това ще предизвика 
мисленето, че не си струва труда и усилията. Щом се върнете към негативната страна на нещата, 
сякаш силата ви се връща, заедно с бодростта и като че ли „нещата си идват на мястото“. Така 
отрицателната логика ви мами и самозаблуждава, когато отивате към посока навън и положи-
телната страна, която се явява околната среда и сътворената от вас паралелна реалност. Отри-
цателните убеждения усилват страх, недоверие във възможностите, скованост при непознати 
ситуации и т.н. Всяко придвижване към правилната схема е съпроводено с безсилие, мързел или 
ужас… Мислите отиват към идеята въображението да се развихри като си представите най-ло-
шото. Това отрицателната логика връзва с идеята, че сте „реалисти”, че така сте предвидливи, 
че ако не гледате на живота по този начин, хората ще се отвърнат от вас, че стоите здраво на зе-
мята… Щом представяте най-лошото, хората гледат на вас като на разумен човек, защото всеки 
знае, че светът е такъв. Ако не сте такива, не може да ви се има доверие, имате болна фантазия, 
не гледате трезво на нещата, вредите на себе си и останалите… И тогава идва познатата реплика 
„целта оправдава средствата“. 

Отрицателната логика обръща всичко с хастара наопаки - положителното е отрицателно и 
отрицателното е положително. Мозъкът кара клетките да действат по отрицателен начини, с 
идеята, че това ще доведе до положителен резултат, което е просто невъзможно. Отрицателно-
то поведение, съвместно с колективната договореност за негативност стават норма на поведе-
ние, превръщат се в „морал“ и се превръща в действително средство за получаване на положи-
телни резултати – припомнете си израза „разделяй и владей“, който е символ на могъщество и 
възможности от хилядолетия. Това води до увеличаване на негативността, а това предизвиква 
отрицателни убеждения, които водят до отричаща себе си паралелна реалност, което води до 
нови отрицания и така до безкрая и отвъд…
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Когато сте в отрицателно състояние, творите отражения, които отразяват и преживяват тази 
отрицателност и това е т. нар. „лош късмет”. Че кой сътворява този късмет? Творенето на реал-
ности е неутрален механизъм и принцип, при който няма значение какъв вид енергия се влага. 
Вие сте енергия, която за да съществува, определя себе си като двуполюсно състояние. И тук е 
слабото ви място – онзи, който желае да ви манипулира, използва идеята, че е необходимо да 
правите отрицателни неща, които неминуемо ще се трансформират от само себе си в прекрасни, 
защото това е естествен кръговрат на енергията… Тогава се зацикляте в отрицателните избори 
на състояния, които се натрупват и отрицателните убеждения все по-усърдно ви убеждават, че 
това е единственият път. Към това като добавим колективната договореност на ЕЛГО, се стига 
до положението, че чак когато „ножът опре до кокала“, човек си позволява да се промени. При-
чината е, защото дълго сте се оставили на отрицателните убеждения и тази логика е успяла да 
ви убеди, че това е нормално, морално и прекрасно. 

Вие сте тези, които избирате и положителното, и отрицателното. Не може да възприемате, 
да видите или усетите нещо, ако не сте се „настроили“ на неговата вибрация. Щом притежавате 
вибрация, която е отрицателна, сте си позволили само тези честоти. И докато не си позволите 
да си представите и да трептите на положителни вибрации, те остават невидими и неосезаеми. 
Когато си позволите положително състояние, всички положителни възможности се проявяват, 
видими са и дори разбирате как могат да бъдат творени. Разбира се, отрицателните убежде-
ния ще направят всичко възможно, за да останете в старото състояние, ще пречат да откриете 
основното	(отрицателно)	убеждение, като фокусират вниманието ви върху второстепенни, 
разсейващи убеждения. Това е любимия фокус на основното отрицателно убеждение. То играе 
роля на невзрачно, немощно и незабележимо старче, което е покрито с дрипи - вторични и тре-
торазрядни убеждения, които са толкова вонящи и неприятни, че да ви е гнус дори да ги махне-
те. Отрицателната логика залага примамки навсякъде, че да мислите, че сте открили пречката. 
Горди от себе си, продължавате живота си, докато се усетите, че поведението ви е същото, че 
чувствата и реакциите към света са предишните. В същото време старчето, заровено дълбоко, 
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ликува, че е измамило търсещия. Нужно е истинско желание и отдаденост, за да проникнете 
през дрипите и мизерията на отричащата логика. Щом я откриете и се изправите пред нея, тя 
губи своята власт и изчезва. Тогава отпадат и второстепенни и треторазрядни убеждения, за-
щото вече нямат основа и причина да съществуват.

Отрицателните убеждения натрапват своята незначителност и невзрачност дотолкова, че 
дори няма да допускате, камо ли да осъзнавате, че съществуват: „Аз може и да имам някой и 
друг недостатък, но иначе съм си перфектен“. Всичко, което е лошо, идва отвън. Това обаче е 
манталитетът на жертва, която знаейки, че е жертва, не приема версията, че е жертва, но ви-
наги се оплаква, че е жертва, обвинявайки Всичко, което Е, за това, че е жертва. Това е параноя, 
която означава, че светът е виновен за това, че съществувате. Това означава, че вие сте приели 
себе си за жертвата и всичко се случва на вас, а не чрез вас. Така отрицателната логика ви кара 
да се чувствате кукла на конци, че от вас не зависи нищо, вие сте затворник на незнайни сили, 
вашето мислене е отвън и идва от някъде, незнайно къде, но не откъдето е нужно, и че няма 
отрицателни убеждения и филтри, а „така е устроен светът, който е едно жестоко, коварно 
място“. Направо Ад, в който вие просто чакате своя ред. И, да, адът е на Земята и това е непро-
меняемо. Най-добре да видите дали не е възможно да се самоубиете. В същото време, вие сте 
толкова специален, че сте дори изключение по отношение способността да се променяте, да 
се самоубиете или дори да вземете някакво решение. Просто Човек, но с главно Ч, нали раз-
бирате… Нещо като: „От студ умри, гъз R (R - ар, запазена марка) бъди…“ Така се усилва състоя-
нието на арогантност и на жертва. „Всички го могат, но по някаква причина (специален съм), 
при мен не се получава. Аз съм някакво шибано изключение от правилото”. Макар това да 
изглежда като позиция на жертва, всъщност е състояние на агресивна гордост и арогантност. 
Вие твърдите, че измежду всички същества в цялата Мултивселена, вие сте единствените, 
които не е възможно да се промените. Това е наивен модел да привлечете внимание към себе 
си по един много отрицателно-егоцентричен начин.

Тук е редно да се добави информация за посоката. Посоката – навън от… или навътре към… 
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ограничението определя съответно знак + или - на енергията. Причината е проста: енергията 
на Източника се излъчва само навън, а „преживяното и изследвано“ от Творението остава като 
информационен потенциал. Енергията, която е в посоката на Източника (навън от Нищото), се 
приема за положителна и в синхрон с потока на самия Източник, а тази, която е в обратна по-
сока (навътре), се приема за отрицателна и в асинхрон. Това разделяне също е условно, защото 
говорим за движение на енергията под формата на бутилка на Клайн, където това „навътре“ 
прелива в това „навън“ и обратно..

Да помислим за минута: „Поглед отгоре“
Проявлението обхваща всички вероятности. То е като поглед от върха, откъдето се виждат 

всички индивидуални пътеки – по-широк е хоризонтът на наблюдение. Със своя ограничен диа-
пазон холограмата е в долината и не вижда всички препятствия по пътя, но притежава „инстру-
мента“, наречен Проявление, през който вижда и избира пътя, по който да върви. Това е все едно 
холограмата да има приемник, чрез който получава пълна картина от гледната точка (върха) на 
самото Проявление. То самото се явява инструмент, чрез който всяка холограма да следи пътя 
си. В същото време обаче холограмата е редно да се съобрази с „картата“ на долината, т.е. да 
приеме правилата на играта на съответната долина, създадена от самата холограма чрез Про-
явлението. Именно чрез Проявлението холограмата „вижда“ картата на долината, за да върви 
най-адаптивно по избрания от нея път. Тогава, независимо от отклоненията или препятствията, 
холограмата винаги следва избраната посока. Чрез своите мисли, решения и действия тя из-
гражда конкретни навици (убеждения и филтри), чрез които да осъзнава постоянната си свър-
заност с Проявлението. Чак тогава холограмата става едно единно цяло със самата себе си, като 
поема едновременно и глобалната, и индивидуалната отговорност за Пътя и Посоката, която е 
избрала. Ако тази връзка бъде игнорирана, холограмата използва само диапазона за движение 
през долината, ограничен от собствените ѝ сетива. Тогава всяко нейно действие е възможно 
да бъде като движение в „омагьосан кръг“ – постоянно пребиваване и „преместване“ в една и 
съща зона на комфорт. Холограмата си създава илюзията, че върви през долината, но всъщност 
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обикаля и циркулира в нея, без възможност за излизане. Единствено излизането от тази зона 
и възобновяването на връзката с Проявлението дава възможности за напускане на долината и 
продължаване по пътя. Това позволява да се следва пътят, отразяващ предварителния избор, с 
цел да се изследва вдъхновението при преживяване на избраната реалност.

Извод: Накратко целият процес може да бъде определен като три състояния:

- трансмутация – процес на осъзнаване на съществуването на Източника – това е триедин-
на енергия, съдържаща целия информационен потенциал в покой. Актът на мислене е единно 
движение от завъртените в едновремие полярности наляво и надясно. Като резултат се получа-
ва посока, единна цел, която е перпендикулярна на завъртането. Тази посока може да е отново 
циркулираща наляво и надясно. Перпендикулярно на двете следствия се получава засмукване 
на потенциала, което реализира като холограмно проявление избора на собствения си фокус. 
Така може да се каже, че трансмутацията е триединна енергия от покой, движение и придаване 
на значение на това движение като „плюс“ или „минус“, като полярност. Трансмутацията е не-
разривно свързана с глобалната отговорност за сформиране на среда.

- единена лична глобална отговорност (ЕЛГО) – това е самото Проявление, съдържащо в 
себе си всички вероятни фактори, които създават и биха предизвикали създаване на елемен-
ти, обусловени от девет вероятностни параметъра, които да дадат възможност за преживяване 
на определено състояние. Размножени фрактално, тези параметри подпомагат оформянето на 
елементи, които да създават самите условия за преживяване. При това всички елементи помеж-
ду си остават свързани в едно цяло, т.е. няма нива, отделяне, измерения, последователност и т.н. 
Всички тези „движения“ са акт на мислене на самия Източник. Въз основа на така създадената 
дифракционна решетка на реалността, чрез преминалия през нея Потенциал на Източника, се 
образуват колективни ограничения (ментални образувания), които подпомагат автоматично-
то разбиране на реалността, като по този начин се осигурява лично, индивидуално и уникално 
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преживяване на всеки един от елементите, колкото и „малък“ или „голям“ да е той. Всъщност 
„голямо“ и „малко“ няма, тъй като всичко е акт на мислене на Източника. От друга страна ко-
лективните ограничения се явяват защити (егрегор, пазител) на определено състояние, фикси-
рано честотно в даден диапазон. По този начин всяка среда се явява уникална и индивидуална, 
а в същото време – защитена. Зоната на съзнателните колективни обвързаности (егрегор) е 
общата ментална мембрана - колективният ум. Това са общите правила, според които всеки се 
съгласява да изследва дадена тема в реалност като колективно мислене. Чрез егрегора се огра-

ничава допълнително видът околна 
среда, която елементът пожелава да 
се преживее. Може дори да се уточни 
видът планета, която се предпочита 
като преживяване, както и прави-
лата и законите на физиката, които 
вървят ръка за ръка с това ограни-
чение. Така фокусът остава концен-
трирано свързан единствено върху 
преживяването, без елементът да 
се ангажира със „зададени априо-
ри“ параметри (напр. дали гравита-
цията го задържа на земята, как да 
диша и т.н.). Така се създава шахмат-
ната дъска с нейните параметри и 
правила, а щом се „стъпи” върху нея, 
започва играта. Не е необходимо да 
се следи друго, освен самата игра.

Промяната на една среда е въз-
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можна единствено чрез поемане на единена лична глобална отговорност. Тя е неразривно 
свързана с личната индивидуална отговорност, защото, ако я няма индивидуалната, няма как 
да се прояви и глобалната. 

- лична индивидуална отговорност (ЛИО) – това са онези девет движения, които осигуря-
ват личното индивидуално преживяване на всяка холограма в ограничения диапазон на среда-
та. Те са обусловени от индивидуалното мислене в комбинация с глобалните условия на средата. 
Илюзията за сетивност провокира допълнителни ограничения (филтри), които предизвикват 
индивидуалните вибрации на самата холограма при взаимодействието с околната среда. Нари-
чаме тези индивидуални вибрации емоция. Следствието от тях е промяна на дифракционната 
решетка, а новополучената дифракционна решетка се явява… филтър. Въз основа на „натрупа-
ните“ филтри се осъществява „развитието“ и желанието за излизане от ограничителната зона, 
което се нарича творчество. Ако липсва ограничение, липсва и творене. Ако се фокусираме само 
върху ограниченията, липсва развитие и надграждане. При това се губят възможните вероят-
ности за преживяване. Приемането на филтрацията и използването ѝ в посока към излизане 
от средата (посока навън) води до хармонизиране и синхронизиране с вибрациите на Проявле-
нието за трансформиране на самата среда. Промяната на средата от своя страна автоматично 
се реализира, ако има подаден такъв импулс. Той зависи от три основни параметъра: мислене, 
решение, действие. Те са взаимосвързани, неделими и е редно да имат обща посока – излизане 
извън ограничението, извън зоната на комфорт. Проявлението от своя страна реализира про-
мяната чрез неразривната си връзка с Потенциала на Източника. Така цикълът се затваря. 

Извод: Чрез Личната Индивидуална Отговорност (ЛИО) и преживяването на определена сре-
да всяка холограма е необходимо да трансмутира себе си с единствена посока – отдаденост към 
Всичко,	което	Е. По този начин посоката на холограмата съвпада с тази на Източника, който 
чрез Проявлението, решетката на реалността и егрегора (Единената Лична Глобална Отговор-
ност) автоматично променя средата, която холограмата отново преживява.
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***
Отрицателната	логика ви убеждава да се чувствате комфортно с отрицанието. Щом сте 

живели с този начин на мислене достатъчно дълго, значи сте го приели и дори сте го желали. 
Ако не е така, сте щели да търсите начин да го промените… Явно тази логика ви е вършила ра-
бота, което означава, че имате честотен портал с нея, харесвате си я, общувате и дори интимни-
чите с нея. Това мислене дори е като половинката в семейството – хем сте свикнали с нея, хем не 
можете да я търпите – Хем сърби, хем боли… Според логиката, всяка друга посока на действие ще 
е по-лоша. Когато се предадете, отрицателните филтри ви изтощават бавно с времето, докато 
се слеете с тях. Причината – свиквате да вървите срещу посоката на енергията на Източника. 
Не просто свиквате. Това ви доставя удоволствие и вие го превръщате в навик. Тогава се случва 
обратното. Дори да ви кажат, че тези филтри са грешни, вие ги защитавате, защото си пазите 
оргазма и удоволствието, като в същото време се оплаквате, че сте жертви и сте нещастни. На-
слаждавате се да оплаквате нещастието си. Така започвате да твърдите и да вярвате, че нищо 
не работи, никой не може да ви помогне, няма методика, която да ви „изкара“ от колапса на 
затвора на замъка „Аз“. Това е вашият замък и той е прекрасен, но в същото време това са само 
едни каменни стени, които не ви позволяват да бъдете свободни.

По този начин всичко положително е облечено в отрицателна магическа и непостижима за 
вас светлинна мантия, която някой ви е надянал без ваше съгласие като хомот и когато имате 
вероятност за промяна, мантията ви убеждава, че всичко е просто глупост, една мечта, едно 
пожелателно мислене, което никога не дава резултат и е продукт на въображение и фантазия. 
Така собствената ви логика ви убеждава да изопачавате и изкривявате всяка положителната 
информация като отрицателна, да приемате всеки успех като нещо незначително, да не върши-
те нищо, защото мантията ви е направила „магия“, благодарение на която, колкото и да се пъне-
те, нещата ще си останат такива, каквито са. Всяка положителна реплика се трансформира чрез 
собствената ви логика или в лъжа, или в безбрежна недостижимост, или в мечта, за която ви 
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липсват сили, възможности, средства и способности. С времето започвате дори да не разбирате 
позитивната част от информацията, а действията, свързани с промяна в положителна посока, 
започвате да смятате за виртуозна методика. И тъй като вие не сте виртуози, този модел на ми-
слене не е за вас – той е само за „избрани“.

Вие ставате лъжци и измамници в самите себе си. Филтрите и логиката ви преиначават, пре-
образяват и филтрират информацията по такъв начин, че да виждате нещо различно от това, 
което е, и тогава то става безсмислено като положителна промяна. В състояние на отрицание 
се борите с енергията на Източника, животът става борба и агония, а гръмогласните дрънкащи 
филтри приличат на хаос, създадат какафония, получавате мигрена от изопачаване, ушите ви 
болят от дисхармонията и… се отказвате от положителната трансформация. Обявявате, че сте 
несъвместими с нея, че тя е нещо лошо, защото вие сте прекрасни и добри, а всяко нещо, което 
ви причинява подобен дискомфорт, е гадно, нелогично и лошо. Затова, ако сте стигнали дотук и 
трептите на тези вибрации, не четете и не докосвайте повече тази книга. Не ѝ обръщайте вни-
мание и бягайте надалече, колкото можете по-бързо, за да се върнете там, където ви е сигурно 
и удобно – в затвора на замъка „Аз“… завинаги.

Щом отрицателната логика си е свършила работата добре и наистина ви е убедила, че в този 
замък имате „сигурност“, вашият мозък ще използва всичко възможно като оправдание, отла-
гане или безсилие, като невъзможност или болест, дори и травми или хора от околната среда, 
за да поддържа статуквото. Мозъкът и логиката в синхрон ви фокусират върху всяко отрица-
телно усещане, което сте изградили като удоволствие, за да не мислите за самите филтри, а да 
прехвърляте фокуса върху всякакви отрицателни мисли и ситуации, които оправдават идеята, 
че светът е негативен. Спирате да виждате онова, което не желаете да видите, а то е, че све-
тът не е само черен. Логиката използва всички възможни поводи и вероятности да оправдаете 
себе си и поведението си, за да оставите отрицателното убеждение да ви владее. То е вашият 
положителен приоритет по отношение на чувства, вярвания, мисли и действия. Превръщате 
се във виртуозен консултант и дистрибутор на отричащия всичко брутален и жесток свят на 
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егоцентризъм и притежание. Вършите работа, която обявявате за работа в служба на светли-
ната, именувате се дори за работници на светлината, приписвате си звания като пророк, гуру 
или сатья (учител), за да продължите да уверявате себе си и Всичко, което Е, че отрицателното 
убеждение е най-доброто възможно състояние. Отрицателната логика тогава е спокойна, за-
щото ви е убедила да вършите работата вместо нея. Вие се превръщате в роб на собствените си 
филтри и логика, и се отказвате от функцията да творите в името на Всичко, което Е, освен ако 
това творене не е свързано с отрицание и рушене. Тогава светът ви е удивително отрицателен, 
а вие самите сте магистърски клас на отрицанието във Вселената. И тогава бруталната ви логи-
ка издига твърдението, че Вселената е нужно да ви е безкрайно благодарна, защото все някой е 
нужно да върши и тази работа… Тоест, вие сте безкрайно ценни с уникалния си негативизъм…

Колкото и да сте пристрастени и влюбени в отрицателната си логика и филтрации, това не 
е основание те да продължават. Когато откъснеш тревичка, цялата Вселена потръпва; когато 
цвете разцъфне, цялата Вселена ликува. Това значи, че всяко ваше действие се отразява на и 
във Всичко, което Е. Тези идеи, уникалният негативизъм е нещо, което е нужно да се трансфор-
мира, докато се изследва. Едва тогава има развитие. На практика отрицателната логика спира и 
задържа разгръщането на енергията. А отрицателните филтри, веднъж изследвани, не е необ-
ходимо да се детайлизират в тяхната безкрайна вариативност. Те са просто идеи и вие ги проек-
тирате като кадри върху всякакви форми на архетипни интерферентни картини. Проектирате 
ги приемствено като образи и изображения, за да е сигурно, че са на преден план в мозъчната 
кора и леснодостъпни през всичкото време на преживяване и изследване. Така идеята е не да се 
откажете от негативизма си. Идеята е да осъзнаете, че го правите… Ключът е в проумяването, 
че всички кадри на отрицателните убеждения са просто филм, който творите и прожектира-
те на самите себе си. Това са поредица от символи (0 и1 като символи на двоичен код), които 
не съдържат някаква истина. Те са валидни дотолкова, доколкото илюзорно да преживеете оп-
ределена емоция за определено време. Точно като в киното. Разликата е тази, че в киното сте 
просто зрител, а във филма на живота сте и участник, и режисьор, и композитор, и декоратор, и 
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сценарист, и главен актьор в комбинация с всички второстепенни роли. Кадри, които не е нуж-
но да предпочитате или да отричате. Вие позволявате тяхното съществуване такова, каквото 
Е. Цялото триединство (ЕЛГО,	ЛИО	и	Трансмутация) чрез единение в едновремието на Тук и 
Сега разгръща, преживява, допълва и пресътворява само себе си по този начин, а вие се явявате 
пълноправен участник в процеса. И ще сте наистина пълноправни съТворци, ако действате, ми-
слите и Творите осъзнато. Осъзнаването, че сте и Пътят и Източникът и Животът в едновреми-
ето на Тук и Сега ви прави осъзнато съществуващи композитори на симфонията Живот. Всеки 
един елемент от Всичко, което Е, твори отражения по свой образ и подобие, създавайки по този 
начин собствена паралелна реалност, като самият той като елемент се явява отражение на от-
раженията, които твори. Това е смисълът на самото съществуване.

Всички кадри и отражения не са нищо повече от факта, че реалността винаги съдържа, е съ-
държала и ще съдържа дуалната схема на съществуването - положителна енергия, следваща 
движението на енергията от Източника, и отрицателна енергия, насочена срещу този поток. 
Въпрос на Избор. Избор, който осъзнато може да бъде определен от самите вас. Всеки избор е 
правилен и всеки има право да има право. Положителните идеи са интегриращи, свързващи и 
експанзивно-вдъхновяващи като механизъм, а отрицателните енергии са разединяващи, изо-
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лиращи и свиващи. Когато всичко това се сведе до самия механизъм на Творене и съществуване 
става ясно, че вие като елементи от Всичко, което Е, проявявате и преживявате природата на 
структурата на самото Съществуване. Това е уникално участие, което ви предоставя възмож-
ността да избирате каква част ще сте от картината на Живота, каква нота или инструмент да 
изберете, за да се извиси симфонията на Съществуването. Имате правото да Избирате тъмни-
ната или светлината ще представлявате от картината, да създавате непрекъснато нови нюанси 
и сенки в тази картина, да се наслаждавате на Творчеството си, защото вие сте и художникът, и 
платното, и четката, и цветовете. Вие сте и нюансите, и сенките, и рамката, и статива, и пейзажа. 
Вие сте картина в картината на самата картина, но никога, никога, никога не сте били пленници 
на самата картина. За да слушате, изпълнявате и композирате симфонията на собственото си 
съществуване, е необходимо да поставите и паузите, и нотите, и инструментите, но и празното 
пространство между тях, да сте композиторът и диригентът, но и тяхното отрицание. Само то-
гава зазвучава симфонията на Съществуването. Избор, който всеки миг е добре да извършвате 
Осъзнато. Това е ключът към Свободата да сте Себе си…

Околната среда отразява промяната вътре във вас (Аз-съм), защото вие излъчвате тази про-
мяна в информационния потенциал (Е-съм или Аз-непознато) и „обръщайки енергията с хаста-
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ра наопаки“ (бутилка на Клайн) творите ма-
терията и Всичко, което Е. Сътворените еле-
менти са околна среда и паралелна реалност 
(Всичко, което Е на Е-съм, или Аз-непознато), 
в която да решите, да изследвате, да изпъл-
ните и преживеете задачата, която сте си 
поставили (Аз-съм). Процесът е много по-ед-
новременен – в момента на Избора, вие вече 
сте сътворили и изследвате околното среда, 
докато я преживявате и изпитвате емоции, 
които да ви предизвикат за следващия избор. 
За да се осъществява този процес на същест-
вуване, са необходими правила и хармония. 
В противен случай светът ще изглежда като 
оркестър преди концерт, където всеки си на-
стройва инструмента, без да се интересува от 
който и да е, и дори като игнорира, отделя и 

спира да чува съседа, който също настройва своя инструмент. Резултатът е какафония, а не сим-
фония. Това е сегашният ни свят… Затова, ако се спазват 5 основни принципа на съществуване 
и 8 принципа за преживяване на живота паузи и ноти, празно пространство и материя могат да 
се композират така, че нещата да са в синхрон. Щом познавате и прилагате тези принципи, ще 
можете да творите и композирате прекрасната синхронизирана симфония на Съществуването. 
Самото опознаване на всеки инструмент, на всяка нота, на всеки индивид ще ви гарантира една 
добра прекрасна съгласуваност между всички тях. Слушането и преживяването на концерта, 
наречен Живот, е смисълът на самия Живот…

Ако се променяте, за да получите нещо, което да задържите, вие не се променяте, а задържа-



4 3Термини и упражнения от когиталността
книга пета

те енергията, провлачвате нотите и скър-
цате по струните. Маймуни, които „правят 
концерт“ в енергийния свят. Слагате вре-
менна маска на перфектен композитор или 
виртуозен инструменталист, играете вре-
менна роля, за да получите нещото, което 
желаете. И всичко това, докато задържате, 
нарушавате потока от енергия. Това проме-
ня и елементите, които творите около себе 
си. Изградени по вашия модел честоти, те 
също задържат и изкривяват. Всяко отра-
жение също твори отражения по свой образ 
и подобие. Цялата реалност (Е-съм енер-
гия) задържа и изкривява потока на енер-
гия в дисонанс на съществуването…

Ако нямате никаква друга причина да 
бъдете щастливи, освен факта, че това е 
състоянието, което сте избрали, не създа-
вате и никакви други условия. Така вие не 
изисквате, нямате претенции, не обвинява-

те, не се вайкате, не обиждане и т.н. Тогава условията за съществуване са самите принципи на 
съществуване. Всеки елемент се превръща в търсач на синхроничност с околната среда. Всичко, 
което щастливо излъчвате, се отразява в живота и в реалността. Вие сте избрали състоянието 
„щастие“, защото желаете да изследвате музиката, мелодията, симфонията на съществуване на 
Всичко, което Е.

Ако заместим думата щастие с жертва, но оставим принципите, нещата звучат като сим-
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фония на жертвеността и унищожението. Избрали сте да изследвате състоянието „жертва“, 
защото желаете да преживеете това състояние и проявявате инструменти и ноти, които да 
ви подпомогнат при този процес. Така и вие при взаимодействието си с околната среда, а и 
самата околна среда, се оформяте като симфония на разрушението…. Също като при огледало-
то – отражението ви се усмихва, само ако вие сте усмихнати. Ако чакате намръщени то да ви 
развесели, ще чакате дълго. Ако не ви пука дали отражението се усмихва или страда, то просто 
отразява истинските ви реакции..., без да му пука дали вие се усмихвате или страдате…
Осъждането	е обезсилването на всичко, което сте решили или избрали. Щом стремежът е 

да се отнеме силата на нещо, е необходимо вие да го опознаете много добре, да преживеете и 
изследвате всичките му честотни вибрации, като да се слеете с него. Така вие ставате него, т.е. 
превръщате се в онова, което осъждате. Всяко същество има собствен начин на изследване на 
идеята за съществуването. Това не означава, че е необходимо да осъждате начина, по който 
живеят вашите отражения. Ако осъждате това, което правят като невалидно или недостатъч-
но, то вие самите трептите на честота невалидност и с тези честоти творите собствената си 
реалност. Фокусът ви пада върху тях, но щом ги виждате, усещате и дори осъждате, вие сте се 
съгласили да създадете своя собствена версия за техните честоти и вибрации в индивидуал-
ната ви паралелна реалност. Щом търсите красотата и се забавлявате, където сте, то където и 
да е другаде ще се забавлявате и живеете в мига Тук и Сега. Тогава дори няма да се опитвате да 
бъдете другаде, защото ще сте там, където желаете. Идеята е да се търси състояние, а не място 
или личност. Вие избирате дадено състояние, което да преживеете и изследвате, защото изби-
рате състоянието. Не го избирате, защото е евтино или скъпо, не го търсите, за да спечелите. 
Просто сте избрали състояние, което желаете да преживеете.

Като полярност на осъждането е позволение	и	приемане - когато позволявате и приемате 
факта всеки да живее живота, който избира, вие осигурявате равенство и валидност на всич-
ко... на Всичко, което Е. Като елемент от това Всичко, което Е, подкрепяте това, което правите 
и позволявате на Всичко, което Е, да ви подкрепя. Това е състояние, в което осъзнавате, че чрез 
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мислене и действия творите отражения в околната среда – отражения, които са по ваш образ и 
подобие, т.е. съвместими с вашите честоти и настройки. Приемате, че вие сте същото отражение 
на всички останали елементи от Всичко, което Е, затова позволявате и приемате правото на все-
ки да съществува и преживява по начин, по който желае.
Безпокойство - енергията на възбуда, която е филтрирана през убежденията и придадените 

значения. Това е вяра в нежеланото и неподходящото за индивида, който изпитва и преживява 
тези състояния. Ако вярвате в нежеланото, започвате интуитивно да се безпокоите от резултата, в 
който вече сте повярвали и сътворили. Това ви кара да се притеснявате. че се нуждаете от защита 
и по този начин… си предизвиквате нападение. Целта на това нападение е да се провери стабил-
ността и нивото на вашата защита. Щом вярвате в нежеланото, нещата се променят и сътворената 
от вас околна среда гради нападение, за да провери способностите на защитата. Не защото имате 
нужда от това. Вие просто решавате да се защитите, заради самата защита. Тогава се подразбира, 
че като краен резултат имате какво да губите. Тоест, вие вече сте приели и загубата. Това е кон-
трол, чрез който поставяте допълнително условие към защитата да ви защити. Не ви интересува 
какво се случва, защото каквото и да се случи, ако сте защитени, се чувствате сигурни. Следовател-
но, на практика, няма значение какво се случва. Истинското доказателство за нивото на защита 
е момента на пробиване на тази защита. Тогава разбирате как и по какъв начин сте си осигурили 
нивото на защита. Стига се до извода, че защитата предизвиква агресия, нападение за да се про-
вери статута и рейтинга, качеството на самата защита. Така си доказвате, че си човек, който чрез 
защита приема загубите, защото за да се разбере качеството на предпазване, защитата е нужно да 
се пробие. Тоест ти желаеш защита , за да бъде пробита. Краен резултат – пробита защита, тоест 
огромно количество енергия за действия, които да доведат до… нулев, безсмислен резултат.

До същия резултат водят и всички действия, предизвикани от филтри с посока навътре. Няма 
никакво значение в каква форма ще се облече желанието за противопоставяне на естествената 
посока на Източника, която е единствено посока навън - пълна отдаденост към всеки елемент 
от Всичко, което Е. Шлиферът, маската или прекрасното представяне нямат значение, ако съ-
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държанието е контриращо, съпротивително, отричащо и по този начин разрушително и уни-
щожително. Затова е добре да виждате и усещате посоката, която сте поели, да наблюдавате и 
променяте филтри, убеждения, нагласи и навици в съответствие с развитието и разгръщането 
на знанието. В същото време не бива да забравяте, че всеки има право да има право да изслед-
ва и преживее онова, което сам е Избрал. Всеки сам избира Пътя, който да следва, да преживее 
живота, който е пожелал, с помощта на Източника, който Е. В този план всеки може да се яви и 
силата, която желае да предизвиква, отрича и преодолява сама себе си.
Разбиране	 и	 преценка – ментален, вероятен избор за действие според индивидуалните 

предпочитания от наличните опции на опитност и филтрация на индивида. Разбирането	не	е	
действие. За да се материализира и прояви определен резултат, е необходимо действие. Дейст-
вието и разбирането могат да се разминават. 
Преценката е предвиждане и обезсилване на нежелани резултати. Препоръката е да се дейст-

ва според желанието за определен резултат, без да е предизвикан стремеж към обезсилване на 
нежеланите резултати. Ако стремежът е към обезсилване на нежелани резултати, се предизвик-
ва състояние на съпротива и отричане, което води до обратни резултати от предпочетените.
Съмнение - съмнението е доверие в нежелания резултат или неподходящата реалност. Дове-

рието не се учи или развива, не се дава или взема. Всеки индивид на 100% е сигурен и се базира, 
основава се на нещо. Обикновено това са собствените филтрации и убеждения, собствените при-
дадени значения и навици. Доверието е просто фокус върху желан резултат или реалност, а не 
върху противоположното на нея. Но ако доверието е прехвърлено единствено върху енергията 
Аз-съм, то е обосновано от вече постигнати неща, никое от които няма и не може да се повтори. 
Погледнато от този ъгъл, това е доверие в невъзможното. Също така това е и липса на развитие, 
защото всяка задача се решава извън нивото, на което е причинена. Така задачата (която и да е 
тя) на енергията Аз-съм може да бъде решена, само ако излезете извън ограничението Аз-съм и 
потърсите отговорите в околната среда, създадена от самите вас, за да ви помага.

Както при преценката, ако стремежът е към обезсилване на нежелани резултати, се предиз-
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виква състояние на съпротива и отричане, което води до обратни резултати от желаните (виж 
примера със защитата).
Неуспех	– отказ от постигането на желания резултат или реалност. Това означава, че инди-

видът се отказва от желания резултат или реалност, вярвайки в убеждението, че те са невъз-
можни. Докато няма отказ от намерението, няма провал и неуспех. Нежелания резултат се явява 
опитност, която е добре да не се повтаря. Казано иначе, този който търси и не се спре в своето 
търсене, той винаги намира онова, което търси.
Страх	- емоционалната реакция, която е следствие от вяра в реалност, която е силно неже-

лана или крайно непозната. Страхът е отказ от изследване, а следователно и отказ от съществу-
ване. Тази реакция обикновено е следствие на нежеланието да се провери, прегледа и изследва 
определено взаимодействие или реалност – между индивида и околната среда. Неизвестното 
се приема за плашещо, а не за интересно. Затова, всяка неизвестност кара индивида да сложи 
придадено значение „отказ“ за изследване. отказ от постигането на желания резултат или реал-
ност. Това означава, че индивида се отказва от изследване на сътворения резултат или реалност, 
вярвайки в убеждението, че те са невъзможни. Докато няма отказ от намерението за изследва-
не, няма провал, неуспех или страх. Казано иначе, мързелът, нежеланието да се изследва дадено 
взаимодействие води до придадени значения, предопределящи емоционална реакция от вяра в 
реалност, която е силно нежелана…

Състоянието „страх“ е полезно, когато индивидът признава, че го притежава и може да раз-
съждава върху това състояние. Тогава той става търсач на причината – филтъра или придаде-
ното значение, водещи до това състояние. Така, щом открие причината, която го предизвиква, 
той докато изследва тази причина, променя състоянието и „страха“ се разсейва – превръща се в 
нещо познато и изследвано. Действията по изследване на дадено състояние и взаимодействие 
водят до опознаване на съответното проявление или реалност. Тогава самото търсене на непо-
знатото се превръща във вдъхновение и възможност за изследване. А фактът, че това изследва-
не е необятно и неизчерпаемо, предизвиква вълнение и трепет, тоест щастие.
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Буферен период на промяна
Всичко, което проявявате като отражения, както и самите вие (отражения на отраженията, 

които творите) е наполовина прекрасно и наполовина непрекрасно. Това означава, че е невъз-
можно, когато правите каквото и да е, да очаквате 100% успех, перфекционизъм и т.н.. Всичко, 
абсолютно всичко съществуващо е дуално - винаги е наполовина добро и наполовина лошо. 
Към всеки проявен успех се проявяват и хора, факти и събития, които са негативно настроени 
към работата. Всичко това е необходимо да се приеме, тъй като точно тези настройки, хора 
или събития могат да са пътеводната светлина как да направите от постигнатия успех (на 
50%) още по-голям успех. Успехът е нещо прекрасно за самите вас, но е съпроводен и с отго-
ворности, които е нужно да поемете. Неуспехът е предизвикателство, което е нужно да проме-
ните, като приемете неговото изследване. И двете състояния (успех и неуспех) са функция на 
желанието да се преживее сътвореното от самите вас. Това може да се случи само с отдаденост 
и желание за изследване на негативното. Причината за това е, че позитивното е вече позна-
то. За да стане позитивно, то вече е изследвано, преживяно. Посоката вън от ограничението, 
което сте приели – в областта на околната среда и Всичко, което Е, извън вас самите, е онова, 
което предизвиква да бъде опознато и вие творите тази среда точно по тази причина. Тога-
ва изследване и преживяване са свързани основно с негативната, непозната и неизследвана 
страна от вашата енергия. Развитието и промяната, търсенето на възможности е чрез обслед-
ване на този ваш аспект. Докато това се случи, все още ще се ядосвате, ще имате желание да 
докажете, че сте прави и ще държите да бъдете похвалени или поне да ви се обърне внимание. 
Така се появява буферен	период между момента на приемане на отрицателно настроената 
логика и настоящия момент, в който все още не сте създали утвърждението „приемам всичко“ 
като убеждение или навик.

За да избегнете частично първичните си емоционални реакции през този буферен период, е 
добре да имате „готови“, предварително „оформени и измислени“ изречения и отговори. Много 
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от тях могат да са като термини и дефиниции, други като фрази, но така или иначе това ще ви 
подпомага за настройка „приемам“. Друг аспект може да е работата. Предварително да „откри-
ете“ кои действия или дейности ви носят разсейване от проблематика изобщо, ангажират ви 
мисленето в друга посока и спомагат за пренастройка на филтрите и придадените значения. 
Всеки сам изгражда своя индивидуална и уникална схема, защото е неповторим. Не е възможно 
да използвате чужди модели и методи като ги повтаряте едно към едно. Всеки елемент се прис-
пособява към принципите и упражненията, като адаптира и упражненията и моделите към себе 
си, спазвайки принципите:

„посока навън с пълна отдаденост и Любов“,
„забравям себе си, изследвам и преживявам средата, като променям себе си“,
„по-добре да изследвам неизвестното, отколкото да се подпра на известното“,
„търся и следя да преживявам състоянието, което съм избрал, независимо от обстоятел-

ствата, които са около мен“,
„търся промяната в отношението и поведението си, дори при едни и същи обстоятелства и 

събития в средата“ и т.н. В този план ето и основна база, която може да ползвате:
Какво	е	грешка,	провал,	неуспех - отказ от постигането на желания резултат или реалност. 

Това означава, че индивидът се отказва от желания резултат или реалност, вярвайки в убежде-
нието, че те са невъзможни. Докато няма отказ от намерението, няма провал и неуспех. Докато 
има следване на желаното, всичко, абсолютно всеки резултат, е стъпало към успеха.

Примерни утвърждения за „вътрешна настройка“ на индивидуалното ограничение „Аз“:
Хора, факти и събития се подреждат по най-добрия за всички начин.
Благодаря за Любовта и Мъдростта на водата, светлината, когиталността; благодаря на 

Любовта и Мъдростта за водата, светлината, когиталността… В изобилието на страстта, в 
кръговратите на вечността…

Приемам, отдавам, творя с Любов към и от Всичко, което Е
Преживявам и изследвам Живота, докато го приемам с Любов.
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Творя, приемайки полярностите, за да преживявам реалността си с Любов.
Решил съм да бъдеш щастлив, заради самото щастие. Щастлив, не защото ще получа нещо. 

Това е очакване на резултат, а не щастие. Това е контрол, чрез който поставям условие за щас-
тието си. Аз съм щастлив, защото това е състоянието, което желая, без да се интересувам как-
во се случва. Каквото и да се случи, ако съм в състояние щастие, случващото се ми носи щастие. 
На практика няма значение какво се случва. Истинското доказателство за моята промяна не е 
промяната около мен. Истинското доказателство за моята промяна е фактът, че аз реагирам 
различно, дори всичко да е същото. Щом аз се променя, околната среда също се променя.

 Вземате едно от тези утвърждения или си създавате ново, което да ви „пасва“ като стил, 
изразяване, ритъм. Започвате да го повтаряте навсякъде и по всяко време, когато мозъкът не е 
ангажиран с друго. Например: сутрин под душа, след това, докато пиете кафе, докато пътувате 
в автобуса или сте в парка на разходка. Преди лягане, след ставане, докато мечтаете или сте от-
пуснати. Повтаряте го при негативни ситуации – по-интензивно от друг път, за да се фокусирате 
върху утвърждението, а не върху събитието. Така се разсейвате от ситуацията и се фокусирате 
върху позитивното си утвърждение. Повтаряте, докато стане навик да приемате събитията спо-
ред убеждението, в което вече сте превърнали утвърждението.

Така се разбират и се осъзнават състояния като медитация,	сън,	прераждане,	смърт и са-
мадхи (постигане на единство между възприемащ и възприемано, между виртуално и реално). 
Всички те са „виждане“ в тъмнината. Тялото изчезва, но умът се запазва и се ражда отново от 
единната дълбинна мисловност. Проявява се първият проблясък от тъмнината. Тъмнината и 
светлината са единно цяло, предизвикало себе си, за да се опознае в пълнота. Ако се отхвърли 
която и да е от полярностите, се отказвате от съществуването. 

Тъмнината е неизвестното, което е нужно да се освети, като се преживее. Потопени в свет-
лината, бидейки самата светлина, забравяме, че се раждаме от покоя на тъмнината и спираме 
да я разбираме, търсим, приемаме, люботворим. Отричаме се от самите себе си, започваме да 
се страхуваме от приемането на любовта, честността, истината и вярата. Спираме да следване 
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истинската си същност. Нужно е отново да изградим моста вътре в себе си. От едната страна на 
този мост са натрупаните логика и опитност в едно с техните съмнения и защити, а от другата 
са вярата и любовта в едно с тяхното приемане и отдаденост.

Примерни модели за „външна настройка“ (към околната среда) на
индивидуалното ограничение „Аз“:

Пример 1: 
предизвикателство:  Грешиш, това не ми/ти помага. Това не мога да го направя. Нали е 

нужно да следвам собствените си желания… и т.н.
Примерен отговор 1: Грешка, провал, неуспех и следване на претенция за постигане на всяка 

цена са отказ от постигането на желания резултат… За да развиете желанието, е необходимо да 
излезете от Зоната на Предизвикване на Проблемите (ЗПП). Дори и да търсите сигурността на 
миналото, всяка опитност, която сте преживели, не е възможно да бъде повторена. Това, което 
е невъзможно, няма как да е сигурност. То е невъзможно… Следователно единственият начин 
да решите и изпълните дадена задача, да излезете от проблема или провала, е като напуснете 
Зоната на Предизвикване на Проблеми, което е точно миналото. Това означава да излезете от 
познатото и да потърсите решение в неизвестна зона с неизвестни резултати, които се откри-
ват в околната страна.

Примерен отговор 2: Избраните за изследване вероятности са преживяване на паралелна 
реалност. В този процес се създава илюзията, че не мисълта се движи, преминавайки и създа-
вайки кадрите, а че кадрите се променят и следват един след друг… Точно като при филмовата 
лента всички кадри съществуват едновременно (цялата лента е налична), но чрез лампата на 
прожекционния апарат (това са изборите, които правим) и движението на ролките, кадрите 
се сменят. Лампата винаги осветява един-единствен кадър с определена скорост. Когато ка-
дрите се създават с честота 5,3. 10-44 пъти в секунда, а изчезват за 10-42 сек, се получават 530 
сек разлика между проявено и изчезнало. Това са 8 мин и 50 сек , в които се „помни“ случва-
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щото се. При зараждане на идеята какво да се случи има подобна разлика във времето между 
пожелаване на избор и избор. В рамките на тези 18-19 минути съществуваме в свят, който 
самите ние сме избрали и реализирали… Този свят е резултат от акта на мислене. Докато се 
преживява реализираната реалност, тя предизвиква нови актове на мислене и т.н.

Пример 2: 
предизвикателство: Аз се надявам; очаквам, искам, имам претенции…
Отговор: Надеждата (очакването, претенцията) е състояние на предполагаемо съмнение, 

комбинирано с пълната липса на действие. Това е поддържане на убеждението, че съществува 
значителна възможност и вероятност (повече от 62 %) да не се постигне желаният резултат. 
Докато съмнението (съм-не-ние – не сме себе си) е вяра в нежелания резултат или неподходя-
щата реалност, то надеждата е предполагащо съмнение, т.е. съмнение в съмнението. Липса на 
доверие дори в съмнението.

Този, който истински желае, прави, а не се надява. При това неговото правене е с истинска-
та вяра, че всяка стъпка е стъпало към успеха. И единствено отказът от желаната реалност, 
събитие, случка или ситуация, е неуспех. Неуспехът е един, стъпалата на успеха са безкрайни.

Пример 3: 
предизвикателство: Вие сте гадняри и искате (само) пари, власт, контрол и т.н..
Отговор: Ние сме такива, каквито сме. Всеки съществуващ елемент във Вселената е зави-

хрено торнадо между негативно и позитивно (ДНК). Така, ние като личности сме като всички 
останали отражения - нито само позитивни, нито само негативни. Една химикалка е изклю-
чителен помощник, когато имаме желание да предадем информация или съобщение, но е и 
средство за убийство, ако прободем окото на някого с нея. Сама по себе си химикалката не 
е нито убиец, нито помощник. Ние сме тези, които чрез действията си придаваме значение. 
Също така, щом някой влиза в дадена система, група или екип, той приема условията на сис-
темата, за да се адаптира и оцелее  в тях. В този план ние сме просто приемащи колективната 
договореност на всички на Земята. С това не сме нито добри, нито лоши, а приемащи.



5 3Термини и упражнения от когиталността
книга пета

Пример 4:
предизвикателство: Всички сте лъжци и измамници.
Отговор 1: като в Пример 3.
Отговор 2: Когато представяме нещо, сме се научили да даваме всичко, а всеки да взема тол-

кова, колкото му е нужно. Под „нужно“ е редно да се разбира онова, което му импонира и му ха-
ресва. Ако вие вземате само тази негативна част, е добре да се замислите дали не е редно самите 
вие да се промените.

Пример 5:
предизвикателство: Нищо не разбирате; не знаете, тъпи сте, имате какво да учите и т.н.
Отговор: Докато се преживява реализираната реалност, всеки елемент от Всичко, което Е, се 

учи и развива. Самата опитност е учене и развитие. По тази причина, преживявайки реалността, 
ние се разгръщаме към Всичко, което Е. Докато се разгръщаме, винаги ще има неща, които не 
сме усвоили. Но точно затова преживяваме живота – да вървим по стъпалата към успеха, докато 
се разгръщаме.  Всичко онова, което все още не сме разбрали и усвоили, може да споделите с 
нас, като по този начин ни помогнете в нашия път на разгръщане към безкрайния потенциал 
на Всичко, което Е!

Пример 6: 
предизвикателство: В работата шефа и колежките ви дразнят; срещате си с приятели и 

има неща в тях които не ви допадат; виждате нещо в околната среда, което не понасяте.
Отговор: 
Нужно е да решиш да бъдеш щастлив, заради самото щастие. Не можеш да решиш да бъдеш 

щастлив, защото ще получиш нещо. Това се нарича очакване на краен резултат, а не щастие. 
Това означава контрол, чрез който поставяш условие за щастието си. Ти си щастлив, защото 
това е състоянието, което желаеш, без да те интересува какво се случва. Защото каквото и да 
се случи, ако си в състояние щастие, случващото се ти носи щастие. На практика няма значение 
какво се случва. Истинското доказателство за промяна не е промяната в заобикалящия те свят. 
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Истинското доказателство за промяна е, че ти реагираш по различен начин, дори всичко да е 
същото. Така си доказваш, че си се променил и когато докажеш това, околната среда отразява 
твоята промяна. Но ако се променяш, за да получиш нещо, ти не се променяш, а слагаш времен-
на маска, играеш временна роля, за да получиш нещото, което желаеш. Когато си се променил, 
отраженията в средата се променят. Ако ти не си се променил, то и отраженията също не се 
променят. Защото всяко отражение твори отражения по свой образ и подобие, като самото то 
се явява отражение на отраженията, които твори… Ако няма никаква друга причина да бъдеш 
щастлив, освен факта, че това е състоянието, което си избрал, не създаваш (изискваш) никакви 
други условия. И когато липсват други условия, тогава всичко, което твоето щастие излъчва, 
ще се отрази в живота. Ти си избрал състоянието	„щастлив“, защото желаеш да изследваш 
това състояние при взаимодействието си с околната среда.

Повтаряме този пасаж, защото е необходимо да се осъзнае много дълбоко, че За да промените 
своето настроение или ментално състояние, променете вибрацията си. Всеки може да промени 
менталните си вибрации с усилие на Волята в посоката на целенасочено фиксиране на Внима-
нието върху някакво по-желано състояние. Волята насочва Вниманието, а Вниманието проме-
ня вибрацията. (Кибалион) Променяте състоянието си и като резултат се променя настроение-
то и филтрацията. Щом промените състоянието, вече вибрирате на други честоти и това сменя 
убеждението или филтъра, който използвате.

Още	примери: в работата шефът и колегите ви дразнят – определяте качествата и характе-
ристиките, които ви дразнят. Внимателно наблюдавате дали това е действие, навик или просто 
дума, подхвърлена реплика, ирония, отношение и т.н. Докато изследвате тези параметри, тър-
сите вариант да ги промените във вас. Защото щом нещо ви дразни в околните, то задължител-
но вие също го притежавате като честоти. 

Да	помислим	за	минута:	Ако до момента сте правили нещо, за да имате резултат за себе си 
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и сте се чувствали постоянно използвани и жертва, то независимо от резултата, сте се приемали 
за нещастни. Източникът няма отношение към излъчването, което разпръскваме около нас, за 
да проявим среда по наш образ и подобие. Той подкрепя и завихря най-силната енергия, която 
сме избрали да излъчим. Каквото излъчим, това се разпростира до безкрайност. Проявените с 
тази енергия елементи са наситени точно с този диапазон от честоти. Когато отново са излъ-
чени тези честоти, елементът, който няма нужда повече от тези вибрации, ги отразява вън от 
себе си. Така в околната среда се явяват честотите, които вече се съдържат  и във вас – с малки 
отклонения, леко различно от самите вас, но така или иначе, отразяващи самите вас. Ако не се 
замислим и не изследваме обстойно паралелната си реалност, или пък изследваме само едната 
половинка, решаваме, че това са просто характеристики на средата. Онова, което ние отразя-
ваме като честоти и диапазон, също е нещо, което ни идва в повече вътре в нас. Ако средата 
съвпада с честоти, които притежаваме, то ние вече сме ги преживели. Преживяното не може да 
бъде повторено и имаме желание (създаваме си фокус, постоянен избор) да го отхвърлим, отре-
чем и отделим. Всъщност това, което „ни идва в повече“, е онова, което вече сме преживели, но 
не сме приели. „Инстинктът“ да отхвърлим е интуитивното осъзнаване, че преживяното от нас 
няма и не е възможно да се повтори. Практикувайки тази схема постоянно и продължително, я 
превръщаме в навик – неосъзнато поведение да отричаме, спорим, контролираме и т.н. изобщо. 
Този изграден модел предаваме и на другите. Моделът става „правило“ за цялата среда. Тогава 
започваме да говорим, че филтрите са се „обърнали“ срещу нас. Реалността става враждебна, 
а ние самите – все по-агресивни. И това продължава, докато продължителното „упорстване“ в 
тази посока не се промени.

И точно тук е нашето решение и избор – да го променим ние, в нас, вместо да страдаме 1,2 
или 3 години и пак да го променим. Бързата реакция като промяна и филтрация в нас променя 
и средата. Когато ние започнем да приемаме шефа или колежката като хора, които имат нужда 
от помощ, и потърсим как да им помогнем, ще има резултат. Изпробваме няколко варианта да 
се държим така, че да не се дразни никой и когато сме постигнали успех, намираме вариант да 



5 6 енциклопедия Когиталност

го кажем и на колежката, и на шефа. Така, докато сме търсили варианти за тях, сме променили в 
себе си вибрациите, които дразнят.

Срещате си с приятели и има неща в тях, които не ви допадат - определяте също качества-
та и характеристиките, които ви дразнят. Внимателно наблюдавате за позитивни и негатив-
ни характеристики. Изследвате тези параметри, като търсите вариант да ги промените в себе 
си. Защото щом нещо ви дразни в тях, то задължително вие също го притежавате като често-
ти. Всеки е такъв, каквито са приятелите му… Тази поговорка достатъчно добре илюстрира 
казаното. Отделно, ако сте достатъчно критични, информацията, която можете да извлечете 
от тези взаимодействия, е огромна. Всеки нов член на групата допълва вашата информация и 
ви отразява. По този начин ежедневно можете чрез другите да изследвате себе си.

Виждате нещо в околната среда, което не понасяте – майка с дете се кара на малчугана. 
Коя е причината това да ви дразни? Заровете се в миналото. Може вие самите да сте били 
потърпевши и да са се карали на вас постоянно. Приемате тази „табелка“ от околната среда, 
разглеждате отношението на родителите си тогава от настоящата ви гледна точка. Може да се 
окаже, че сега виждате нещата по друг начин – така, че да оправдаете тогавашното тяхно по-
ведение. Приемането, съгласието, което не е привидно и маскирано, води до спиране на гнева 
срещу подобно поведение. Така вие сте трансформирали себе си, благодарение на средата. 
Същото нещо важи и за страха. Състоянието „страх“ е добре да се признава, за да можете да 
разсъждавате върху него. Тогава ставате търсач на причината – филтърът или придаденото 
значение, водещи до това състояние. Така, щом откриете причината, която предизвиква стра-
ха, докато изследвате тази причина, променяте състоянието „страх“ в състояние „търся и 
мисля, изследвам“. Състоянието „страх“ се разсейва, защото фокусът ви пада другаде. След из-
следването срахът се е превърнал в нещо познато и следователно вече не е страх. Действията 
по изследване на дадено състояние и взаимодействие водят до опознаване на всички аспекти 
от съответното проявление или реалност. Тогава самото търсене на непознатото се превръща 
в стремеж за изследване и вдъхновение от резултатите. А фактът, че това изследване е нео-
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бятно и неизчерпаемо, предизвиква трепет, наречен щастие.

Допълнение: Когато ви гонят отнякъде, когато не ви желаят – не се налагайте да сте там. 
Всеки идва и си отива, когато е нужно - както за вас, така и за другото отражение. Няма нищо 
излишно между елементите на Всичко, което Е! Когато ви дават или търсят за нещо – приемай-
те. Това е повик от Вселената, която има нужда от вашите качества и характеристики. Търсете 
винаги допълнително работа и изследване, пробвайте новото и неизвестното, и ще трептите на 
честотите на щастието. Това е и смисълът да съществуваш. 

Забележка: Комбинирането на отделни пасажи от отговорите и термините е желателно, сти-
мулиращо и води до огромни творчески успехи. Развива въображението и дава възможност за 
нови решения. Колкото повече се развивате, толкова повече ще се разгръщате към честотите на 
Всичко, което Е, но ще е необходимо да приемате все повече предизвикателства.

Припомняте си, че отречено, отрицание, отказ и посока навътре са информационна енергия, 
която е отразена и отхвърлена. Желанието да работите с отхвърления от вас потенциал е отка-
зът от съществуване. Желанието пък да се повтори определено състояние, елемент или реал-
ност е намерението да се спре и върне обратно енергията на Източника, с което да се унищожи 
самият Източник от който произхожда Всичко, което Е. Това е идея за отделяне и разделение – 
да се отдели Източникът от Всичко, което Е. Да се разкъса връзката между Източник и Творение. 
Това е идеята „Разделяй и владей“. Резултатът е винаги агония и страдание.
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Примерни модели за „настройка“ към Източника и енергийния свят на
индивидуалното ограничение „Аз“:

Интуиция
Принципно всеки елемент от Всичко, което Е, се променя непрекъснато, но не всеки си позво-

лява и приема да почувства промяната. Когато се премине от другата страна на огледалото, про-
мяната се усеща повече – чрез същността, която всеки Е, чрез отраженията, които тази същност 
създава като околна среда, чрез взаимодействията между същност и отражения. Всичко това 
се преживява като табелки и знаци (всеки и всичко, което се среща и случва в реалния живот), 
които вие сте си предизвикали, за да си напомняте за смисъла на промяната. Всяко нещо извън 
вас (Е-съм енергия) е сътворено от вас (Аз-съм енергия). Синхронността между тези две състоя-
ния е енергията на съществуването. Когато осъзнато тази синхронност се увеличава и се усеща 
по-осезаемо, това изглежда като чудо. Тогава се разбира, че чудесата са естественото състояние 
на нещата. Личността осъзнава, че е едновременно и Пътят, който сама избира, и Източникът, 
който Е, и Животът, който преживява, докато го изследва и твори.

Така интуицията	е	честотната	синхронност	между	енергийните	ви	съдържания,	при-
емането	на	двете	ваши	собствени	състояния	-	между	това,	което	сте	като	личност,	и	
околната	среда	-	това,	което	още	не	сте	приели	като	честоти.	Всеки индивид, с който 
взаимодействате, е „услугата“, която сте си задали; маркерът, който сте си предизвикали, за да 
научите нещо от избраната задача или да си припомните нещо за самата задача. Всеки, който 
срещате по пътя си, отразява онова, което е необходимо да „видите“ или да „знаете“ в дадения 
момент. Това са табелки от реалността за припомняне на избраното от вас в името на смисъла 
на собственото ви съществуване. Виждате приятел, но търсите причините, поради които го сре-
щате. Той се проявява, за да ви подсети. Неговите позитивни и негативни черти са онова, върху 
което е нужно да обърнете внимание. И миг след това да ги коригирате в себе си.... По този на-
чин изследвате всеки елемент от средата си, за да коригирате себе си. Това е интуицията....
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Сънища

Обикновено се мисли, че сънищата не се пом-
нят. Това е процес, който за да е успешен, са нуж-
ни тренировки. Помненето на сънищата е адап-
тационен филтър, който се проявява, когато има 
желание (или обратното - съществува желание-
то да нямате желание – въпрос на избор) наисти-
на да се извърши промяна. Информацията, която 
като символи се дава чрез сънища, е информация 
относно избора, който е направен от вас като за-
дача за изследване. Чрез промяна на поведение-
то и аспекти на характера можете по-бързо да се 
справите със задачата, за да промените своята ре-
алност към нещо по-добро – нещо, което предпо-
читате. Сънищата	са	действителни	паралелни	
реалности, които ви подпомагат при решаване 

на задачата на живота. Тълкувате символите по начина, по който ги усещате. Така съумявате да 
погледнете отстрани собствените си избори и след тълкуването на посланията да ги промените. 
Всеки	символ	има	своето	значение	като	тълкувание,	което	се	отнася	единствено	и	само	
за	самите	вас. Само вие имаме способността да го разтълкувате. Ако имате истинския интерес 
да изучите тези послания, както и желание да ги приложите, нещата се случват и сте винаги ус-
пешни. Не всичко става от първия път. Нужни са тренировки и истински интерес и любопитство 
да се разгърне връзката с Източника през паралелната реалност на сънищата. Резултатът ще е 
наличен единствено, когато извършите практическото действие за да го сътворите.

Най-напред е добре да си изградите „механизъм“, убеждение, чрез които да помните съни-
щата. Този механизъм е прост – повтаряте си преди да заспите: „Тази вечер сънувам и си помня 
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съня“. Повтаряте, докато заспите. За да се самоубедите, че сутринта ще записвате символите 
или тълкуванието, до главата си оставяте молив и лист (тетрадка). За да ускорите този процес, 
е добре да си напишете и кратък предварителен речник, чрез който да „хванете“ принципа, по 
който се извършва тълкуването. Тъй като тълкуването е символно, чрез асоциации превръща-
те картините от съня в разбираем, смислен разказ-послание към изпълнителя - „холограмата“, 
която сте. Всяка	картина,	събитие,	случка	или	елемент	е	послание,	което	има	смисъл	и	
е	необходимо	да	го	изтълкувате.	Като ограничени същности изследвате собственото си не-
знание. Затова сънят винаги е предупреждение, апел - какво е редно да промените и доколко се 
движите в правилната посока за решение на задачата, която сами сте си поставили и избрали.

Пример: хладилник - тълкуванието на този елемент има няколко символни значения: съх-
ранение, запасяване, храна, удоволствие, студ, затвореност, отделеност, многообразие, ограни-
чение, студена светлина и т.н. Кое точно от тълкуванията ще изберете (като естествено, може 
да е и съвсем различно) зависи единствено и само от вас. Затова ваша задача може да стане да 
разтълкувате като символни значения всички елементи, които виждате по пътя си: 
Примери	за наблюдение и тълкувание: 
метро	–	тунелно движение; скорост; преместване по зададени релси (контролиран път); 
хора	–	тълпа, гълчава, клюка, хаос, зомби поведение 
стълби	–	изкачване, слизане, препятствие, трудност… 
захар	–	пясък, кристали, сладост, глезене, удоволствие 
кафе	–	тиня, мътно, събуждане, горчивина, удоволствие, навик 
бъркалка	– объркване, сладост, водовъртеж, засмукване, завихряне, разтваряне и т.н.
часовник	–	време (изостава – забързва) 
автобус – движение, бавна скорост, задръстване, тълпа, хаос 
контрола – контрол, санкция, ограничение, агресия, скандал 
инвалид – невъзможност, жертва, избор, пасивност, застой, трудност
Всички (и особено онези, които не си запомнят лесно съня) могат да изпробват и „втори	ме-
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ханизъм“	за	запомняне: Нагласете си алармата да звъни поне два пъти. При първото звънене 
не отваряйте очи, а пробвайте в тази просека между съня и събуждането да си спомните поне 
един елемент от паралелната реалност сън. Когато си спомните един такъв елемент (един пик-
сел), сънят се връща в своята цялост. Тогава можете да го изследвате, разгледате, проучите; да 
запомните много елементи и детайли. Точно тогава телефонът ще звънне втори път. Отворете 
очи и запишете всичко, което си спомняте. Не отлагайте за по-късно, защото след 8,8 минути 
тази паралелна реалност ще се размие във филтрацията на вашата собствена действителност. 
Проявеният сън се размива в облака от вероятности на съществуването (уравнение на Шрьодин-
гер – разликата между проявяване и размиване е 5,3 х 102 сек).

Осъзнавате ли връзката между сънища и действителност? Помислете кое е сънят и кое – 
действителността? Дали, ако бяхте в съня, нямаше да смятате действителността за сън? 
Как бихте изтълкували собственото си поведение, ако го наблюдавате от гледна точка на 
паралелната реалност сън? Какво ви показва и какво ви предупреждава този сън? Готови ли 
сте да промените действията си в „реалността“, за да видите какво ще се промени и като 
резултат? А иначе, интуитивно „знаете“ винаги какво ви очаква. Все пак вие самите проекти-
рате „очакваното“... 

Преминаването от сън в действителност и от действителността в сън е точно повторение на 
преминаването през анкх – порталът, чрез който се озовавате в енергийно-информационния 
свят. Затваряте очи, „включвате“	плазменото	кълбо	над	главата	си (вашето индивидуално 
избрано ограничение - на 40 см над главата) и навлизате в енергийния свят, като насочвате 
ментално кълбото, където желаете. Пример: виждам кълбото и пожелавам то да се движи над 
заспалото ми „аз“. Когато усетя, че това е станало (след 2-3 сек), пожелавам заедно с плазменото 
кълбо (или дори вътре в него) да вляза в съня на спящия „аз“. Така виждам и разглеждам самия 
сън, мога да питам кое какво означава и т.н. Дори, ако съм вътре в кълбото, мога да изляза от 
него и да се „разходя“ като участник в съня. Така сънят става истинска паралелна реалност за 
участника. Когато желаете да прекъснете този процес – просто отваряте очи. Отварянето на 
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очите свива епифизата и се оказвате в „съня“ на собствените си филтрации – „истинската“ пара-
лелна реалност. Какво	тогава	е	сънят?

Сънят-действителност е истинска паралелна реалност – толкова реална, колкото и „реални-
ят свят“. Въпрос на избор е да приемате или не това си отражение за действително. Посланията 
от другия ви сън (в съня) са огледални отражения, които трептят на подобни честоти като ва-
шите. Когато осъзнаете какво се е случило в паралелната реалност „сън“, бихте могли да напра-
вите извод, че по подобен начин ще се развият и събитията в „реалността“. Разбрахте ли своите 
действия от посланията на отражението? Разтълкувахте ли си грешките и предупрежденията, 
или се отказахте? Нужно е да сте честни… Колкото повече задълбавате в анализа на собстве-
ните си грешки и използвате тълкуването от сънищата, толкова по-интензивно ще разбирате, 
че всичко е отражение на вашите собствени избори. Тогава можете да коригирате „грешките 
от съня“, като „спазите“ предупрежденията от „съня“ и действате по един различен начин от 
този, който сте свикнали. Решаването на която и да е задача става, като се използва различен 
начин на мислене от този на създаване на задачата. Това означава да се открият варианти извън 
вече познатите. Нещата се променят, не защото имаш нужда от това да се променят. Нужно е да 
решиш да изследваш сънищата заради самото изследване. Не можеш да решиш да изследваш, 
защото има „далавера“ в сънищата. Ти изследваш, защото по този начин помагаш на себе си 
и всички твои отражения, от Сънят-действителност е истинска паралелна реалност – толкова 
реална, колкото и „реалният свят“. Въпрос на избор е да приемате или не това си отражение за 
действително. Посланията от другия ви сън (в съня) са огледални отражения, които трептят 
на подобни честоти като вашите. Когато осъзнаете какво се е случило в паралелната реалност 
„сън“, бихте могли да направите извод, че по подобен начин ще се развият и събитията в „реал-
ността“. Разбрахте ли своите действия от посланията на отражението? Разтълкувахте ли си 
грешките и предупрежденията, или се отказахте? Нужно	е	да	сте	честни… Колкото повече 
задълбавате в анализа на собствените си грешки и използвате тълкуването от сънищата, тол-
кова по-интензивно ще разбирате, че всичко е отражение на вашите собствени избори. Тогава 

* По времето на това интервю компютърът не е бил измислен (става дума за 1947 г.)
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можете да коригирате „грешките от съня“, като „спазите“ предупрежденията от „съня“ и дейст-
вате по един различен начин от този, който сте свикнали. Решаването на която и да е задача ста-
ва, като се използва различен начин на мислене от този на създаване на задачата. Това означава 
да се открият варианти извън вече познатите. Нещата се променят, не защото имате нужда от 
това да се променят. Нужно е да решите да изследвате сънищата заради самото изследване. Не 
можете да решите да изследваш, защото има „далавера“ в сънищата. Изследвате, защото по този 
начин помагате на себе си и всички свои отражения, от всички реалности, да промените в син-
хрон реалността към по-добро, към щастие. Когато всички са добре, вие също сте добре. Така, 
че е важно да сте щастливи заедно с всички отражения, без да се интересувате какво се случва. 
Защото, каквото и да се случи, ако сте в състояние	щастие, случващото се винаги носи щастие. 
Така няма значение какво се случва. Истинското доказателство за промяна не е промяната в за-
обикалящия свят. Истинското доказателство за промяна е, че вие реагирате по различен начин, 
дори всичко да е същото. Така си доказвате, че сте се променили. А когато докажете това на себе 
си, околната среда отразява тази промяна, защото самите вие сте повярвали в нея. Чак тогава 
всички са щастливи. Когато вие се променяте, се променя и всичко около вас.

Задачата е, след тълкуване на сън от дадена нощ, да го приложите като практическо дейст-
вие и да го спазите като указание, за да видите какво точно е предупреждението, какво е необ-
ходимо да промените и да усетите вибрацията на съня в себе си, докато сте будни. По този начин 
свиквате да „плувате“ в различни състояния… В един момент откривате, че сън и действител-
ност са два аспекта на вашето собствено многопластово съществуване. Същото важи и за пара-
лелните реалности при регресия, прогресия, „чуването“ на интуицията, че дори и „табелките“, 
които ни се подсказват от нашите отражения, които се появяват или ни създават ситуации  в 
околната среда. Всичко се случва, за да ни се помогне да решим собствената задача. Когато тър-
сите решение, то винаги е откриваемо и самото то чака да бъде открито. Когато вие действате 
по различен начин, дори всичко останало да изглежда същото, то задължително има и същест-
вува промяна, която е нужно просто да видите.
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Регресия
Прогресия и регресия – футуроретроспективна методика - това са съществуващи паралелни 

реалности, които могат да се ползват най-малко за корекция и редакция на собствените избори.  
Вашият избор е задачата, която сте си поставили да изследвате чрез преживяване. Около този 
избор се оформя облак от вероятности, който е извън границите на самия избор. Точно като 
ядро и облак от електрони. Всеки електрон се проявява единствено и само, когато го наблюда-
ваме или мислим за него. Така проявяваме определена вероятност, която е решение на задачата, 
която сме поставили. Самото проявление се случва въз основа на осмия принцип:
Стремежът	към	(акт	на	мислене,	намерение)	каквото	и	да	е…	се	проявява	едновремен-

но	със	своята	противоположност	и	единствено	фокусът	(изборът)	определя	характера	
на	резултата.	Фокусът	е	избор	върху	едната	му	полярност,	а	ограничението	от	безкрай-
ния	Потенциал	създава	в	самия	Него	(в	Потенциала)	отражения	по	свой	образ	и	подобие,	
като	самите	ограничения	се	явяват	отражение	на	отраженията,	които	твори	фокусът.	
Ако	няма	фокус,	всичко	остава	възможно.	Това	значи,	че	всичко	остава	възможна	ве-

роятност	-	нищо	не	се	случва	и	проявява…
Така се проявяват вероятният електрон и неговата противоположност – позитронът. В общия 

случай това е избрано от нас решение и неговата полярна версия. При тяхното взаимодействие 
се получава интерферентна картина и така се реализира холограмната версия „материализа-
ция“. Вие си създавате решение, което да изследвате, докато го преживявате като избор.  Тук 
идва мястото на фокуса. Ако се фокусирате върху полярността, се проявява тя. Щом фокусът е 
избраното от вас, се реализира то. Фокусът определя характера на резултата. Реализираният 
модел е един от многото безкраен на брой вероятности, които се намират като облак около 
„ядрото“ на задачата, която сте си поставили и изследвате. Част от тези вероятни реалности 
са в прието от вас състояние напред във времето (прогресии), а друга част – във времевия ди-
апазон с придадено значение минало (регресии). Тези реалности не са избрани от вас, но също 
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са решение на поставената задача. Когато ги 
гледате като страничен наблюдател, можете 
много точно да видите къде греши индиви-
дът, който преживява тези състояния. Като 
приказката за сламката във вашето око и 
гредата в окото на другия. Но тъй като това 
са си вашите решения на задачата, можете 
да разберете къде и как бъркате при вашия 
избор в момента Тук и Сега. Ако индивидът 
е сбъркал, защото е останал сам до края на 
живота си, значи вие можете да не допускате 
тази грешка и да потърсите партньор. Ако 
индивидът се е отчаял, то вие коригирате 
собствените си избори Сега, като намирате 
сили да се справите с повечето предизвика-
телства. Ако личността от миналото е била 
мързелива – вие се „впрягате“ в работа и т.н. 
Регресиите и прогресиите се оказват ваш ко-
ректив за промяна на изборите ви Сега. 

Чрез модела регресия (прогресия) или медитация, можете да „видите“ всички паралелни със-
тояния, които са свързани с моментния избор Тук и Сега. Ако желаете да запазите (защитите) 
сегашното си състояние, тогава паралелните състояния от „миналото“ „доказват“, че сте такива, 
каквито сте в момента. Например имате страх от вода или змии, защото сте се удавили в минала 
реинкарнация или сте умрели от ухапване на змия. В този случай ги наричате карма, предопре-
деленост, съдба и т.н. С това отхвърляте отговорността от вас самите и бягате от собственото си 
съдържание, от собствения си потенциал. Регресиите или прогресиите ви показват нещо раз-



6 6 енциклопедия Когиталност

лично – какво ви се случва, ако нямате промяна в мислене или посока какъв ще е резултатът в 
настоящето, ако продължите да се придържате към сегашните си убеждения като удавник за 
сламка. Така или иначе всеки миг се променяте. Защо стискате старото, което не е възможно да 
се повтори? Виждайки грешката на ваш аспект от миналото, можете да регулирате поведение-
то си в настоящето. Тъй като аспектите са безкрайно много, можете да правите безкраен брой 
регресии и прогресии, чрез които да се променяте и да сътворявате по-добра версия на настоя-
щето.  За да се осъществи този процес, изпълнявате трите стъпки на действието:

1. Имате идеята какво да се промени – от сънищата, от регресиите или прогресиите, както 
и от „табелките“ (елементите от околната среда), които се дават от настоящето.

2. Започвате промяната с решителни и категорични действия – реализирате практически 
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новите си избори. Ако сте мързелували – сега си търсите сам работа, така че да помага-
те на себе си и на другите (посока навън). Ако сте самотни – търсите партньор и т.н. Не 
чакате нещата да се случат, само защото сте ги разбрали. Правите нещата да се случат. 
Естествено най-напред ще получите и определена съпротива – старото ви „аз“ ще откаже 
да се променя, ще ви „бойкотира“ и т.н. Когато решението ви е истинско, нещата се полу-
чават и вие се променяте. Променят се и филтрите, и нагласите ви. 

За да сте истински честни, търсете резултатите си като обратна връзка от средата. Катего-
ричният избор и съответно безхаберието (т.е. пак изборът да не търсиш) определя характера 
на резултата. Ако си втълпявате репликите „глупости“, „все ми е тая“ или „писано ми е“ и сте 
убеден в това, сте направил съответния избор към друго поле на търсене, към друга паралелна 
реалност, която не е желаната от вас. Изборът може да бъде преживян като осъзнат или нео-
съзнат, но в действителност той винаги е осъзнато създаден и направен някъде по веригата. 
Възможните резултати може да се различават от някакви очаквания и желания, но те вина-
ги подкрепят идеята и темата, която вие сте направили в този избор. Всяка информация от 
Потенциала може да бъде променена, за да е близо до избраното. Така всеки сам сформира и 
изгражда паралелните си реалности всеки миг. Разгръщате се до потенциала и едновременно 
с това сте се задържали в рамките на пожеланото ограничение за преживяване. Ако се приеме 
идеята, че всички проявления протичат едновременно, това моментално елиминира идеята, 
че е възможна причина, която да произлиза от друг момент, освен от този Тук и Сега. Всички 
причини, идващи от „миналото”, са самоналожени и сътворени от изборите в настоящето. Това е 
установяване на честотен канал с други едновременно съществуващи успоредни прераждания. 
От пространствено-времева перспектива мисловните връзки с подобни паралелни реалности 
се определят като спомени. Но това са честотни портали, създадени от изборите в настоящето, 
които принципно отразяват подобна вибрация. Настоящето... създава миналото, а не обратно-
то. Настоящето създава и бъдещите виртуални реалности. Променяте себе си сега – променя 
се реалността и свързаните с нея „кадри“ на ваши аспекти от минало и бъдеще. Например при 
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наличие на промяна във вас, ако направите регресия, която вече сте правили, ще откриете, че 
тя има друго, различно развитие, тоест променило се е „миналото“.

Какво	точно	означава	това?
За да се подкрепи изследването на дадена тема, от информационното поле се дават примери от 

друга подобна изследвана тема. Анализът на тази друга тема, начинът, по който са се развили съ-
битията, как е приключило самото изследване, подпомага осмислянето на изборите в собствена-
та ви тема. Така, ако знаете къде бърка някой ваш аспект от миналото или бъдещето,  едва ли ще 
допуснете същата грешка. Взаимоотношенията от настоящето са също честотен портал, но с дру-
ги холограми, които са също ваши аспекти и отражения, необходими за избраната за изследване 
тема. Самите преживявания и емоции ви дават енергия за изследване на темата, дават ви стреме-
жа към… В същото време, заради криворазбрана приемственост (че не се променяте), съществува 
стремеж да се придържате близо до една и съща история (смятате това за сигурност, комфорт, 
познато, уютно и т.н.). Това е задържане в спираловидния вихър на собственото ви развитие, на 
способностите ви и отказ от съществуването. Търсите преценка, с която да „намалите влиянието 
на грешните действия“ и стъпки. Всъщност това е обезсилване на негативни резултати – една от 
многото грешните позиции на вашето мислене, защото фокусът се оказва върху негативния ре-
зултат, а не върху творенето на пожеланото. Тази обща настройка се явява и правило в егрегора, 
което сте създали и което приемате за даденост априори. Дори някои твърдят, че това е автомати-
зиран процес на мисленето. Дотолкова сте пристрастени към него, че дори не желаете да излезете 
от тази рамка, да пробвате нещо различно. С този модел се задържа не просто индивидуалното 
развитие, а и общият поток от енергия в Потенциала, което води до самоунищожението на холо-
грамната структура Земя. Алтернативата е посоката навън – извисяването. А извисяването (раз-
витието и промяната като естествени процеси) е готовността да се изберем стъпка за изследване 
извън вече изследваното, без да се придържате към установените вече филтри, нагласи и рамки. 
Тази стъпка е знанието (не вярата, не мисленето) – точно знанието, че всеки избор в настоящето 
определя всеки миг на разгръщане, съществуване и хронология (кадри	„минало“	и	„бъдеще“). На-
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правеният избор в настоящето не е отказване от пристрастеността към досегашното, а знанието, 
че никога не е съществувало досегашно (всичко се променя всеки миг) и поради тази причина 
няма и пристрастяване. Новата холограма, която сте избрали, е обкръжена от нова паралелна ре-
алност. Тя няма стари убеждения и навици. Затова отсъства и натрапчивото желание за защита и 
задържане. Индивидуалността, която сте в този нов избор, знае, че никога не е притежавала други 
мисли, не са съществували и не съществуват в ума притежания, гняв, ревност или други такива 
придадени значения, както и няма откъде да се появят, защото са непознати подобни пристрас-
тия. Това е и принципът за промяна на паралелната реалност и холограмата.
Защо	тогава	е	полезно	да	опознаем	тези	състояния?
Когато нещо е познато, се вижда вариативността на собственото „минало“ при промяна на 

избора в настоящето. Отстрани, като странични наблюдатели, наблюдавате подобната ситуа-
ция в регресия, която прилича и е като собствената ситуация в настоящето. Щом се види това, 
може да се промени изборът. При актуализиране на този избор се променя и честотата на инди-
вида в настоящето, като по този начин се оформят и други честотни портали към различните 
вероятности на „сигурното“ минало. Тогава се осъзнава, че нищо не може да остане и не е ста-
тично, а всеки миг е промяна, различна от предишната. Няма две еднакви състояния, събития 
или проявления. Всеки миг е и избор за адаптация към тази промяна и единствено действието, 
практическото прилагане на този избор, може да е „проверка, изследване“ за индивидуалността 
какъв точно е резултатът от тази промяна. Това естествено означава и да се поеме отговор-
ността за действие, а не само да се мисли и говори за нещо, което се желае или не се желае. В 
повечето случаи обаче, „действията“ се ограничават до това да се измисли, избере и… изчака, за 
да се види дали и какво ще се случи. А за пространствено-времевата зона, в която се намирате 
(планета Земя) и която е избрана за преживяване, единственият начин да се реализира про-
мяна, е като се ПРАВИ промяна. Това означава, че в информационната ограниченост на самата 
планета правилото за реализиране на промяна в паралелната реалност при актуализиране на 
избора, се нарича действие,	творене,	глаголене. Съответното действие е необходимо да бъде 
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извършено с отдаденост и страст за изследване на РЕЗУЛТАТА при пълна забрава на „предиш-
ни“ състояния. Всяка друга версия – „мисля си“, „разсъждавам и говоря, че…“, „желая с цялото си 
сърце“, „опитвам се“, „полагам всички усилия“, „готов съм да го направя“ и т.н. нарушава това пра-
вило. При тези оправдателно-жертвени утвърждения се осъществява резултат, който отразява 
съмнението, а това на практика е отказ от желания резултат.

Извод: В мястото, което сме избрали за нашите преживявания, протичането на потока от 
енергия може да се осъществи (това е постоянна промяна) само с инструмента действие,	прак-
тическо	правене,	глаголене,	дзело,	дело,	работа	(Ра-светлина, Бо-осем (принципа), Та-съизмеримо 
с ограничаването).	В този контекст информация, мисъл и избор стават синоними на правя	и	дейст-
вам осъзнато: … казана дума – хвърлен камък…

Мисленето и изборът са безпредметни, виртуални и имагинерни, ако не са в триединство 
с действието. Под триединство е необходимо да разбираме и еднопосочност – посока вън от 
ограничението. Дори да има разминаване само в посоката, те не са триединни, не са единени и 
резултатът е отказ от желаното.

Регресиите и прогресиите дават отговори, лекуват, премахват стресови състояния, осигуря-
ват  напътствия за посоката на последващия избор и действие, и т.н. Когато в сегашното състоя-
ние осъзнаете, че по някаква причина „помните“ (има информация за...) честотна вибрация на свое 
паралелно състояние, което е довело до силно сътресение или елиминиране на холограмата, 
разбирате, че сте изградили честотен портал за тази определена вибрация. С други думи, на 
вас и сега ще ви се случи нещо подобно. Тази честота и в настоящия момент резонира у вас, за-
щото сте пожелали този резонанс (например да се защитите от болка или да съхраните дадено 
убеждение). Това е търсене на състояния, които са свързани с елиминиране на самата хологра-
ма или нарушаване на избрания от нея път. Но докато се търси това, фокусът е върху честотни 
вибрации с цел защита, което е посока срещу тази на Източника. Ползата от това да се разбере 
какво точно се е случило е да се осъзнае, че в настоящия момент това НЕ Е изборът, който да 
доведе до изследване на желания резултат. На практика – когато спрете да се фокусирате вър-
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ху тази вибрация - била тя страх, болка или нещо друго, тогава самата честотата не изчезва, а 
продължава да съществува, но е полярност, която не се проявява като резултат. Като следствие 
болката, стресът, страхът или психическото разстройство се размиват, затихват като вълна и 
изчезват. Така регресията или прогресията, предизвиквайки индивида да опознае определено 
негативно състояние, елиминират самото състояние. Така се стига и до простичка схема – всяко 
нещо, което е опознато, губи своята власт над индивида като негативно утвърждение. Колкото 
повече опознавате негативните си състояния и убеждения, толко по-слабо те ви влияят.

От друга страна, изследвайки тези състояния, преживявате причините (или поне много 
близки подобни честоти), поради които те са създадени, както и резултата от тях. Това е изклю-
чителна помощ за това как да регулирате сегашните си избори, как да ги настроите така, че да 
сте в синхрон с избраната за изследване тема. Тук отново е необходимо да следвате правило-
то „получих	информация, регулирах избора и еквивалентно на това промених поведението си.“ По 
този начин помагате на себе си, променяте паралелната реалност и съдействате  на холограмата 
в паралелното ви състояние да разбере и проумее, че тази промяна е възможна. А заедно с това 
давате зелена светлина за преструктуриране на всички онези състояния и реалности, които 
трептят по подобен начин. Решителността и категоричността на вашия избор и действие е по-
мощ за безкрайно много други паралелни състояния с подобни честоти.

Варианти за получаване на информация при регресия и/или прогресия:
вариант	1:	медитация с основен въпрос кое е състоянието (прераждането), което „подхран-

ва“ сегашното ви състояние (болка, стрес, страх и т.н.).
вариант	2:	ако медитацията е разширяване до потенциала на Източника с цел получаване 

на определена информация, то другата възможност за получаване на подобна информация е да 
сведете адаптационните филтри до нула. Тъй като енергията не изчезва, а само се трансфор-
мира, свитото до нула ограничение на филтрацията разширява диапазона на информационния 
потенциал до безкрайност. Иначе казано, след като няма ограничения (те са сведени до липса на 
информация, тоест до нула), имате достъп до цялата база данни.
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Принципна схема за привеждане на адаптационните филтри до нула
Всяко влизане в паралелно състояние чрез регресия може да започне със задаването на кон-

кретен въпрос, на който желаете да получите отговор. Въпросите може да са свързани с причи-
ните за страх, стрес, нерешителност, психологически или физически проблеми и т.н. Едновре-
менно с това може да са въпроси, свързани с конкретните избори в настоящия момент, което 
означава доколко изборите в този момент подпомагат или не причината, поради която е по-
желано това състояние (ограничение). При истински, открит интерес да се получат отговори, 
холограмата се фокусира върху това да изгради честотен портал. Той се получава, щом сведете 
енергията на филтрацията до нула, тоест щом информацията липсва  (1bit = 3.10-21J). Например 
представете си поляна с маргаритки (познато). През нея минава пътека (известно). Тръгнете 
по пътеката и когато стигнете до края ѝ, ще видите пейзаж (неизвестно и непознато). Влезте в 
пейзажа и вътре в него погледнете ръцете и краката си. Как сте облечени? С какво сте обути? 
Носите ли нещо? Накъде сте тръгнали? Имате ли семейство? Как се казвате? Коя година е? Как-
во се случва? И така нататък. Постепенно навлизате в новата реалност на аспекта, който сте в 
момента. Реалността се преживява като истинска такава, защото е такава – реална и истинска. 
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Това е същото, като да потърсите книга в библиотеката, която отговаря на въпросите, които 
са зададени. С разгръщането на книгата се „отварят“ форми, сенки и картини, които са вероятни 
паралелни реалности в потенциала на Източника. Те представляват честотен вариант на подоб-
ни реалности, което е и отговор на въпроса, който е зададен. Пътуването във времето започва 
с произволна картина, която индивидът може да си представи, да „види“ като въображение. 
Нещо, което му е познато и реално може да бъде визуализирано. Фокусира се върху елементи от 
същата тази картина, като всеки следващ, който се задава от водещия, е по-малък от предиш-
ния. Така се стига до момент, в който логиката стига до незнание – липса на информация как 
изглежда или какво представлява следващата стъпка. Когато филтрацията на ограничението 
достигне тази фаза, умът се разгръща до безкрайност, за да открие отговорите. Така енергията 
(знанието) на холограмата, на филтрите изведнъж намалява, което се балансира като цяло от 
общия Потенциал. Тъй като енергията (информацията) не се губи (ЗЗЕ), на мястото на липс-
ващата информация се появява друга - картина за подобна, близка до избора на индивида чес-
тотна паралелна реалност, която е извън ограничената логика и филтрация. Това състояние се 
явява и отговор на първоначално зададения въпрос. Разгърнатата до безкрайност енергия се е 
фокусирала върху „страниците на книгата“, които дават отговорите.

Следват въпроси, които ориентират участника-наблюдател (читател в библиотеката) към 
познати форми, които да „потвърдят“ на ума, че се „намира“ в паралелна реалност „минало” или 
„бъдеще”. Уточнява се година, местност, име, семейство и т.н. Колкото повече се задържа концен-
трацията и се наблюдава тази реалност, толкова по-лесно се ориентира и адаптира участникът. 
Приел честотите на това паралелно състояние, наблюдателят си „спомня“ как се казва, коя е го-
дината - всички детайли. Ако някъде няма отговор, се преминава към следващия въпрос, за да 
не се дава възможност на филтрацията да „изплува“. Възможно е дотолкова да се потопи в тази 
паралелна реалност, че да се възпроизведат умения, език или специфични честотни характерис-
тики от нея, които не са характерни за настоящето. Има се предвид, че е възможно индивидът 
да проговори на санскрит, китайски, латински и т.н., както и да придобие умения за музикален 
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инструмент, бойно изкуство, известна за паралелното си време игра и т.н. Тези умения в настоя-
щето той може и да не притежава. Важен момент за осъзнаването на този подобен като честотна 
вибрация процес е леталният край на холограмата, наблюдавана в паралелната реалност. Там е 
възможно да се „излезе“ от тялото, да се наблюдават различни места или индивиди, да се откри-
ят причини или детайли, които водят към желания отговор. Възможността да се „влезе“ в друго 
тяло, за да се усетят неговите тръпки и честоти (като полярна функция), аналогично дава още 
повече информация. Така допълнително се осъзнава, че „смъртта“ не е нищо друго, освен смяна 
на филтрацията, смяна на ограничението, на защитното поле на самата холограма...

Медитация
Медитация	- ментална практика, чрез която се тренира разгръщане на диапазона на ограни-

чението до безкрайност. В традиционния смисъл „медитация“ означава „размишление“, но като 
цяло е упражнение, предназначено за осъзнаване на общата енергия. По време на медитация е 
възможно получаването на информация под различни форми – непредизвикани образи, кар-
тини, вълнови полета, видения, разговор с известни и починали личности и други. По време на 
медитация има най-различни усещания – от затопляне до леко замайване, падане на температу-
рата около медитиращия или изтръпване, иглички, схващане на различни части на тялото, шум 
в ушите или спазми, непредизвикана тъга и сълзи. Това са нормални неща, свързани с факта, че 
се изключват филтрите и отслабват протонните защитни полета. Чрез медитацията се сливате 
с Цялото и получавате честоти и информация много извън избрания диапазон. 

Полярности и тяхното приемане
Това е посоката към Всичко, което Е, освен себе си – изследваме и преживяваме създаденото от 

нас Творение. Това изисква постоянна промяна, адаптация и регулация, които активират „магиче-
ско“ съчетание на обстоятелства и превръщат всеки в Магьосник на реалността. Тогава посоката 
е пълна отдаденост към, на и за всичко останало – безусловна Любов, чрез която проявяваме Тво-
рението в Потенциала – себе си и света около нас. Този избор активира реалността и твори дейст-
вителността. Това са и Пътят… и Източникът, и Животът… и Силата, стремяща се да ги преодолее.
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Пример за посока навън: да открием как всеки може лесно да се научи да управлява велосипед. 
За целта е необходимо да проучим целия „механизъм“ – както на устройството, така и на възмож-
ностите за управление на това устройство. Прочитаме книга за велосипеда и неговото устройство. 
Научаваме, че съоръжението притежава кормило, рамка, педали, верига, седалка и т.н. Осмисляме, че 
чрез прилагане на сила върху педалите, чрез веригата и двете зъбни колела се предава въртеливо 
движение върху задното колело, чрез което, благодарение на триенето със земята, уредът се при-
движва напред, заедно с индивида върху него. Извод: Триенето помага за движение с велосипед.

Сега възниква въпросът: След прочетената и осмислена информация за велосипеда, можем ли 
вече да го управляваме? Не. Защото в информацията не е казано, че е нужно да запазим равновесие, 
когато се качим върху уреда, какво да правим, когато има неравности по пътя и т.н. Ако тази база 
данни не е налична, то ние ще паднем, щом тръгнем да го изпробваме. Падането (болката, сблъсъ-
кът с околната среда) води до осъзнаване и анализ. При повторния опит ще внимаваме. В един от 
поредните експерименти вече се движим и не падаме. Вдъхновени от възможностите си, ако завър-
тим рязко кормилото, ще паднем отново. Това се случва, защото нямаме информация, че при това 
движение предната гума ще изиграе ролята на спирачка (благодарение на триенето) и това незна-
ние ни „хвърля“ отново на земята… Извод: Триенето вреди, пречи на движението с велосипеда.

Кой от двата извода е верен?
И двата. При опознаване на „вредното триене” и внимателно трениране и приложение, стига-

ме до удоволствието да завиваме в желаната от нас посока. Анализът ще ни доведе до принцип 
– всичко е полезно, стига да е опознато като практическо преживяване. В живота ситуациите са 
идентични. Докато не изпробваме дадена методика, няма как да твърдим, че я познаваме или 
владеем. Това е абсурдно, дори когато сме я изпробвали веднъж или два пъти. Толкова абсурд-
но като това да твърдим, че можем да управляваме велосипед, защото един или два пъти сме 
седнали на седалката и сме държали кормилото. Когато започнем да усещаме удоволствие от 
това, което практикуваме, едва тогава можем да заявим, че сме започнали да го опознаваме… 
При това е нужно да опознаем и параметрите, оценени от нас като „вредни”. Може да се окаже, 
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че точно тези параметри носят удоволствие. Ние ги товарим с този смисъл, защото или се изис-
ква усилие (а нас ни мързи), или е нужно да отделим повече време (а искаме да стане веднага), 
или просто защото не ни допада идеята (това пък за какво ми е?)… И полагаме сто пъти повече 
усилия да открием заместител… Всяко развитие изисква усилие и след преживяване доставя 
удоволствие. Това е смисълът на съществуването – стремежът към…

Така ние винаги търсим, не се спираме в своето търсене, докато не намерим, а когато наме-
рим, да приложим и… да продължим да търсим…

Пример за творене с убеждение
Да разгледаме следното „случайно“ изказване: „Светът е плод на глобална манипулация и ние 

сме нейни жертви!“. На практика, дори да споменем само десет пъти това изречение за целия 
си живот (или просто да го приемем за вярно, дори без да го казваме), ние вече сме оформили 
дифракционна решетка и честотни характеристики на цялата си среда по този начин. Тази сре-
да се явява дуална: светът – манипулативен властник (едната полярност) и ние – онеправдани 
жертви, живеещи в тази околна среда (другата полярност):

Срещаме познат – в тази околна среда, която сме заформили, нашите познати сме самите 
ние, убедени в същата тази теза (тезата е глобална). Докато разговаряме, познатият споделя 
как е „смачкан“ от самата матрица, защото… (факти за това, че той е жертва). Тогава ние си 
казваме „Ето на̀, наистина светът е жесток и манипулативен!“. На практика ние сме видели 
доказателство и потвърждение за пожелания от нас свят. Тъй като ние сме и Пътят, и Източни-
кът, и Животът, по презумпция е ясно, че е невъзможно „случването“ да е нещо друго (различно 
от заложеното). В резултат:  
На	работа	– появяват се „обективни“ причини, поради които ни намаляват заплатата, при кое-

то от ръководството ни се обяснява, че цялата тази ситуация не зависи от тях - тя е глобална... 
Вкъщи – влизаме в скандал с половинката, защото е редно да ограничим разходите. Тъй като сме 

семейство обаче, намираме компромисни решения, с които да продължим заедно пътя си напред, 
независимо от жестокостта на глобалната матрица, в която ние сме жертви, заедно с децата си.
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С	приятели,	на	почивка	и	други (ситуации и събития за отмора) – докато си почиваме или 
се забавляваме някъде (по какъвто и да е начин), единствената тема, която е възможна като 
аспекти на разговор в избраната от нас паралелна реалност може да е „глобалната матрица, в 
която ние сме жертви“. По този начин във всички нюанси на съществуването получаваме по-
твърждение на избраното от нас, защото самите ние се явяваме онзи, който го е сътворил – „из-
браното от живия отец“. Това се явява наша самоличност:

Ако ви попитат за вашата самоличност, отговорете:
Ние сме Негови Синове, и Избраното от Живия Отец.

Евангелие	на	Тома

Извод: Редно е да се разбере, че изборът се прави в един единствен миг – тук и сега. В същото 
това тук и сега, при този избор и съобразно този избор, се променят всички резултати – както 
тези от „миналото“, така и тези от „бъдещето“. По този начин всеки избор се явява и причина 
и следствие. Като избор ние реализираме или причината или следствието. Ако се приемем за 
причината, то можем да си поемем отговорността и да го поправим (избираме да избираме и да 
променяме причините). Ако сме следствието, това означава, че сме избрали „лесния“ път – да 
мързелуваме в избраното от нас (избираме да не избираме и се оставяме на следствията). Едно-
то е отговорност и осъзнатост за това, че ние творим света си и живеем в него, а другото е да ос-
ъзнаваме, че творим света си, но понеже не желаем да носим тази отговорност, се обявяваме за 
жертвите на този свят. Независимо от това кой от двата варианта сме избрали, е необходимо да 
имаме предвид, че избраното се реализира на всички възможни нива и във всички аспекти: за 
света, в който живеем; за местността, в която пребиваваме; за общността, в която сме; за рабо-
тата, която работим; за приятелите, които имаме; за семейството, което създаваме. Така нашият 
избор се реализира на абсолютно всички нива – както в позитивното, така и в негативното; и в 
мъжкото и в женското; в цялото дърво на живота… Така се явяваме изборът на Живия отец за 
дървото на Живота и неговия Род…
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Аспект Акт на Мислене
Когато се следват стъпките на Майстора, ушите на онези, които са готови за неговото 

Учение, се отварят широко... Когато ушите на ученика са готови да чуят, тогава се появяват 
устните, които да ги напълнят с Мъдрост… Умът (както металите и елементите) може да 
бъде променян от състояние в състояние, от степен в степен, от положение в положение, от 

полюс в полюс, от вибрация във вибрация.
Истинската трансмутация представлява Ментално изкуство на промяната.

Кибалион
Трансмутация е термин, който означава превръщане, преобразуване. Думата Transmute оз-

начава да променя от една природа, форма или субстанция в друга; да преобразувам. И съответно 
Ментална	трансмутация е изкуството на промяната и преобразуването на съществуващото.
Нищо - понятие, обозначаващо липсата на нещо, небитие. В нетехнически аспект то обозна-

чава неща, нямащи важност, стойност, връзка или значение. От философска гледна точка това 
е вероятностен потенциал – липсващ, несъществуващ, без характеристики, свойства и състоя-
ния, в абсолютен покой. За да отговаря на съдържанието си, този потенциал не би трябвало да 
е наличен дори в понятиен аспект. Самото мисленето за него го привежда в състояние, което го 
изкарва „на показ“, прави го съществуващо. Потенциалът „нищо“ е възможен единствено и само, 
ако е неопределен. Ако нищото реши да разбере себе си, то е нужно да се противопостави само 
в себе си. Причината за това е, че ако някой друг (отвън) го противопостави, това означава, че 
вече някой мисли за него и го е „изкарал на показ“. Затова то може да се самопротивопостави 
единствено по собствено „желание“, само̀ в себе си. Така то като несъществуващ, липсващ веро-
ятен потенциал, който е цял в себе си, би се самоунищожило и изчезнало. Тогава единствена ал-
тернатива за него остава да е нещо. Но това не е самоопределяне, а самоунищожение. Достига се 
до извода, че нищото като липсващо, безсъдържателно, безсмислено може да е само потенциал, 
който, за да се познае, е редно вероятностно да се раздели на две, да се самопротивопостави 
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само̀ на себе си – като нищо (от една страна) и като вероятностен потенциал за нещо (от друга), 
без този вероятностен потенциал да е реализиран. Това дори в Декартовата философия може 
да са само два аспекта – вяра и съмнение. Така нищото би разделило себе си на нищо, в което се 
вярва, и на нищо, в което се съмнява. Нищото, в което се вярва, е самото нищо (без потенциал 
за проявяване), а неговата половинка е съмнение (потенциал, който вероятностно подлежи 
на проявяване). Нещото, каквото и да е то, е резултат от самопротивопоставилия се в себе си 
информационен потенциал (Нищото). Самият акт на самопротивопоставяне на този глобален 
информационен потенциал в себе си се нарича мислене. Както споменава френският философ 
Декарт: „Мисля, следователно съм… Мисленето е съществуване и съществуването е мислене. То 
е в самото начало на нещата.“ Тази известна фраза, която на латински звучи „Cogito, ergo sum“, 
всъщност представя преобразуваното Нищо. Това преобразуване можем да приемем за коги-
талност (от латинското cogito – мисля). Това е вероятностният потенциал на самото Нищо и 
неговото самоотричане. Всъщност малко известно е, че цялата реплика на Декарт е „Dubito, ergo 
cogito, ergo sum - „Съмнявам се, следователно мисля, следователно съм“ – двете полярности на 
мисленето в една и съща конфигурация от непроявени виртуални вероятности. Значението на 
този израз философът обяснява по следния начин: „… ако някой е скептичен към своето същест-
вуване, това само по себе си доказва, че той съществува.“

Това е изначалният Импулс за „откъсване“ от покоя. Всъщност е заграждане, ограничаване на 
част от информацията в информационното поле чрез протонно поле, полупропускливо, задър-
жащо светлината в себе си. Този процес се извършва чрез обръщане (дифрактиране) с хастара 
наопаки – бутилка на Клайн) на енергията на задвижената мисловност. Гравитацията се оказва 
отвън, светлината отвътре. Задържаната в полето светлина е холограмно проявление, същест-
вуващо в полето . Актът на мислене притежава две състояния – има проявление (1), няма про-
явление (0). Интерферентната картина между двете състояния реализира „кадри“ на избора, на 
преживяването. Мисленето е преминаване през тези кадри, при което се „прожектират“ в ума 
образите–холограми. За самата холограма образите и проектираната действителност са напъл-
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но „реална“ илюзия за съществуващо движение, промяна, пространство-време и материя. В Ни-
щото, където е цялата информация, всички кадри съществуват едновременно като вероятност 
в мига Тук и Сега на безкрайно бързо течащото време. Мисълта прави Избор през кои от тях да 
премине, за да ги обследва. Избраните за изследване вероятности наричаме преживяване на 
паралелна реалност. В този процес се създава илюзията, че не мисълта се движи, преминавайки 
и създавайки кадрите, а че кадрите се променят и следват един след друг… Но точно като при 
филмовата лента всички кадри съществуват едновременно (цялата лента е налична), но чрез 
лампата на прожекционния апарат (това са изборите, които правим) и движението на ролките, 
кадрите се сменят. Лампата винаги осветява един-единствен кадър с определена скорост. Кога-
то кадрите се създава с честота 5,3. 10-44 пъти в секунда, а изчезват за 10-42 секунди, се получават 
530 секунди разлика между проявено и изчезнало. Това са 8 минути и 50 секунди, в които се 
„помни“ случващото се. При зараждане на идеята какво да се случи има подобна разлика във 
времето между пожелаване	на	избор и избор в	реализация	(действие). В рамките на тези 18-
19 минути съществуваме в свят, които самите ние сме избрали и реализирали… 

Под и зад Света на Времето, Пространството и Промяната, винаги се открива Субстанциална-
та реалност - Фундаменталната истина за Всичко, което Е. На това, което е Фундаменталната 
истина - Субстанционалната реалност - не може да се даде име, но Мъдреците я наричат Цялото.

Кибалион
Всички вероятности в процеса на Трансмутация оформят хиперсфера - сфера с три едновре-

менни центъра с по три координати на всеки център. Самата хиперсфера се явява с 9 направле-
ния - 9 честоти на ограничението акт на мислене, с което сме определили задачата за изслед-
ване, но и сме разтеглили Нищото в индивидуално пространство-време. Ограничението, което 
изследваме, задава една глобална хиперсфера, чиято повърхност се явява изборната граница. 
Актът на мислене е импулс, който създава две полярности с еднаква вероятност. След наличие на 
избор резултатът е сферично лъчение на двойка фотони, които обикалят около центъра Нищо 
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(Източник), но извън него, разтегляйки Нищото в индивидуално пространство-време. Това са 
фотони, различни по фаза и спин (посока на въртене) - ляво и дясно въртене в едновремието на 
Тук и Сега. Колкото по-голяма е разликата между фазите на фотоните, толкова по-голямо е раз-
далечаването между центровете на двете фотонни сфери (полярностите). Този ефект е открит 
от проф. Хонг Танг (Йейлски университет). Сферите, образувани от фотоните, се раздалечават от 
центъра (Нищото) и разтеглят честотно пространство-времето според избор и действие. Двой-
ката фотони се оформят като самостоятелни отделни полярности на едно и също задание (акт 
на мислене - избор) с един и същ Източник. Колкото по-приемащ е актът на мислене (разбирай, 
че допуска по-големи отклонения от изборната граница, която е изначално приета), толкова 
по-голяма е разликата във фазите на двете състояния (двойката фотони) и съответно по-голям 
е диаметърът на хиперсферата. Хиперсфера се явява с три центъра с по три направления като 
координатни системи. Това са общо девет честоти на ограничението акт	на	мислене, с което 
сме Избрали и фокусирали задачата за изследване… Така вече имаме избор на едната полярност, 
докато другата продължава да съществува в Нищото като вероятност, но е неразривно свързана 
с индивидуалния избор (фокуса). Така се реализира интерферентната картина между двете по-
лярности, като се проявява (става видима за избиращия) само фокусираната.

Чрез тази интерферентна хиперсфера от вероятности, която става бутилка на Клайн след 
избора, започва изследването на задачата, която е избрана. Върху нея се наслагват автоматич-
ните принципи, изградени чрез влиянието на закони, определени от гравитационни, електро-
магнитни, егрегорни, планетарни, галактически и Вселенски взаимодействия. Това наслагване 
променя интерферентния кадър до определен образ – мястото, на което сме определили да из-
вършим пожеланото изследване.

Пример: Имам идея за къща (това е мислене). В едновремие с тази идея се проявява съмне-
нието – дали съм достоен или дали мога да реализирам тази своя идея. Фокусирам се конкретно 
върху желанието „къща“ с допуснатите от мен вероятности – палатка, иглу, юрта, глинена колиба 
със сламен покрив, тухлена къща с дъски, бетонен апартамент или… Докато се фокусирам върху 
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желанието си, се проявяват плюсовете и минусите на всяко едно от възможните вероятности на 
това желание. Те все още са потенциал, вероятност, за да избера. Тук идва момент за Избор – ко-
гато започна да правя, да действам, е редно да се съобразявам единствено и само с избора, който 
съм направил. От тези ми действия се предопределя крайният резултат. В процеса на действията 
е възможно да възникнат допълнителни мои желания и допълнителен мой фокус, с което на 
практика правя промяна на избора. Например, ако при построяването на къщата мисля един-
ствено и само за себе си, но след това се обвържа с партньор, за него няма да е предвидено място 
в тази къща, т.е. този мой избор се оказва неадекватен. Тук идва идеята за посока, върху която 
е редно да се фокусираме още в самото начало – при мисленето за дадено проявление – т.е. тук 
се проявява инверсията (обратната връзка, цикличността) действие	–	фокус		–	мислене. Едва 
тогава може да настъпи промяна в проявлението, която се реализира по пътя мислене	–	фокус	
–	действие. Промяна може да има, ако има промяна на посоката – ако мисля само за себе си, не 
мога да променям. Това се случва, защото собственото индивидуално ограничение е фиксирано. 
Тогава, движейки се във фиксираното ограничение, аз не променям нищо. Единствено излизане-
то от ограничението „себе си“ осъществява промяна на самото ограничение. В случая с къщата 
– ако мисля за къща само за себе си и следвам този избор и фокус, е редно да съобразя всичките 
си последващи действия с това да остана сам: да си направя сам тухли, да си намеря сламата сам, 
сам да си забъркам калта, да си изградя по измислена от мен схема всички елементи на къща-
та, и в крайна сметка – да си „сглобя“ сам всичко в тази къща... А ако пожелая промяна на тази 
самота, това се оказва в „противоречие“ със самия мен и с идеята, с която съм започнал... И тук 
идва мястото на егрегора, на други ограничения, с които съм във взаимодействие, но мислят, 
разсъждават и се фокусират в една и съща посока с моята. Така по принцип, ако намеря съмиш-
леници, които да градят къщи, се осъществява егрегор за построяване на селище, в което да има 
индивидуална къща за всеки. Този егрегор е желание за взаимодействие в рамките на еднаквите 
посоки на общото ограничение на всички. Тогава ограничението е доста по-широко, с по-голям 
диапазон и е винаги по-голямо от собственото ни ограничение. 
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Този свят е резултат от акта	на	мислене. В действителност нищо не Е. Всичко се твори, съз-
дава и променя в едновремието на мига Тук и Сега. Всеки кадър се твори и преживява в рамките 
на илюзорно разтегленото от мисълта пространство-време. Нищо не остава неизменно - всичко 
се променя (уравнение на Шрьодингер) точно в момента, в който има категоричен избор, което 
предизвиква реакция – следващ избор, който отново променя и т.н. Материята се описва с урав-
нението на Шрьодингер, известно още като „котката на Шрьодингер“. Котката или е жива, или 
е мъртва. Самото уравнение показва, че по отношението на пространство-времето една частица 
се локализира и проявява в това пространство като материя за 10-42 сек, но и се „размива” за 
същото време - след 10-42 сек. Тя (котката или частицата) се проявява и трансформира в „облак 
от вероятности“ за същото време. След проявяването с течение на времето се знае все по-малко 
за местоположението на тази частица (или котка), а вероятността тя да се „появи“ където и да 
е като локализация, нараства. Така котката я няма, но вероятността да се „пръкне“ където и да 
е, става почти 100 %. Това поведение като характеристика на „материята“ е следствие на акта 
на мислене и разтеглянето на пространство-времето. Тогава котка или частица се проявяват 
там, където е изборът на „наблюдателя“, който в този случай се явява самия избиращ. Ако няма 
избор, всичко остава възможно…

Така всичко ту се проявява, ту изчезва. Веднъж проявеното никога не се повтаря. След из-
чезване и размиване имаме винаги нов, различен „кадър“ на проявлението. Законът за ритъма 
функционира непрекъснато, като водещ елемент в творенето на отражения за всяка индиви-
дуална задача се явява индивидуалния избор като акт	на	мислене. Не съществува обективна 
реалност, трайно качество, неподвижност или субстанционалност под каквато и да е форма или 
съдържание, освен като вероятностна информация в енергийно-информационното поле. Която 
и да е вероятност там е налична, но Изборът е нужно да се направи от вече проявен елемент или 
състояние. И нищо не е постоянно, Докато се преживява реализираната реалност, тя предизвик-
ва нови актове на мислене, нови кадри, които водят до нови проявления, нови индивидуални 
реалности и ново изследване на тези реалности чрез преживяването им. Процесът е безкраен 
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и цикличен, а всеки елемент от Всичко, което Е, докато преживява и изследва изборите си, са-
моосъществява себе си и Цялото чрез акт на мислене. В този план се осъзнава и че вътрешната 
природа на Цялото е Непознаваема. Причината за това е, че то всеки миг се променя чрез без-
крайните свои аспекти на проявление. Странно е самонадеяни индивиди да опитват да при-
пишат на Цялото собствената си индивидуалност като качества, свойства, характеристики и 
атрибути. Глупаво е да се приравняват към това енерго-информационно поле човешки емоции, 
чувства и характеристики. Качества като ревност, ласкателства и гордост, желание за жертво-
приношения, култ, идолопоклоничество и т.н. са с посока навътре и са асинхронични с посоката 
на самия Източник – постоянна, пълна отдаденост към, на и за Всичко, което Е.
Осъзнатост	– това е следване на най-голямото вдъхновение като стремеж към… определе-

на вероятност (фокус). Тази осъзнатост, комбинирана с действие, твори, създава от този фокус 
и неговата полярна вероятност интерферентна картина, чрез която се „прожектира“ (проявява) 
холограмно проявление, което също притежава две условни полярности, слети в непрекъснат 
преливащ сам в себе си поток в цикличен, неповторяем кръговрат. Посоката на развитие на 
тази холограма се определя от това дали векторът ѝ е насочен вън от холограмата или навътре 
към нея. Когато е навътре, посоката на енергията е срещу тази на Източника и следователно 
говорим за осъзнато противопоставяне на самия Източник. Това като следствие е получаване 
и проявяване на нежелан резултат. Когато посоката е навън – енергията е синхронизирана с 
Източника и резултатите от фокуса се подпомагат и са в съответствие с хармонията на същест-
вуващото Всичко, което Е.

Придадено значение „ДА“
Тук се включва всичко, което е с ясно изразено становище, категоричност и съгласие. Прие-

мане и даване на позволение на всяко право да има право. В програмирането се изразява като 
наличие на импулс (1 – единица или има). За когиталността и творенето това е твърдо „да”!

Придадено значение „НЕ“
Тук се включва всяка форма на отричане, отказване, отлагане, съмнение, колебание, претен-
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ция, условност, увъртане, усукване, завоалиране, елиминиране, затвореност, маскиране, нечест-
ност и т.н. Това е и всяка условност или липса на яснота при изказване или мислене, колебли-
вост или нерешителност, съмнение или неувереност. В програмирането се изразява като липса 
на импулс (0 – нула или няма). За когиталността и творенето това е твърдо „не”!

Ако няма фокус (избор), всичко се слива или размива в общия потенциал от вероятности 
в Нищото, превръща се във вакуумни флуктуации, които са без посока и също заглъхват и потъ-
ват в тишината и безвремието на безкрайното знание, за да остане неизпълнена, несътворена, 
но възможна и налична информационна енергия на покоя.

Родословното дърво на безкрайността. Полярности и Избор
Всяко проявление има свой плюс и минус като ограничение. Ако се фокусираме върху мину-

са (да свиваме ограничението си) и при родословното си дърво впоследствие отново изберем 
минуса, ние отново свиваме диапазона си и като следствие, ако отново изберем минуса, диапа-
зонът ще стане толкова тесен, че енергията за нашето съществуване ще е изключително малка, 
т.е. на практика ще прекратим съществуването на даденото проявление. Подобен е принципът 
на проявление на болестите. Затова е нужно диапазонът на свиване да има „своите приливи и 
отливи“ – в противен случай сме си задали код самоунищожение. Същото е валидно и за плю-
са – причината за това е, че ако избираме само плюса, в един момент ще е невъзможно да се 
самоопределим (няма да познаваме минуса), за да можем да съществуваме. Няма да познаваме 
собствената си противоположност, за да можем да определим дали сме или не сме (каквото и да 
е). Потопени в светлината, няма начин да разберем какво е тъмнина и тогава бихме отричали 
нейното съществуване. 

Ако определим полярностите като „плюс“ и „минус“, Проявлението е редно да навлезе в същ-
ността на „плюса“, за да оцени „отстрани“ минуса в себе си. За да може да направи оценка на 
„минуса“ през очите на „плюса“, „плюсът“ е редно отново да се раздели на плюс и минус. Бидейки 
себе си като „минус“, то е редно да направи оценка на „плюса“, но за да я направи, е необходимо 
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да раздели „минуса“ на „плюс“ и „минус“. На този фрактален принцип, колкото „по-детайлно“ 
Проявлението изследва себе си, толкова по-голямо родословно дърво на „плюс“ и „минус“ из-
гражда. Така се стига до извода, че щом има Проявление, то задължително съдържа в себе си 
и плюса, и минуса и едното не може без другото – като една цялост едното прелива в другото. 
Честотите на сравнение и оценка ще са валидни само в рамките на разделеното разглеждане 
на съответния плюс или минус. Така Проявлението използва всички „клони“ по родословното 
дърво, чрез честотите за сравнение и оценка, за да познае себе си.

Защо да бягаме от придаденото значение? Или защо е нужно да приемем и двете значения, 
които придаваме?

Актът на мислене е вече движение, което може да се самоопредели само и единствено тога-
ва, когато се самоотрече от самото себе си. Това означава, че който и да е елемент, холограма, 
материя винаги съдържа в себе си и плюса, и минуса, които преливат един в друг в безкраен 
кръговрат.

Вариант	1:	Приемаме да сме позитивни (+): така ние отричаме и игнорираме негативното 
„себе си“ и се фокусираме единствено и само върху позитивното. Концентрирани върху този 
плюс и за да „осигурим“ съществуването му, е редно да го разполовим, за да съдържа плюс (+) 
и минус (–) в себе си, следвайки принципа на проявената „материя“. Така излиза, че вече сме 
на 25% положителни и на 25% отрицателни в положителното. Но нашият стремеж (фокус) е 
да постигнем изцяло положителното. Затова отново спираме да разглеждаме негативната част 
на положителното и по този начин разполовяваме отново самото него. Този процес може да 
следва до безкрай. Така в един момент стигаме до например 3,125% фокус върху плюса, което 
считаме за постижимо, възможно, реалистично, логично и сигурно. В същото време ние си ос-
таваме цялостни, но просто сме игнорирали останалите 96.875% от минуса в себе си, за да не 
го забелязваме. Става въпрос за още изначалните стъпки на желанието ни да бъдем позитив-
ни. Фокусирани върху позитивното, сме „забравили“, че негативното остава, при това със 75% 
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дял. Търсейки сигурността, най-напред сме 
стигнали до 87.5% негативност и 12.5% пози-
тивност. Стремейки се да отречем неудобните 
за нашата сигурност неща, оставаме с 6,25% 
позитивност. А когато потърсим логика, реа-
листичност и параметрите на собствените ни 
ограничени възможности, достигаме до за-
ветните 3,125%. Така имаме сигурност, логич-
ност, реалистичност, които е възможно да по-
стигнем. Но сме на 96,875% негативни. Тогава 
започваме да се чудим защо всичко, което е 
около нас, в рамките на около 97%, е все лошо. 

Вариант	2: Фокусираме се върху негатив-
ното и започваме да го изследваме. По същата 
схема „елиминираме“ собствената си позитив-
на част, за да достигнем до 3,125% негатив-
ност, която можем да поправим, и започваме 
да я поправяме. През това време околната сре-
да и светът около нас са на 96,875% позитивни 
и прекрасни. Поправяйки възможните 3,125% 

в себе си, нашата паралелна реалност се превръща в 100% щастие. Всъщност реалността е така-
ва, че колкото и да се стремим да „поправим“ заветните 3,125% - това е безкраен процес, който 
е непостижим като крайно състояние. В това е красотата и смисълът на нашето съществуване. 

Вариант	3:	Приемаме, че върху каквото и да се фокусираме в себе си, ние винаги ще игно-
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рираме другата си част. Поради тази причина е по-разумно, по-добре, по-логично и по-рацио-
нално да се фокусираме върху нещата извън себе си – върху Всичко, което Е. Така започваме 
да люботворим света, раздавайки му собствените си възможности. Това означава да правим, 
да глаголим, да действаме в името на всички останали, без да се интересуваме от самите себе 
си, но съзнавайки, че всичко, което създаваме, е с полярност 50/50. Нещата, които творим, за 
някои ще бъдат прекрасни, а за други – негативни. Но ние продължаваме да творим. Не търсим 
перфекционизъм или съвършенство, а сме отдадени с Любов към Всичко, което Е. Това е съща-
та онази посока на Източника, тръгнал от Нищото с единствена възможност – посока навън. 
По този начин, раздавайки себе си, притежаваме целия потенциал на информационното поле, 
което ни тласка в същата посока. Иначе казано – ставаме „можещи“. В този трети вариант неща-
та се подреждат от само себе си, тъй като разполагаме с енергията на целия Източник. За да се 
осъществи това, е необходимо да осъзнаем, че не придаваме значение, докато всичко около нас 
е с придадено значение. Така ние се превръщаме в Източници, съдържащи и Пътя, и Живота.

Вариации	на	тема	Избор:	Който и избор да направим от варианти	1	или	2, ние винаги си 
оставаме с посока навътре. Единственият възможен начин да творим с Любов и Отдаденост и да 
имаме възможности (левитация, телепортация, лечение, промяна на формата и реалността 
и т.н.) е да изберем вариант 3 – да работим, глаголим, действаме и взаимодействаме, без да се 
фокусираме върху себе си. Така изборът се свежда до това да „върнем“ детето в себе си, като 
започнем да правим, изследваме, творим и взаимодействаме, без да придаваме значение: първо 
правя, после мисля 

Така в процеса на проявление (за реалността, в която сме) имаме две състояния: 
1.	Действам	с	посока	навън,	като	търся	вдъхновение	в	тези	действия. Забравям и игно-

рирам какво ще кажат другите, като съм фокусиран да творя и помагам все повече;
2.	Бездействам - всички вариации на посоката навътре – самозалъгването, че правя нещо 

(нечестност, страхове, оправдания, очаквания, предположения, извинения, вина, самосъжале-
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ние, игнориране, отричане, бягство от отговорност, неспазване на обещания и дори помощ, коя-
то е свързана с отричане (какво да не правим), помощ без пример (показването на практика) 
какво да правим. Действия без краен резултат също влизат в графата бездействие, а също меч-
ти, идеи, въображение и т.н., които остават без изпълнение.

Извод: Защо е необходимо да разбираме всичко това? Това е първата стъпка в самоосъзна-
ването, че ние сме ученици, които претворяваме (променяме) постоянно самите себе си. Ина-
че казано, ние сме ученици, вдъхновени от Твореца (Себе си), като променяме и претворяваме 
ученика, т.е. сами сме творци на самите себе си. Така се явяваме ученик и творец едновременно, 
преживявайки пътя между ученик и творец, както и промяната на този път (между творец и 
ученик). Това означава, че ние преживяваме винаги ученика, който е нужно да се извиси до ос-
ъзнатото разбиране на твореца. Осъзнатият творец би търсил (така ставаме търсачи) хиляди 
вероятности за промяна на пътя на ученика, за да може той да е стимулиран да извисява себе си 
до осъзнат творец, който да търси варианти за ученика, който…

Самото извисяване е излизане от зоната на комфорт (ЗК,	ЗПП	-	зона	на	предизвикване	на	
проблем), от зоната на познатото, а когато творецът променя, той променя Всичко, което Е, 
включително и себе си, защото е осъзнат творец. Осъзнал е, че единствено посоката навън го 
прави щастлив, отдаден, приемащ и изпълнен с Любов. Ако ученикът е насочен навътре, егоцен-
тричен, желаещ да изследва себе си, за да помага на другите; да може и да притежава, да има, за 
да даде; да спори, за да научи и т.н., той прекъсва потока от енергия и цялостния кръговрат на 
същата тази енергия. Тогава той се явява спирачка на твореца в самия себе си.

Въз основа на направения извод е необходимо да разгледаме в детайли и двата модела – 
действие	и	бездействие.
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Аспект Действие
Мъдрият се подчинява на закона, който не е познат и разбира неговото действие, той го из-

ползва, вместо да бъде негов сляп роб. Точно както добрият плувец се обръща насам и натам, 
променяйки посоката по свое желание, вместо да се носи като дънер по течението, така прави 
и мъдрият в сравнение с останалите. И все пак, той осъзнава, че е едновременно и дънерът, и 
плувецът. Този, който разбира това, е на Пътя на Майсторството.

Кибалион
Тъй като всичко в Творението е индивидуално и уникално, няма как принципите да бъдат 

методика. Те не могат да се следват от всеки като „сляп роб“. Принципите е нужно да бъдат адап-
тирани съобразно развитието, опитността и средата на всяко проявление, на всеки индивид, 
т.е. всеки миг. Понеже всяко проявление е индивидуално и уникално, не е възможно да същест-
вуват методики, практики, идоли или авторитети. Всяко проявление е Източник, който чрез 
всяко свое действие в действителната (създадена от индивида) паралелна реалност създава от-
ражения. Действието, правенето създава тези отражения в околната среда. Мисленето създава 
само условия за проявления в действителността. Разбира се, има механизъм на проявяването, 
при който мисълта създава материя, но в общия случай, за етапа на настоящото развитие на Зе-
мята, това не се приема като колективен консенсус, не се позволява като способност. Търсенето 
на взаимодействие е в посока противопоставяне – между енергиите Аз-съм и Е-съм, между Аз-а 
и околната среда, между невъзможно и непознато. Резултатът от взаимодействието с прояве-
ните отражения се нарича емоция.

Действието е практическо изследване на пожелана, заявена и избрана задача. Самото изслед-
ване всъщност е преживяване на сътвореното. Синоними на действие са движение, отражение, 
резултат, приложение, процес, развитие, сила… Действителност: ~ност е суфикс за всеобхват-
ност. Следователно действителност	се явява всеобхватно пространство, върху което е при-
ложено действие, движение в процес, сила, за да се създаде като резултат отражение, което е 
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извън ЗПП, т.е. се явява решение в развитие.
Всичко е в едновремие в Източника, т.е. холограмата и полето на Източника също са в едно-

времие. В индивидуалната холограма се намира обърнатото с хастара наопаки поле на ограни-
чението, което всеки е избрал да бъде, за да изследва като състояния при взаимодействието с 
околната среда. Излъчените от него вълни (протонно поле или жизнена енергия) към полето на 
Потенциала са обърнати с „хастара наопаки“ енергии - защитни полета. Те се явяват движеща се 
преграда (дифракционна решетка в движение) – интерферентна картина, която съдържа в себе 
си информацията, която индивидуалната холограма е излъчила като желание за реализиране 
на реалност. През тази решетка „кадър на реалността“ преминава енергията на Потенциала, об-
ръща се с хастара наопаки и „реализира” (проявява) холограма, наречена материя. Излъчената 
от която и да е холограма енергия (Аз-съм енергия) носи честотите и на ограничената защита, 
която тя е. Така всеки елемент от Всичко, което Е, със самото си съществуване и действия, твори 
около себе си отражения, съдържащи и неговите вибрации (по негов образ и подобие). Прояве-
ните от тези „кадри“ отражения са видими за този, който ги реализира, защото съдържат и не-
говите честоти на трептене. Защитно-гравитационните вълни са три пъти по-бързи от светлин-
ните и проявяват в Потенциала зададените отражения. Реализира се проявена „околна среда“ 
на индивидуалния „излъчвател“ на тези вълни. „Виждането“ и „засичането“ на тези обекти като 
налични става чрез излъчване на електромагнитен импулс светлина, съдържащ и честотите на 
излъчвателя. Светлинният импулс, достигнал три пъти по-бавно до обекта, който вече е проя-
вен, се отразява от самите обекти (защото те имат същата защита като излъчвателя) и за-
върнал се към „излъчващия“, „дава“ информация за проявеното. В един приблизително еднакъв 
честотен диапазон всички Творения (отражения) ще имат „усещане“ за приблизително еднак-
ва реалност, в която всъщност всяка действителност ще е индивидуална и уникална, макар и с 
малки разлики (обща Е-съм енергия на отраженията, егрегора и решетката на реалността). 
По разликата между излъчено и прието се „отчита” наличие на защита и се разбира, че Творе-
нието е готово и има собствени, близки до проявяващите, но различни параметри на трептене. 
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В този процес всеки се явява и Наблюдател на обекта, и негов Творец. Тъй като това става в ед-
новремие, не се отчита разлика във времето между действията правене и наблюдение. Тогава, 
„забравил”, че е Източник и фокусиран само върху собствената ограничена холограма (Аз-съм 
енергия), „излъчващият“ приема, че светът съществува априори, а той се явява само наблюда-
тел. Процесът на причина и следствие съвпадат, защото при аспекта действие-проявление вре-
ме липсва. Всичко е в мига Тук и Сега (10-44 сек). И целият процес е възможен благодарение на 
това, че Източникът като Потенциал е цялостен, единен, едновременен и абсолютно навсякъде. 
Това е на практика безграничността на Потенциала, който имаш, можеш, проявяваш и проме-
няш всеки миг в целостта на същия този Потенциал. Така ограниченията са само онова, което 
всеки сам избира да ограничи.

Следователно действието като вектор има две	посоки – вън от ограничението, което е избра-
но, и навътре към ограничението, което в даден миг е лимитирана изборна граница.

Това, което вече е направено, изследвано и преживяно, не се повтаря и е невъзможно. Причи-
ната за това е, че няма два еднакви елемента на ограничение в едновремието на безпростран-
ствения Източник. Ако има два такива елемента, които са по едно и също време на едно и също 
място, в едно и също състояние, то те ще съвпадат. Всеки миг, всеки кадър сам по себе си е ин-
дивидуален и уникален, единствен и неповторим. Тогава и всяко нещо, което вече е изследвано 
като „кадър“, е неповторимо и единствено. Следователно е и невъзможно за повторение. Така 
посоката навътре към ограничението се явява невъзможна като преживяване на преживени 
удоволствия. Тогава посоката навътре е безкрайна, но в рамките на ограничението, което е из-
брано. Така тази посока за самия индивид е все по-ограничаваща, все по-скучна, все по-трудна…, 
но безкрайна. Тогава тази зона, наречена преди около 400 години Зона на Комфорт, би следвало 
да се нарече Зона	на	Причиняване	на	Проблеми	(ЗПП).

Пример за самозаблудата:
Перфектният роб е този, който казва „Аз не съм роб”. Това е като алкохоликът, който казва, че 

не е алкохолик, поради което винаги остава алкохолик; като пушачът, който отказва цигарите 
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всеки ден, но продължава да пали... Тази елементарна статистика води до извода, че да отричаш 
нещо, означава да желаеш да се пристрастиш към него. Да желаеш нещо – следва, че се стремиш 
да се откажеш от самото нещо. Когато харесваш нещо и имаш желание да го постигнеш, първо-
началният импулс до постигането му е силен и обикновено винаги имаш резултат (късметът 
на начинаещия). Когато се пробваш да го постигнеш втори, трети и следващ път, за да получиш 
същото преживяване и емоция, ти се фокусираш върху самата емоция и така „забравяш“ фоку-
са върху процеса на получаване на самия резултат и събитие, т.е. имаш вътрешния стремеж за 
емоцията, а не за процеса. При това този стремеж се проявява едновременно с неговата про-
тивоположност – съмнението, че ще получиш тази емоция (от една страна) и резултатът като 
противоположност (точно обратната емоция на желаната). Пак от статистиката, негативна-
та информация се разпространява около четири пъти по-бързо от позитивната, т.е. ние вече 
сме се фокусирали четири пъти по-стабилно върху негативния резултат  и е естествено да се 
реализира именно той. Така стремежът да получим нещо води до елиминирането на самото 
нещо. Като резултат започваме да желаем постигане на негативни състояния, за да можем 
да се зарадваме, на което и да е позитивно. Така постоянния ни фокус се оказват негативните 
резултати, независимо от желанието ни за позитивни такива… 

Извод: За да избягаме от този модел, е редно да приемем, че всичко се случва по такъв начин, 
че винаги да съдържа двете противоположности в себе си. При добра тренировка (постоянство) 
можем да открием за всяко проявление като събитие, предмет, ситуация и т.н. както едната, 
така и другата му полярност. Тази безпристрастна статистика за случващото се ни дава реална 
представа за нещата такива, каквито са. Приемаме, че и двете са възможни. Тогава фокусът, вър-
ху която и да е от противоположностите, реализира именно нея…

Особено голямо объркване се случва, когато ползваме чужди успехи, за да предизвикаме 
собствени резултати. Ние осъзнаваме, че ако това, което сме прочели, слушали на лекции, изу-
чили, гледали или видели, е възможно за тези, които го правят, то същото нещо е възможно и за 
нас по същия начин, т.е. и ние бихме могли да го правим. Докато не сме го приложили практичес-
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ки обаче, ние никога няма да сме сигурни, че го правим, т.е. че то е възможно за нас. Тази крехка 
граница между вярата, че можем нещо и практическото приложение на пръв поглед изглежда 
напълно ясна. Точно поради това, че изглежда извънредно ясна, ние просто не предприемаме 
крачки да приложим наученото. А докато не сме го пробвали, не можем да знаем дали честоти-
те, които са описани там, биха могли да влязат във взаимодействие с нашите собствени честоти. 
Пример за това е поговорката „Ако нещата се случваха с гледане, то кучето щеше да е най-до-
брият касапин“. Но „гледах“, „видях“, „прочетох“ или „чух“ не отговаря на вашето ограничение 
като проявление – то е само мечта, виртуални вакуумни флуктуации. Единствено собствената 
ви опитност чрез практически действия би довела до това да прибавите честоти, които не 
познавате, към диапазона от честоти на собствените ви ограничения. Единствено тогава е 
възможно да разширите този диапазон, като по този начин получавате и повече възможности. 
Ако никой не ви наблюдава и не се интересува от вас, и вие не се интересувате от никой и нищо, 
освен от себе си, двете противоположности „дойдох, видях, победих“ и „дойдох, победиха ме, 
но никой не видя“ в разбирането на съответното проявление са еднакво силни. Така втората 
версия самото проявление възприема като натрупана опитност и започва да излъчва като не-
преживяната версия „Дойдох, видях, победих“. Подобно самозалъгване съществува във всички, 
фокусирали се върху себе си холограмни проявления.

***
За да се разшири многообразието при търсене и разгръщане, е логично да се излезе извън 

ограничението – в непознатото, където възможностите са безкрайни – посока навън. Действи-
ето извън позната ЗПП е възможността за реализиране на нова желана реалност, различна от 
познатата. Аспект действие е задаване на направлението, перспективата, хода на събитията, 
които се приемат при наличие на избор. Затова е важна посоката. Когато приемаме идеи и чрез 
практическо действие прилагаме това, което сме приели, се разгръщаме, защото:
Разширява	се	лимитираната	изборна	граница, като се придобиват нови умения и опит-
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ности, решават се проблеми и задачи. Според Айнщайн: Нито един проблем не може да бъде 
решен със същото ниво на съзнание, с което е бил създаден. Самите решения избираме извън 
познатото ограничение. Обикновено тази зона е до 13 % извън ЗПП – това е пространството на 
случайно търсене, което си позволява всеки. Казано иначе, ако има дадена зона на предизвик-
ване на проблем, се търси решение извън нея, но в близко до границата пространство, за да се 
ползват известните до момента резултати. Нужно е да надскочим проблема, като излезем извън 
неговите граници, извън ЗПП, която сме достигнали до този момент. Идеята е да търсим винаги 
новото и непознато, защото старото очевидно не е дало резултат и затова е предизвикало про-
блем. Анализът показва, че: Всеки проблем, който разреша, става правило, което впоследствие 
ми помага да реша други проблеми. (Рене	Декарт)

Така се стига до извода, че единствено посоката вън от познатото може и решава дадена за-
дача или проблем. Всяка решена задача и проблем са съпътствани от емоционално удоволствие, 
което определяме като щастие. Така всяко излизане от ЗПП (посока навън) е Пътят, по който се 
върви, за да се преживее вибрацията Щастие…
Добива	се	навикът	(създава	се	убеждение и филтър) да се търсят отговори в безкрайния 

Потенциал. Осъзнава се, че околната среда се явява аспект и отражение, което всеки изгражда 
по свой образ и подобие – образ, който все още не е приел като вибрация в себе си. Разбира се, 
че съществуването е резултат от преплитане и взаимодействие на полярностите, от които е из-
граден всеки елемент. Изследва се всяка новоприета честота, като се преживява практически в 
самата среда. Това е аспект действие.
Изобилие – способността да се върши това, което е необходимо да се направи, когато е нало-

жително да се направи. Това е способността да се самопредизвикаш да правиш нещо, което е 
подадено като наложително от околната среда, а не е лично желание. При това да го направиш 
така, с такава тръпка и страст, като че ли точно това е твоето желание и е дошло точно в този 
момент, в който ти си готов да го направиш. Това взаимодействие с околната среда и реалност 
те прави част от вдъхновението да съществуваш. Активираната, задействана и задвижена енер-
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гия на Цялото създава в потенциала от енергия отражения по свой образ и подобие, като самото 
ограничение се явява отражение на отраженията, които твори. Цялото съдържа всяко отраже-
ние, но и всяко отражение съдържа в себе си Цялото.

Затова, за да има проявление, е нужно действие	с	приемане	и	на	двете	полярности. В-за-
ем-действие – от там идва изобилието – даваш „назаем“ действия към Всичко, което Е, и Всичко, 
което Е, отразява към теб онова, което истински си пожелал, при това с десет процентен бонус. 
Вероятностите за изразяване на изобилието са безкрайни. Притежанието не е изобилие.

Притежаването на Знание, ако не е придружено от проява и изразяване в Действие, е като 
трупането  на  скъпоценни метали - безсмислено и глупаво нещо. Знанието, подобно на Богат-
ството, е предназначено за Използване. Законът на използването е  Универсален  и  този,  кой  то 
го нарушава, страда заради противопоставянето си на природните сили.

Кибалион
Отново за Самозаблудата при действие:

Опитам,	Опитвам	се – означава липса на действие. Това е илюзията на индивида, че има 
желание за нещо, без да съществува действие за самото нещо. Това значи, че държите като ре-
зервен вариант винаги една врата отворена за отказ. Думата „опитам“ предполага питане, за-
творено в ограничен кръг от отговори (О) – О-питам. Това е вярата, че НЕ се търси постигане, 
правене и развитие, а само въпрос за ограничен резултат, на който отговорът е дотам ограни-
чен, че действието за самото него е безсмислено. Така опитвам се е категоричното желание 
да се бездейства, да липсва творене. Тук има съществен момент – при липса на желание да се 
твори, съществуването става безсмислено. Следователно опитвам се е категорична заявка за 
несъществуване – желание за саморазрушение и самоунищожение. Няма вариант някой да съ-
ществува и да липсва резултат от това съществуване. И щом личността отказва да твори, то тя 
е пожелала да руши. Това е „творене“ в областта на разрушаването (-1). Щом съществува нещо 
или някой, то от него винаги, винаги има смисъл, независимо от резултата.

Когато съществува истински интерес и стремеж към развитие, в самия въпрос се съдържа и 
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отговорът. Тъй като всеки елемент съдържа и целия потенциал, то той има информация за все-
ки въпрос, който е предизвикан от ограничението ЗПП.
Разбиране	– информация за вероятни виртуални избори за действие, съобразени според ин-

дивидуалните задачи, след придобита опитност и филтрация на индивида. Това е облак от ве-
роятности около конкретна идея за избор. Разбирането не е действие. За да се материализира 
и прояви определен резултат, е необходимо действие. Действието	и	разбирането	могат	да	
се	разминават. Трансмутацията на една вероятност в опитност е преживяването на самата 
вероятност. Това е индивидуално изследване на вероятността чрез преживяване. 
Преценката	е предвиждане и обезсилване	на	нежелани	резултати. Препоръката е да се 

действа според желанието за определен резултат, без да е предизвикан стремеж към обезсил-
ване на нежеланите резултати. Ако стремежът е към обезсилване на нежелани резултати, се 
предизвиква състояние на съпротива и отричане, които води до обратни резултати от предпо-
четените.

Не съществува вариант, при който ограничението, което е избрано, да ползва наготово опит-
ността на което и да е друго проявление. Погледнато по този начин, в глобален аспект, се стига 
до извода, че няма извисени проявления, на които да им е дадено, няма просветени, които прос-
то си го могат, авторитети, които да им се дава свише, идоли и т.н. Всъщност всеки е и учител, 
и ученик – всеки може да се превръща, да се трансмутира и в едното, и в другото, като използва 
както вдъхновението на ученика, така и знанията на учителя. Всеки елемент от Всичко, което Е, 
твори отражения, но самият той като аспект се явява отражение на отраженията, които твори… 
Колкото повече се преживява и твори, толкова по-лесно се случват отраженията, които се проя-
вяват. Един ден чрез действия се стига до желаното. Това насочва вниманието към търсенето на 
места, където да се проявят тези възможности. Колкото повече се практикуват тези способно-
сти чрез действие, толкова повече се разкрива дълбочината на съответното умение. Когато го 
познаваме добре, търсим удоволствието от това да го правим. Тогава се търси комбинативност, 
вдъхновение, нещо непознато и интересно, за да се използват способностите. Този процес на 
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екзалтирано действие с посока навън се нарича Творене. Надеждата, че вдъхновението ще се 
появи като муза отнякъде, не е валидна. Надеждата, че нещата ще се случат от само себе си, е 
безсмислена. Надеждата	е	състояние	на	предполагаемо	съмнение, комбинирано с пълната	
липса	на	действие. Това е поддържане на убеждението, че съществува значителна възможност 
и вероятност (повече от 62 %) да не се постигне желаният резултат. Докато съмнението (съм-
не-ние – не сме себе си) е вяра в нежелания резултат или неподходящата реалност, то надеждата 
е предполагащо съмнение, тоест съмнение в съмнението. Липса на доверие дори в съмнението. 
Пълно отричане и на двете полярности, което е категорична заявка за несъществуване. Това е 
конкретна, ясна и избрана задача на саморазрушение и самоунищожение.

Функцията „желая“ е свързана с посоката. Редно е да се отбележи, че състоянието „желая“ не 
е действие! Желая е състояние, което е виртуално и предизвиква единствено вакуумна флук-
туация. Желаенето създава само повече желаене. Идеята е да престанете да желаете и да 
започнете да СТЕ онова, което желаете. Да знаете, да сте убедени, че желаното нещо, което се 
стремите да постигнете, е вече факт.
Упражнение	за	промяна:	Какво означава това? Как едновременно да се желае да се преживее 

нещо, като в същото време се държите така, че да сте убедени, че то е факт? Това изглежда като 
парадокс, но е толкова голям парадокс, колкото е голям парадоксът с полярностите – приемате, 
че факт и желание са два края на един кръгъл ластик (всъщност той е безкраен, защото едното 
прелива в другото). Това, което желаете, като идея се намира в Потенциала (тъй като вече сте го 
пожелали), но за да се прояви, е редно да се добавят деветте честоти на проявлението. Тези девет 
честоти е възможно да бъдат добавени, единствено ако се държите така, действаме така, правим 
така, че пожеланото за нас да е вече проявено. По този начин творим дифракционната решетка 
на вече проявеното желание. Така сливаме причината и следствието, и пожеланото става факт!

Да помислим за минута:
Редно е да помним, че ние сме Източникът и създаваме всичко, но е нужно да забравим това, 

ако желаем да проявим собственото си вдъхновено преживяване на проявлението. При тази 
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реализация на самото проявление ние винаги реализираме такова – като едната или другата му 
противоположност.

Пример: Ако желаем да проявим партньор, в нас заедно с желанието (вярата) се проявява 
и съмнението, че ние не сме достатъчно добри или че може би той има твърде много недоста-
тъци. Така или иначе ние реализираме този партньор и той се проявява, но ако се фокусираме 
върху съмнението, дори когато го срещнем, се разминаваме с него. Ако се фокусираме върху 
това да се запознаем с него, той се проявява с неговите полярности (положителни и отрица-
телни качества). Така сме го проявили, но оттам нататък е редно да го приемем като такъв – с 
неговите полярности. Оказва се, че проявлението е винаги съществуващо, но търсейки идеално 
състояние, не приемаме колебанията на която и да е система. Така заради неприемането си ние 
винаги „помним“, че е редно да търсим недостатъци, но „забравяме“, че всяко проявление има 
и своите предимства, и че щом е проявено, то е в точен синхрон с нас самите (проявили сме го 
с нашите честоти). А е нужно да е обратното – да помним предимствата, като забравим недос-
татъците. Така репликата „да	се	помни,	че	е	нужно	да	се	забрави“ се явява двуполюсен модел 
на състоянието „приемам“. И ако ние приемаме, то винаги проявлението ще е перфектно, щом е 
налично – то е в пълен синхрон и баланс със самите нас.
Упражнение:	Определете собствената си категоричност и посока за поне три свои действия, 

като следвате ясно, честно и точно обясненията по-горе. Каква е вашата посока? Сега намерете 
действия, при които категорично сте спазили триединството	на	мисъл-решение-действие. 
Какъв е бил резултатът тогава и как сте се чувствали? Вече може да направите избор на посо-
ка. Помислете и решете дали сте готови да го следвате, докато този избор се превърне в навик. 

***
Идеята мисъл-решение-действие се реализира в два плана. От една страна тя „затваря“ цикъ-

ла вътре в личната индивидуална отговорност (холограмен план, холограмен свят), а от друга 
страна е действие в триединството на отговорностите (ЛИО, ЕЛГО, Трансмутация). Ако холог-
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рамата приеме собствената си отговорност за това, което преживява като свят, и едновременно 
с това има желание за промяна и подобрение, едва тогава тя има възможност да се „свърже“ 
както с Източника, така и с Проявлението. В същото време, ако холограмата се „затвори“ в огра-
ничението на собственото си преживяване, без желание да се отдаде навън и да се променя, на 
практика тя се изолира (затваря) от общия поток на триединното цяло Холограма – Източник 
– Проявление (действие – мисъл – решение). В този аспект Източник – Проявление – Холограма 
могат да се разгледат като мисъл – решение – действие. Така се разбира фракталната структура 
на Всичко, което Е. От една страна имаме глобална отговорност на триединството Източник – 
Проявление – Холограма и съответстващите им три локални отговорности: 

- за	Източника (Трансмутация) – вакуумни флуктуации, дифракционна решетка, нулева 
точка. Самата нулева точка е същото триединство: Нищо – плюс Нула – минус Нула. 

- за	Проявлението (Единена лична глобална отговорност, ЕЛГО) – мисълта, решението и 
действието като фрактално триединство се отразяват чрез Проявление – Егрегор – Решетка на 
реалността. Мисълта или идеята за дадена промяна се определя от Проявлението, което има 
глобален поглед за всички онези физични, природни и други закони. Решението са всъщност 
общите теми, които Проявлението желае да преживее (Егрегор). Решетката на реалността е 
действието – реализираните вече налични физични закони и природни явления. 

- за	холограмата (Лична индивидуална отговорност) – реализирана като „материална суб-
станция“, холограмата е приела идеята, темата и самата решетка на реалността за априори съ-
ществуващи, т.е. за нещо, върху което тя не е необходимо да мисли. По този начин холограмата 
се фокусира единствено и само върху това да преживява решетката на реалността в избраната 
от егрегора тема чрез напомнящите ѝ маркери. Чрез преживяването на дадено състояние хо-
лограмата се явява „заявител“ за промяна. Ако „заявката“ е „затворена“ в ограничението мисъл-
решение-действие	на	преживяна	вече	зона	на	комфорт, тя е безсмислена за глобалното 
триединство ЛИО – Трансмутация – ЕЛГО, поради което или не се осъществява, или се реализи-
ра противоположност. Промяна е налична тогава, когато има постоянно излизане от зоната на 
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комфорт. Резонансът, осъществяващ това излизане, е наличен, когато има еднопосочност (по-
сока навън) на триединството мисъл – решение- действие. Всички нефокусирани мисли в тази 
посока (мечти, въображение, надежди, идеи…), без съответното решение и действие за реализа-
ция, се превръщат в разсеяни вероятности – ментален потенциал на самия Източник.
Упражнения	за	преодоляване	на	бездействие:
Запис (аудио или видео) на всичко, което говорим през деня – тук идеята е да видим и да 

проследим разликата между виртуалния и реалния ни свят. 
Анализ на записа: разделяме си листа на две части. В едната (лявата) си записваме всички 

онези важни моменти, при които сме имали желание да кажем нещо или сме пожелали да на-
учим нещо, като описваме какво точно сме научили или какво точно сме казали (по памет). В 
дясната страна на листа отбелязваме какво реално сме изговорили като смисъл и съдържание, 
разбираемо ли е то за другия или е възможно да му се придадат интерпретации. Сравнението 
между лявата и дясната страна на листа ще даде отговор доколко виртуален свят и реалност се 
припокриват или разминават. Това важи както за изходящите (казаните от нас), така и за входя-
щите (казаните от другите и приети от нас) информационни послания. 
Вариант	2	към	упражнението: Записвам си на диктофон какво желая да науча и в рамките 

на колко дни, след което прослушвам записите в рамките на тези дни и отчитам (като фактоло-
гия) дали съм го научил. Ако резултатът е частичен, непълен или подлежащ на интерпретация, 
това означава, че нямам резултат. Следователно съм се самозаблуждавал, че работя по него и че 
имам желание да го постигна. Тогава е необходимо отново да потърся варианти, възможности и 
срокове за изпълнението на даденото нещо.

Отказване, отричане, неприемане, отлагане, наличие на условности, активиране на честоти на 
страх, безсилие, самосъжаление, гняв или всякаква форма на прехвърляне на отговорност върху 
някой друг води отново до виртуално правене и действие. Това е точно илюзията на мозъка за 
действие (виртуално) и реално бездействие (факт). Пример за това е репликата „Опитвам се“. 
Вие или правите нещо, или не го правите. „Опитвам се“ е самозаблудата и оправданието за това, 
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че го правите, като всъщност нямате реал-
ните факти за това действие. „Опитвам се 
да ходя“ е например бездействие – вие или 
ходите, или не. Изводът от този пример е, че 
не съществуват условни действия – или ги 
има, или не. Ако разгледаме по-задълбочено 
тази съпоставка между виртуални и реал-
ни действия, ще разберем, че всички мисли 
или изказани от нас тези, които притежават 
елементи на условност (ако, дано, може би, 
но, обаче, съмнявам се, надявам се и т.н.), са 
всъщност реални бездействия. Горепосоче-
ното упражнение може да спомогне за ели-
минирането на тези интерпретации, като 
сме достатъчно честни, анализирайки край-
ния резултат. 

„Аз си мисля, че…“, „Ти ме обиди, когато ми 
каза…“, „Ти ме нарани…“ са мисловни форму-

ли за връщане към същата виртуална реалност и липса на практическо действие. Например е 
възможно да твърдим, че: „Аз си мисля, че вие си мислите, че аз съм глупак!“. Но единствени-
ят начин да разберем реално резултата от този мисловен процес е да проверим практически 
създадената виртуална теза, като попитаме другите. При това не един, а колкото може повече 
души, за да имаме обективна и коректна обратна връзка. Тук на помощ на виртуалния свят ид-
ват страхът и съмнението – „Да попитам другите – добре, но ако предположението ми се окаже 
вярно… ? Не е ли по-добре да си мълча?“ По този начин желанието за реална и обективна обратна 
връзка се превръща в практическо самозаблуждаващо бездействие. 
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Възраждаме се от намерение. Реализираме се с действие. Адаптираме се с приемане и еди-
нение. Потенциалът има цялата информация, съдържа всички възможни вероятности в едно 
цяло, но те са само потенциал. От друга страна в същия този потенциал, в тази безкрайност на 
мига Тук и Сега, трепти и се проявява в едновремие Всичко, което Е. Постигнато е Един-Е-Ние 
– Източникът, съдържащ всичко като потенциал, и слял се с Всичко проявено, но непреживял 
всички вероятности, въпреки че ги съдържа в себе си. Източникът, който Е, но който още не е. 
Бъдещето вече е живяно чрез пътя на самото себе си, помнейки миналото на всички вероят-
ности, които всъщност то Е. Потенциалът е вероятно бъдеще, което е в реализираното минало 
на самото себе си. В тази трансмутацията се възраждаме чрез Всичко, което Е, където Нищото, 
преродило себе си, е вечното кръговратно движение на съществуването.
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Аспект Емоция
За да промените своето настроение или ментално състояние, променете вибрацията си. Все-

ки може да промени менталните си вибрации с усилие на Волята в посоката на целенасочено 
фиксиране на Вниманието върху някакво по-желано състояние. Волята насочва Вниманието, а 
Вниманието променя вибрацията.

Кибалион
В зависимост от придаденото значение (избор, който сами сте направили), енергията, която 

сте или си взаимодейства с околните полета (реалност, околна среда, материя), или се „защита-
ва“ от тях. Така, когато енергията се „отблъсква“, наричате взаимодействието негативно и гле-
дате да го избягвате – придавате такова значение – страх, лошо, грубо и т.н. Когато енергията се 
„приема“, наричате взаимодействието позитивно (придавате такова значение) и в изследване-
то си търсите все такива или подобни взаимодействия. Инструментите, с които приемате или 
отблъсквате дадена информация-енергия, са филтри (елементи на придадено значение), в зави-
симост от които се определят и следващите ви избори като мислене. По този начин се определя 
и следващото ви „задание“ към полето – какво да се пре-прояви и какви филтри и придадени 
значения да притежава.

На практика най-напред е нужно да се направи избор. Когато имате собствен избор и той е на-
сочен с посока навън (като това не е самозалъгване), се изисква усилие на волята, за да започнете 
да следваме менталното състояние избор. Един вид ще се насилите да го правите, въпреки че ня-
мате тези умения, че не знаете, че ви или не ви се удава. Това е като да се учим на нещо – знаем, че 
не можем, но с търпение, желание и постоянство изследваме и изпробваме различни варианти и 
модели, групирания и скорост на изпълнение. При тези действия се стремите да спазвате принци-
пите и правилата, моделите, които някой „можещ“ ви дава или показва, или ги търсите самостоя-
телно на принципа „опит-грешка“. Дори да сбъркате в нещо, то това не е грешка, а вариант, който 
е добре да се запомни и да не се повтаря, защото явно не води до желан резултат. Иначе се изпада 
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в ситуацията на дърводелеца, който режел греда – Хм, три пъти го режа и все е късо… Когато не се 
повтарят и затвърждават неудовлетворителните опити, всяка ситуация е успех, защото ви качва 
едно стъпало нагоре в опитността и разбирането как да се постигне желаното. Имате практиче-
ската опитност какво да не правите, защото води до нежелан резултат. Това е прекрасно, огромно 
стъпало към успеха. Неуспехът е еднократен акт - ако спрете и се откажете от това да пробвате. 
Само тогава се проявява неуспехът. Всички останали случаи са стъпала към успеха…

След като тренирате действие	с	приемане	идеите	на	другите (всички табелки от околната 
среда) и постигане на резултат, сте изпълнени с „удоволствие и щастие“, защото има реален, ви-
дим резултат. Ако сте получили и вниманието на тази среда, тогава честотите достигат известен 
пик. Тази обратна връзка от средата е индикаторът, че сте или не сте променили вибрацията 
си. Страхът от „нещо, което не можете или не знаете как“ е трансмутиран в екзалтирано удо-
волствие. Това важи за всички форми и честотни вибрации. Бягате и се страхувате единствено 
от нещата, които не познавате. Приемайки посоката навън, за да ги изследвате и опознаете, раз-
бирате, че непознатото се превръща в познато, при това преживяно и изпитано удоволствие. Ви-
брациите, на които трептите вследствие определено взаимодействие с околната среда и всички 
отражения в тази реалност, се наричат емоция. Всяка универсална единица от Всичко, което Е, 
твори собствената си паралелна реалност. Твори отражения в потенциала, които да я подпомог-
нат при изследването на задачата, която е избрана. За да се провери дали задачата е решена, е 
нужно тя да се преживее. Преживяването е изследване на сътворената реалност и отраженията, 
тоест взаимодействие с направеното. Така от първо лице се разбира какво от заданието е постиг-
нато и какво не е. Взаимодействието или е в резонанс с Твореца – елемента, който твори, или не 
е. Ако е в резонанс – емоцията е положителна. Когато е в дисонанс, вибрациите на самия индивид 
затихват и тогава се казва, че емоцията е негативна. Всеки акт на мислене и всички действия с 
посока навътре обикновено водят до дисонанс на системата. Тогава индивидът е нещастен.

Страстта и вдъхновението от самото преживяване е практикуване на изследването както на 
сътвореното, така и на резултата от взаимодействието с него, тоест емоцията. Страхът, гневът, 
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обидата, бягството и отлагането на което и да е изследване, са отказ да се видят, да се прежи-
веят резултатите от изборите, които личността сама е направила. А идеята тук е да се види 
постигнатото и да се приеме резултатът. Самият резултат или се приема като постигане на же-
ланото и търсено състояние, или ако не е удовлетворителен, се трансформират вибрациите, с 
които е създаден. Единственият, който знае това, е този, който Твори. Ако сте доволни, търсите 
следващата идея за преживяване и изследване. Ако не сте, променяте в себе си състоянието и 
пробвате да проявите отново с други „настройки“. Отново изследвате, докато преживявате и т.н. 
В това е смисълът на самото съществуване. Ако индивидът откаже или отрича този процес, ако 
отказва да ги приеме, той отрича и отказва собственото си съществуване.

Посоката „избор – насочен навън към неизвестното“ се сблъсква с посоката „ограничаване, 
поради основателни причини“ и по този начин се форматира лимитираната изборна граница. 
Самозалъгването е, че Всичко, което е извън тази зона (ЗПП), има „основателни причини“ да не 
е правилно и правено. По този начин всеки се ограничава да изпита екстаза и удоволствието от 
единството с Източника, с резултата Творение, което сам е определил и избрал.
Безусловна	любов е доверие към всички връзки с който и да е елемент от Всичко, което Е, 

чрез начина, по който се случват и с това, с което се случват. Идеята е да сте прозрачни, честни 
и нищо да не възпира протичането на енергията – така, че тя да е в услуга на всеки и да е отда-
дена към Всичко, което Е. Онази част, която избирате да абсорбирате, за да трансформирате, е 
необходимо да излъчите с пълната си отдаденост и вдъхновение към всичко, и по този начин 
да „усмихнете всички отражения в огледалото околна среда“. Когато функционирате на опре-
делена честота, дори ако друг индивид има негативни намерения, които излъчва към вас, ще 
приемете и преобразувате тази енергия в позитивно излъчване. Този ефект на трансмутация е 
дарът и благодарността на Безусловната Любов. А умението да трансформирате всеки импулс 
в положително сияние на отдаденост разгръща вашите способности и разширява диапазона ви 
от възможности. Думите са съвсем буквални в значението си: безусловна	любов	–	Любов	без	
условия.	Знаейки, че всеки един индивид е същество на въображението, вдъхновението и кре-
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ативността, можете да го подкрепите, като го предизвикате да прави в живота си нещото, което 
го вълнува най-много. Да го насърчите в способността му да прави това. Да променя реалността 
в едновремие към, на и за всичко и всеки. Насърчаването става, като вие самите действате по 
този начин. Тогава той вижда щастието и екзалтирания ви поглед.

Всъщност всеки елемент, всяка уникална единица носи отговорност единствено за собстве-
ните действия. Не е възможно да носите отговорността на другите вместо тях, защото не може-
те. Защото вие не сте тях. Всеки е собственият Избор, собствената си уникалност и неповтори-
мост, която е преплетена в честотната съвместимост с отраженията, които сам си е сътворил. 
Затова не е възможно да сте отговорни вместо отраженията. Отговорността към тях е да сте в 
най-голяма степен личността, която сте избрали да бъдете – с всички плюсове и минуси, но като 
приемете, че всяко отражение е свързано с вас. Доверие в свързаността и единението. Така и 
вие сте отражение, което дава възможност на останалите да се развиват. Затова позволявате на 
другите да усетят Любовта	и	Отдадеността, излъчени от самите вас, без да задържате нищо. 
Давате	всичко,	което	сте, а всеки „взема“ онова, което му е необходимо. Позволявате им да 
открият вашето доверие към тях, вярвате в способността им да създадат в живота си онова, 
което желаят. Това е вашата вяра, вашата убеденост, вашата идентичност, с която ги привли-
чате. Това е честотата, с която им позволявате да чуят тази безкрайна вибрация на отдаденост, 
наречена Безусловна	Любов. И не защото имате нужда от това да чуят, не защото желаете да ви 
похвалят или да ви обърнат внимание. Излъчвате тези вибрации на несъмнено доверие, защото 
сте убедени, че те са точно такива, каквито е необходимо да са. Да знаят, че ги харесвате, че сте 
влюбени в тях, че ги боготворите като част от самите вас. Тогава те ще търсят състоянието на 
отдаденост и Любов, знаейки, че любовта и доверието не идват с условия или методика. Въоб-
ражението	и	вдъхновението	са	ключ	към	Всичко,	което	Е.	Идеята е да дадете честоти на 
доверие – всички отражения да правят, да действат, да творят, като използват всичките си сети-
ва, за да се отключи енергията към Източника. Използването на каквото и да е ограничение на 
въображението, което да им се преподава, или дава насила, или им се предлага чрез контрол, ги 
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разделя и отблъсква. Превръща ги в ограничени, затворени в себе си структури. Всички неща, 
които е необходимо да бъдат научени, е нужно да бъдат изразени по начини, които съответ-
стват на интереса на всеки. Това са умения, които всеки е нужно да развие. Един от основните 
инструменти на въображението и вдъхновението е търсачеството. „Този, който търси, и не се 
спре в своето търсене, винаги намира… онова, което търси“. Щом няма и условия в начина на 
търсене и приемане, говорим за отдаденост в името на другите, тоест за безусловна Любов.

Връзките непрекъснато се променят, защото вие се променяте и предизвикателствата пред 
вас стават различни. Ако има напрежение между единението с другите и ограничението, кое-
то сте, това означава, че няма	осъзнатост	при	приемане	на	полярностите, че не се търси 
връзката, преливането и общата свързаност между двете полярности. А тази връзка винаги, 
винаги съществува, защото няма разделение, Просто едното е другото, те преливат сами в себе 
си, за да дадат основата на съществуването. Идеята е да се осъзнае, да се проникне, да се слее 
мисълта с навика, че свързаност не означава загуба на многообразие, не означава еднаквост. 
Свързаност не означава и загуба на идентичност или уникалност. Всеки миг, абсолютно по вся-
ко време всичко е в свързаност, в единение, при което липсва идеята „разделение“. Разделе-
нието е илюзорна изборно лимитирана граница за преживяване на определено ограничение от 
безкрайността, за да се изследва определено незнание. Тази граница е положителна дотолко-
ва, доколкото съществува като идея за изследване на даден ограничен детайл, който обследва 
връзката си с всички останали единици на съществуващото. Всеки елемент винаги има взаимно 
припокрити честоти (наричат се егрегорна договореност или колективно споразумение) с всеки 
друг елемент от Всичко, което Е. Причината за това е нуждата от способността да се преживя-
ва прилично еднаква физическа реалност. Писателят Боян Болгар в книгата си „Близнаците“ 
(1961г.) отразява тази свързаност по следния начин: Нужно е поне малко да си приличаме, за да 
се харесваме и поне малко да се различаваме, за да се обичаме.

Приобщаване и усвояване на отрицателната логика означава да се научим на приемане на 
всички полярности, без да ги издигаме в култ и без да се фокусираме върху която и да е от 
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тях. Тогава, приели се за учител, автоматически се приемаме и за ученик. Привързаността дори 
към децата се допълва от желанието те да бъдат свободни и да изразят себе си. Приемането на 
старите филтрации е необходимо да бъде в хармонична комбинация с изграждането на нови 
навици. Всичко това е свързано с избора на посока и всъщност света на отрицателната логика е 
долината, в която ясно и категорично е редно да заявите пътя, по който започвате да вървите. 
Желанието да опознавате новото, непознатото и неизвестното, и по този начин да разширя-
вате знанието за всичко (включително себе си), е онази пълна отдаденост към света, в който 
съществувате. В този план тази посока е посока на всичко извън теб холограмата (ограничение-
то, което си самият ти) – посока навън. Всяка мисъл за притежание, собственост, борба или 
величие ви връща обратно към егоцентричната посока навътре. Ако изчезнат всички разделе-
ния, ще сте абсолютно еднакви и тогава изчезва желанието, импулсът за развитие и изследване. 
Разделението е конструктивно – то е индивидуалността на всеки. Подобните „еднаквости“ ви 
предлагат по много начини различна перспектива, различна гледна точка, чрез която да раз-
познаете повече от себе си като част от Цялото. Така се получава стремеж за развитие, търсене и 
Творене. Когато човек признае, приеме, изследва и люботвори (разбирай прилага практически) 
безусловно всички гледни точки, той притежава абсолютната способност всеки миг да създава 
и претворява реалността, която предпочита. За да създавате връзки на любов и творчество, мо-
жете да създавате за другите ситуации, които да им позволяват да постигнат повече удовлетво-
рение в нещата, които ги вълнуват и вдъхновяват. Когато знаете или наблюдавате нещо, което 
би ги въодушевило – да им го споделите. Можете да служите за връзка между безкрайното и тях 
самите, за да се превърне всеки възможно най-пълно в онова, което е въодушевен да бъде.
Безусловна	любов е безкрайният диапазон от честотите на Всичко, което Е. Идеята е да сте 

като прозрачно кристално кълбо, което може да фокусира светлината, но и да излъчва така, 
че нищо да не възпира протичането на вашата ярка светлина, която да е в услуга на другите. 
Светлината на другите преминава през вас – с изключение на онази част, която изберете да аб-
сорбирате. Следователно и негативната светлина на другите не може да ви влияе, освен ако не 
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изберете да промените прозрачността си или да се покриете с маска, която изкривява, пречупва 
или отразява. Вашата прозрачност е честността, любопитството и вдъхновението, на които сте 
способни. Всяко отражение е същество на въображението и креативността. И ако не допуска 
страх в живота си, то също ще подкрепя вас и Всичко, което Е. Тогава няма да е нужно да раз-
глеждате идеята за превръщането ви в по-силни личности като нещо, което ви отдалечава един 
от друг, защото осъзнавате, че преливате един в друг. И когато подкрепяш това същество или 
което и да е друго, винаги биваш подкрепен. Идеята да си „замълчите тактично“ или да спестите 
и потиснете нещо в себе си, е негативната страна, защото ставате зависими от задържаното и 
неизлъченото, и спирате да бъдете себе си, уж за да не „нараните“ другия. Другият съществува, 
защото вие сте го създали и няма да го нараните, ако го подкрепяте, без да ставате зависими от 
това. Не мога да живея без теб не е Любов, а зависимост и пристрастеност. Когато изразявате 
напълно себе си и позволявате на всеки да прави това, подкрепяте го в неговото вдъхновение 
и желание да се изрази и го стимулирате да излъчи най-доброто от себе си, всеки се превръща 
в личността, която желае да е и е винаги щастлив. Същото се отнася и за вас – излъчвате себе 
си като Аз-съм енергия в реалност, която сте избрали, съзнавайки, че сте Е-съм енергия, която 
предстои да опознаете, за да можете в единението Аз-Е-съм да се разгърнете до безкрайността 
на Източника, който сте. Това осъзнато преливащо триединство е безусловна Любов.
Упражнение	за	приемане	и	смяна	на	настройката:	Всеки човек се сблъсква с предизви-

кателствата, които сам е заложил, за да ги реши. Това, което може да се направи, е тези „пробле-
ми“ да се решават по-ефективно. Разбирането на предизвикателството е ключово за неговото 
решение. Задачата може да се дефинира така: „Открийте начини работата ви да стане по-лесна“:
-	когато	сте	изправени	пред	задача,	е	нужно	да	се	убедите,	че	сте	запознати	с	нейни-

те	точни	условия.	Поглежда	се	проблемът	от	разстояние	-	погледът отгоре или отстрани 
дава по-добро решение. Когато човек е „отстрани“, не се счита за отговорен и търси всички въз-
можни вариации за условия към заданието, при това безпристрастно - без да придава значение.
-	изучаване	на	проблема	отвътре - разделя се голямата задача на по-малки задачи, всяка 
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от които е по-конкретна от общата. Така се получава ясна представа за предизвикателството.
-	допускане	на	различни	стандартни	и	невъзможни	варианти	-	търси се начин за про-

гнозиране на различни развития на всякакви ситуации при произволни различни вероятности. 
Това дава възможност да се предвиди какво може да стане в един доста широкочестотен диапа-
зон и по-лесно да се намери решение.
-	използване	на	максимално	ефективен	и	разбираем	език	- създава се мотивация с кате-

горичност, за да се подпомогне изясняването на ползите, които решението ще донесе. Отново се 
търсят всички стандартни и нетрадиционни похвати.
-	ангажираност	на	голяма	група	от	хора	- задачата се прави интересна и глобална. Пред-

ставя се проблема като предизвикателство за съществуване на интересна и вълнуваща игра, 
чието решение носи ползи и стимулира всички да се занимават с предизвикателството. Реша-
ването на задачата изисква използването и на двете полярности.
-	смяна	на	полярностите - какво ще се случи, ако не се реши проблемът. Тук се търсят въз-

можности при провал със същата страст, каквато е и тази за откриване на решение. Проследява се 
пътят до провала и се внимава да не се повтаря една и съща грешка на практика или един и същ 
модел на решение. Нужно е да се търсят методи и практики от възможни и невъзможни места. 
Например да се намери решение на проблем в строителството с похват от психологията.

- събиране	на	полезни	факти - търсят се причините и обстоятелствата, довели до възник-
ването на предизвикателството. Ако проблемът е свързан с много неизвестни, е по-добре да се 
събере повече информация, преди да се пристъпи към действие. Информацията се придобива 
в два аспекта - енергиен и адаптационно-логичен. Вторият е свързан с база данни, които е не-
обходимо да се търсят - в библиотеката, в книгите, в научни списания или хипотези. А първият 
е информацията от Източника - сънища, интуиция, медитация и т.н. След натрупването на по-
добна база от информация започва многото работа - адаптиране и свързаност на всички гледни 
точки и енерго-информационни процеси към решението, което се търси. В много от случаите 
тази работа е повече от откриване на самото решение...
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Аспект промяна
За да премахнете нежеланата честота на менталната вибрация, задействате Принципа 

на противоположностите и се концентрирате върху противоположния полюс на този, който 
искате да потиснете. Убийте нежеланото чрез промяна в неговата противоположност.

Кибалион
Казано накратко – това е да се концентрираш върху собствените си негативни страни и да 

ги трансформираш. Но трансформацията е нужно да се приема не като борба за власт, а като 
приемане на всеки аспект или перспектива от Всичко, което Е. Приемането, че отразеното от 
околната среда не ни допада, води до извода, че излъчените от нас честоти, които са проявени, 
не са онова, което се желае. Въпросът тогава възниква от само себе си – Какво е необходимо да 
променя в себе си, за да ми допадне отразеното от околната среда? Или се приема версията, че 
това е достатъчно и нищо не променяме, или променяме нещо в собственото си излъчване, за 
да се отрази тази промяна и в средата. Необходимо е да се отбележи, че ако не желаем промяна, 
то самите ние спираме да се развиваме и се затваряме в стените на замъка „Аз“. Ако пожелаем 
развитие от вида „познай себе си“, то по презумпция не излизаме от този замък. Ако пожелаем 
контрол над другите, за да познаем и обслужим себе си, то тогава цялата среда е сътворена от 
отражения, които желаят контрол и винаги се стига до конфронтация между нас и околната 
среда от отражения. Когато желаем да изследваме с вдъхновение и Любов взаимодействието си 
с другите, напускайки сигурността на замъка „Аз“, имаме реално търсене, взаимност, желание 
за развитие и подпомагане: Познай другите, като променяш себе си в името на всички останали.

За да има промяна, не потискате нещо в себе си, а го трансформирате. Превръщате нежела-
ното в желано, неизвестното в познато, лошото в добро и т.н. Убивате в себе си това, което не 
харесвате в другите. Премахвате от себе си онова, което не желаете да получите от околната 
среда. Но дори и да разберете тази теза, тя не се отразява в паралелната реалност, докато окон-
чателно и категорично не получите резултата в себе си.
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Оръжието на Майстора е Трансмутация, а не самонадеяно отхвърляне. 
Кибалион

Да помислим за минута: Разбирането не е действие. Начинът, по който мислим, не винаги 
отговаря на начина, по който вършим и правим нещата. Причината е, че винаги имаме претен-
ции, че измисленото и направеното от нас е по-добро от това, което някой друг е направил и 
измислил. Ако нещо не е наред, то винаги е виновен някой, винаги има причина отвън, винаги 
съществува оправданието, че причината за нашето лошо изпълнение или идея е тотално извън 
нас. Така ние имаме претенцията, че сме оригинал, при това перфектен, а останалите отражения 
– тях просто не ги бива. Това е конфликт на претенцията и е вътре в нас – Хем ни се иска, хем не 
ни стиска. Щом го осъзнаем, винаги можем да го променим. Докато няма приемане на равенство 
между отраженията, промяната е невъзможна или ще се осъществи като нежелан резултат. Все-
ки твори отражения, но и се явява отражение на отраженията, които твори. Така самите ние сме 
отражения на нечий оригинал. Следователно от неговата гледна точка той е перфектен, а нас не 
ни бива. И така цял живот си мерим… оригиналите…

Правилата и принципите за интерференция на полярностите са валидни при всякакви взаи-
модействия (в-заем-действия). Когато един неутрален атом предава електрон на друг такъв, те 
вече не са електронеутрални, а заредени. Електроните са облак от вероятности, които се появя-
ват, само когато има наблюдател. И се размиват в ограниченото от протоните (ядрото, изборите) 
пространство за 10-42 сек (уравнение на Шрьодингер). Тогава става все по-малко вероятно той да 
бъде открит в това пространство, тоест увеличава се вероятността да се появи където и да е. При 
взаимодействие между атомите този, който е отдал електрон (това е вероятна енергия, която 
е излъчена в пространството), става положително зареден. Този, който е приел, се превръща в 
отрицателно зареден. Отдадената енергия (под формата на знание и информация) вън от атома 
(посока навън) го превръща в положително заредена структура. Излиза, че отдаващият е винаги 
положително зареден и щастлив. Този, който получава наготово, трупа информация (която е ве-
роятностна, а не материална) и това го превръща в постоянно отрицателно (негативно) зареде-
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на структура. Точно така е и в Живота – този, който дава, винаги е щастлив; а онзи, който желае 
да получава и търси само това, е недоволен, нещастен и отрицателно зареден – и към себе си, и 
към Всичко, което Е като околна среда. Протонът и електронът са полярности в една система. Тя 
(системата) съществува като преливане на полярностите. За атома полярност се явява негова-
та околна среда. С това тя се явява и „храната“, жизнената необходимост за съществуването на 
атома. Тя е необходимо и достатъчно условие за самото съществуване на атома. При яйцето или 
атома (идентични ограничени структури) – ако няма белтък (електрони), „животът“ на ядрото 
е сравнително кратък. Околната среда се явява ключов фактор и при определяне на вида и фор-
мата на самото проявление. В зависимост от нея ядрото, изборът, се адаптира към условията на 
самата среда. В същото време, като принцип, самото то (като съвкупност от елементи) създава 
тази среда. Такъв е и принципът на стволовите клетки. Като клетки те се развиват по определен 
начин, благодарение и в зависимост от средата, в която са поставени. Така цикълът Трансмута-
ция-ЕЛГО-ЛИО се затваря за атома, яйцето, Слънчевата система, Галактиката, Вселената. Всичко, 
което Е, следва принципа на преливане в своя безкраен кръговрат. 

Разглеждайки тези процеси и принципи, знанията от едно нещо могат да се използват като 
възможност за приложение върху друго. При атома отдаденият електрон превръща системата 
в положително заредена структура. Това е прекрасен начин да се осъзнае как всеки индивид 
може да е щастлив – когато отдава енергията си (това е информация, знание х 3. 10-21 – превръ-
ща се в джаули енергия – експеримент на Масаки Сано и екип от 2010 г.) към другите. Това е 
посока вън от самото ограничение, посока към непознатото и неизвестното, това е желанието 
за отдаденост.

Отдаденост е намерението, изборът за действия в името на всички, чрез толерантност и 
свобода... Без условия и претенции към онова, което други избират. Щастието е убедеността, 
че всеки е Източник и притежава силата да взема решения. Така и отдаденост, и щастие са из-
бор, фокус. Всичко, което се прави, е удоволствие. Всяко упражнение работи при всеки, ос-
вен ако не е направен избор да се докаже обратното. Но това също е право на избор. Тази му 
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позиция не променя собствените избори и действия. Приемането на всичко, само на отделни 
идеи или отричането на всичко е… право на избор... В безкрайността на проявяването всеки 
преживява всичко според индивидуален и уникален избор. Свободата да се открива щастие в 
страха, вяра в неверието, избор в липсата на избор е забавно и възможно. Толерантността да 
се позволи правото на всеки да прави това, което желае, е сила, която като Потенциал се прос-
тира във Всичко, което Е. Така най-голямата сила е най-нежното докосване. Като водата, коя-
то не налага нищо. Като мисълта, която едва се долавя, че съществува. Отдадеността е сила, 
за която няма нужда да се знае дали е реална или видима. Тя е свобода... Тя е дори свободата 
да приеме и вярва, че не съществува. Тя просто Е! Празнота, която обвързва и привлича със 
своята сила. Нищо, което Е… Всичко, което Е!

Сега нека допуснем, че всяко ограничение (ядро и облак от вероятни електрони) може осъз-
нато (по свой избор) да трансмутира вероятностите в избор. Пример за това може да е нещо, 
което не е пробвано (но е вероятно), да бъде опознато и изследвано. Тогава тази вероятност е 
в облака от електрони, които се намират в близост до нашия избор. Опознаването на тази ве-
роятност (като непозната, тя досега е била с отрицателен заряд) я превръща в част от избора 
– положително зареден протон. 

Взаимодействието с околната среда е свързано и с „докосването“ до най-различни отраже-
ния. В областта на вероятностите е да изследвам дадена вероятност, но не съм го направил. 
Когато превърна тази вероятност (незнание) в знание и увереност, съм безкрайно щастлив от 
два кръговрата – удоволствието да усещам свободата, че „вече знам“ и мога да прилагам нова 
опитност, и фактът, че сам и осъзнато съм направил този избор и съм достигнал желания резул-
тат (щастие). С други думи, когато сами трансмутираме дадена вероятност (електрон) в реално 
преживяване (протон), ние печелим два пъти. Електронът, който е бил отрицателно зареден, 
се е превърнал в протон от ядрото. Един електрон по-малко и един протон повече – два пъти 
щастие – два пъти по-положително заредена структура. За да се изпълни лесно тази процедура, 
е нужно да не отразяваме и отричаме информацията дошла до нас, т.е. да не отхвърляме ничия 
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версия, идея или послание. Просто приемаме да приемаме. От друга страна е необходимо да 
пробваме много пъти, докато усвоим приетото, т.е. да експериментираме и пробваме с истински 
жив интерес и желание новата опитност и способност. Чак тогава тя се превръща в удоволствие. 
Не е възможно да сме щастливи, ако пробваме и вършим нещата без желание или само защото 
„трябва да бъдат направени“. Когато приемаме и тестваме с любопитство и интерес, се пре-
връщаме в деца – за тях няма добро и лошо. Те просто се доверяват и пробват. Така разбираме и 
онова послание, останало през вековете: Да станем като децата!

Обикновено намираме вариант да избягаме от него – чрез оценки, сравнения, самосъжале-
ние, гняв, като се изкарваме жертви и т.н. Така „оправдаваме“ себе си и съществуването на този 
конфликт с външни фактори. Едновременно с това отричаме факта, че конфликтът е наш, че 
ние сме го създали и утвърдили. И продължаваме да творим такава реалност. Търсим решения 
отвън и „чакаме“ някой да ни „оправи“. А през това време се вайкаме и затвърждаваме в себе си 
тези черти на „жертва“, създавайки все по-категорично същата „гадна“ действителност.

Какво се случва със структурата, превърнала се в положителна, т.е. с повече опитност и про-
тони в ядрото? Първо – повечето протони дават повече възможности за изграждане на околната 
среда, т.е. по-активно и по-осъзнато взаимодействие, водещо до още позитивни състояния (ка-
зано иначе, по-силно протонно поле). Второ – с течение на времето, заради силното протонно 
поле, от околната среда (извън ограничението на атома или индивида) се привличат още елек-
трони (непознати състояния в рамките на направения избор), тъй като системата се стреми към 
равновесие. Така от околната среда се приемат повече електрони – вероятности за действие и 
промяна - като по този начин се разширява полето на възможностите. Причината за това е, че 
увеличеният брой протони изисква по-отдалечени орбити електрони, т.е. разширява се зоната 
на обхват на атома или индивида. Така се увеличава диапазонът от възможности за трансмута-
ция на различни нови непознати вероятности, т.е. увеличава се зоната на комфорт и диапазонът 
от възможности, които се използват. Увеличава се диаметърът на личността, но и работата на съ-
щата тази личност. Точно по този начин и руският учен Борис Болотов обяснява възможността за 
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увеличаване на брой елементи (над 10 000) от таблицата на Менделеев. Така се разбира и това, 
че отдаването в името на Всичко, което Е, не е саморазрушение или раздаване на това, което ма-
териално си придобил. Отдадеността е отговорност на взаимодействието – какво точно даваш 
на средата и какво точно желаеш да приемеш от нея. Отдадеността, посоката навън увеличава 
възможностите на всеки, разширява мирогледа, вероятните възможности и диапазона на тър-
сене. Това е учене, развитие, извисяване. Посоката навън е промяната и стремежът към щастие.

Обратната версия е също възможна – човек може да чака, да мързелува, да тъгува или да се 
гневи, като по този начин получава все повече електрони като идеи от средата как да се оправи. 
По този начин „работи“ върху все по-малка площ, защото не се увеличава броят на протоните 
в ядрото и силите на привличане са едни и същи. При това работата, която се върши, е пъти 
по-голяма от тази на разгръщането и разширяването. Причината за това е, че на все по-малка 
площ е нужно да „задържим и защитим“ все повече придобивки от вероятни електрони. Много 
идеи – малка опитност и реализация. Индивидът негодува, че е чел, разбрал, има знания, но не 
си позволява да покаже, че може да ги използва. Фокусиран върху Аз-съм енергията, той „пази“ 
всичко за себе си. Дори идеята за размяна му е чужда. Ако имате ябълка и я размените с някой 
друг, който също има ябълка, си оставате с по една ябълка. Когато разменяте идеи и вероятнос-
ти, накрая всеки си тръгва с по две – своята и тази на другия. По този начин се осъществява и 
развитието. Разменяме вероятности, които всеки сам изследва и превръща в опитности. Новата 
опитност може да използваме в развитието си или не, но тя вече не е натоварила облака от ве-
роятности със своя заряд. 

В другия случай взаимодействието между вероятностите става все по-плътно и наситено. 
Атомът (индивидът) става все по-негативен, с все по-плътна защита, свивайки се към ядрото 
си с огромна сила. Тогава филтрите за адаптация, притиснати плътно като пластини и решетки 
едни до други, задействат ефекта на Казимир, което е самоунищожение по желание. 

Така мързелът и посоката навътре са все повече работа по защита и задържане, която води до... 
самоелиминиране и разпад, независимо от самозаблудата, че се върши „работа за промяна“. Ко-
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гато електроните, на които е придадено значение негативни вероятности, станат твърде много 
и системата не може да ги задържи, идва моментът на избора – или протоните (изборът, ядрото) 
да бъдат променени и увеличени, или да бъде унищожена структурата. Често това положение 
се определя като израз: „Ножът е опрял до кокала“. Тогава или се взема решение за промяна на 
избора и опитността - по този начин се променят и протоните, променя се силата на протонното 
поле – или се стига до самоелиминиране и самоунищожение на самата система (изчезване на 
видове, болести и смърт). Така се открива и принцип: Не е нужно да се придава значение „нега-
тивност, зло и лошо“ на нещо, което е незнание, мързел и/или глупост. Няма нужда да се обезсил-
ват	негативни	резултати. Нужно е да се творят резултати, като се изследва и преживява сът-
ворената паралелна реалност. Негативът е нещо, което не сме приели, но това в никакъв случай 
не означава, че е лошо. Докато се изследва в колкото може повече перспективи, е възможно да 
се определи какво е за самия индивид. И след това да се приеме или отхвърли. Иначе е само вид 
придадено значение, което дори не е проверено. Непознатото, неизвестното и неизследваното е 
само по себе си суперпозиция от две полярности – точно като всяко друго съществуващо:
Незнанието,	когато	не	се	изследва,	е	страх,	болка	и	гняв,	болест	и	страдание,	а	когато	

се	изследва	–	вдъхновение,	удоволствие	и	щастие…

Вариант промяна
За да избегнем този конфликт, е редно да излезем от ЗПП, като се потопим в противополож-

ната страна на тази наша собствена зона – неизследваното, неизвестното, новото и нетради-
ционно за нас пространство. Това може да се случи само и единствено, ако посоката ни е насо-
чена навън – към, на и за всичко останало, освен нас. Питаме, изследваме кое и как не виждаме, 
следим се на кое не обръщаме внимание, дебнем се дали се изразяваме вярно и как правим 
нещата. През това време критикуваме себе си, а не обвиняваме околната среда. Тя, средата е 
просто едно огледало – отражението в него не ни се усмихва, докато ние не се усмихнем.
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Самозаблудата
Ако другите не излъчват и не допускат страх в живота си, те също ще подкрепят всеки инди-

вид като тяхно отражение. Идеята за превръщането в по-силни личности не би изглеждала като 
нещо, което ви отдалечава един от друг. Вие желаете да сте силни, за да сте индивидуално не-
зависими. Но точно тогава, в тази „силно независима“ отделеност, сте слаби. Да се опреш на мо-
гъщество, което дори и непознато, желае да се развиваш - това е версията и илюзията на инди-
видуалността, „независимо отделена“ да съществува. Илюзия е, защото щом търси могъщество 
и сила, в които да се „скрие“, тя вече не е независима. Този парадокс е необходимо да се осъзнае.

Въпросът е не да се опираш на някой, а да подкрепяш всеки. Щом подкрепяш и се отдаваш, 
то отдадено биваш подкрепен. Винаги. Това е огледалото на отраженията. Идеята за „опиране 
един на друг“ е стимулиране на мързел, на бездействие, на разруха. Да сме зависими, от каквото 
и да е, означава, че отричаме Източника в себе си. Това е негативната полярност на състоянието 
„подкрепям“. „Нуждата“ от друг означава ниска самооценка, пренебрегване на Източника, ели-
миниране на Твореца, който сме. Нуждата от друг е нежелание за съществуване „без другия“. 
Всеки е Източник и проявява себе си и принадлежащата към неговото желание за изследване 
паралелна реалност. Всеки твори отражения, за да преживее незнанието, което е пожелал. Сам 
този Творец се оказва отражение на отраженията, които твори. Затова е добре да се отдавате 
към Всичко, което Е, като променяте себе си в името на Всичко, което Е. Подпомагате и подкре-
пяте другите с осъзнаването, че те като отражения правят същото. Тогава ставате едно Цяло, 
Един-Е-Ние, променящо себе си с отдаденост към Всичко, което Е.

Избор
Дали ще променим сътвореното от нас или ще го оставим такова, каквото е, е въпрос на из-

бор и посока. Всяко задържане, всяко желание да бъдем удовлетворени или да притежаваме, да 
бъдем харесани или обгрижени, е посока навътре. Единствено действията с посоката навън за 
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промяна могат да трансмутират Страха – от „нещо, което не можем“ в екзалтирано удоволст-
вие на съществуването. Промяната на начина ни на мислене променя и нас, и околната среда. 
Тогава се налага да бъдем честни, да говорим истината, която сме открили за самите себе си 
(без да я защитаваме), да приемаме истините на всички останали (без коментари, условности 
и забележки), да вярваме в неизвестното и невидимото, неосъщественото и нетрадиционното. 
Относно вярата – ако мислим, че е редно да видим, за да повярваме, то тук вече говорим не за 
вяра, а за проявен (съществуващ) факт. Версията Да	видя	и	ще	повярвам е отказ от постигане 
на желаната реалност. Вярвам	и	правя,	за	да	видя – само по този начин се отваряш за Любовта, 
единението и щастието при съществуване…

Учене и развитие
Стремежът	към…	определена	вероятност…	твори,	 създава	тази	вероятност	като	

холограмно	проявление	с	две	условни	полярности,	слети	в	непрекъснат	преливащ	сам	в	
себе	си	кръговратен	поток.	Единствено	фокусът,	върху	която	и	да	е	полярност,	определя	
посоката	на	развитие	на	сътворената	холограма.	Ако	няма	фокус	(задейства	се	ефек-
тът	на	Казимир),	всичко	се	слива	с	общия	потенциал	от	вероятности	в	Нищото,	за	да	ос-
тане	неизпълнен,	непроявен,	но	възможен	като	вероятност	информационен	Потенциал.

Забележка: Сътворява се не онова, което се говори. Сътворява се онази вътрешна истинска 
нужда, която да ви помогне да изпълните заданието, което е избрано. Тогава изговореното и 
проявеното могат да не съвпадат. Неутрализиращата техника за тази асинхронност, за това не-
съвпадение, се нарича честност. Когато вътрешно сте си заложили да сте жертва и да бягате от 
отговорност, когато не желаете да приемете, че  допускате грешки – тогава, дори да сте честни в 
дадено конкретно желание и предпочитание, винаги се изпълнява (проявява, твори) съдържа-
нието на заложената избрана същност, а не детайлът, който в момента е фокусиран.
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Аспект Дифракционна решетка
Това е ограничаване честотите от безкрайното информационно поле в определена зона, при 

което си създаваме илюзия за движение и пространство като страничен ефект – това е преживя-
ване на реалността. Понеже не познаваме механизма на създаване на тази реалност, се отнасяме 
към отделните кадри по определен начин и от различни гледни точки. За да засилим ефекта на 
усещането при това изследване на преживяване, си създаваме и илюзията за наличие на допъл-
нителни ограничения, които наричаме филтри. Всъщност според направените по-горе изводи 
състоянията са само две – действие и бездействие. Филтрите смях, болка, съжаление, вина и т.н. 
са аспекти на желанието да се самопредизвикаме да действаме, за да извършим промяна. Ако 
просто изследваме (като статистика, без филтри и емоции) една паралелна реалност, прежи-
вяването ще е кратко. Отчитаме придадените значения „+“ и „–“, и толкова. Когато можем да 
променяме себе си и реалността, трептим на честотите на вдъхновение какво ще е онова, което 
творим и пресътворяваме. Когато не люботворим света и себе си, се включват филтрите – тъга, 
депресия, стрес и т.н., за да се самопринудим да излезем от състояние на бездействие и отново 
да се превърнем в творци. Приемаме, че те (филтрите) ни влияят и предизвикват в нас емоции. 
А е точно обратното – различните вероятностни картини на определени кадри са статични и 
ние сме тези, които ги осветяваме. Всеки ъгъл на наблюдение на един и същ кадър е всъщност 
различна подредба на същия кадър (като стерео-картичка – под различен ъгъл се виждат раз-
лични състояния на образа).

Начинът, по който използваме промяната и осъзнаването на паралелни реалности всеки миг, 
е свързан с преживяване, което наричаме време. Самото то се създава от мисъл, която твори-
преминава-отразява успоредните реалности всеки миг милиарди пъти в секунда. При това 
този единен процес, този акт на мислене твори-преминава-отразява е действие в мига Тук и 
Сега. Забавеното, защитно възприемане от холограмата на този акт на мислене създава илюзия 
за наличие на движение. Отчита (възприема) се промяна, която е повсеместна в съществуваща 
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априори околна среда (с неотделимите от нея пространство и време), в която самата хологра-
ма извършва движение. Така при възприемането и регистрирането на създаденото се обръща 
реалният процес. Вече само се отчита съществуващото, като се изключва, забравя функцията, 
че се твори същият този процес. Така забравяме, че освен регистратори и изследователи на ре-
алността, сме също така Творци и Източници на Съществуването. Всяка паралелна реалност е 
кадър, в който отсъстват време, движение, промяна. Актът на мислене е преминаване през тези 
кадри, при което се „прожектира“ образ – холограма, за която е напълно „реална“ илюзията за 
съществуващо движение, промяна, както и пространство-време. Сами по себе си всички кадри 
съществуват едновременно като вероятност. Мисълта прави Избор през кои от тях да премине, 
за да ги обследва. Създава се илюзията, че не мисълта се движи, преминавайки и създавайки 
тях, а че кадрите се променят и следват един след друг… Точно като на филмова лента, те съ-
ществуват едновременно (цялата лента е налична), но чрез лампата на прожекционния апа-
рат (това са изборите, които правим), се осветява един-единствен кадър с определена скорост 
кадър/избор (кадър за избор). Ограничавайки знанието (определена зона от безкрайността на 
потенциала), си създаваме илюзия за страничен ефект – преживяване на реалност. 

Аспект Паралелни реалности
Каква	е	разликата	между	промените	на	индивидуалната	реалност	и	колективната	

договореност?
В действителност никой не променя света. Паралелните реалности продължават да същест-

вуват в информационното поле. Вие просто се премествате през други последователности от 
кадри „успоредни реалности“, които отговарят повече на вибрационните промени в самите вас. 
Това означава, че при промяна във вас навлизате в изследването на успоредна реалност „Земя“, 
която вече съдържа отражения с вашите честоти, които вибрират по същия начин и са се съ-
гласили да бъдат новото преживяване, което е новата ви колективна договореност на егрегора. 
Променяте себе си – променя се цялата реалност, като това включва и промяната на паметта за 
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миналото, както и новата ви настройка за изграждане на бъдеще. Когато разнообразие от ин-
дивиди в тази колективна реалност решат да преминат в успоредна реалност, която е подобна 
на тази, в която вие сте решили да се преместите, вие все още ще се възприемате помежду си, по 
взаимно съгласие. За-едно (в името на единното съвместно преживяване) сте решили, за-едно 
сте се съгласили, за-едно сте приели, че всички отражения притежават свой аспект от вибрации 
и честоти, който вече съществува в новата паралелна Земя и тази реалност до голяма степен от-
разява промяната, която сте направили в себе си. И тогава всяко отражение признава и приема 
да си взаимодейства с останалите въз основа на това колективно споразумение. Всяко отраже-
ние, присъстващо в тази реалност, се е съгласило да създаде в себе си честотна версия или да се 
премести като аспект отражение в тази реалност, която е избрана от вас. По този начин се раз-
бира, че всеки се намира в един прозорец от вероятности, който ви позволява да ги възприеме-
те като ваша околна среда – в реалност, която те са избрали и са осъществили честотен портал 
и връзка с другите отражения и изградените от тях паралелни реалности. Така се образува общ 
колективен консенсус – валиден, позволен и синхронизиран при всички отражения, който се 
явява Единена	Лична	Глобална	Отговорност (ЕЛГО) за всички участници и елементи. Цялото 
ЕЛГО образува един Дом-Е-йн (дом на енергията, в която съществуваме, но и изграждаме).

Паралелната реалност е „кадър“ на проектирана чрез мисловен акт система с всички нейни 
елементи, в която отсъстват време, движение и промяна. Последователността от кадри, през 
които „преминава“ мисълта, са в едновремие - тя просто ги създава и възприема едновременно. 
Като мисъл в действие (глаголене, творене, създаване) сте светлината на един прожекционен 
апарат, която проектира желанията и Изборите през кадрите, които са обрисувани. Самите ка-
дри са интерферентната картина между приемане и отричане, между съмнение и вяра, между 
има (1) и няма (0). Взаимодействието между две полярности, които имат обща посока, изгражда 
„кадър на проявление“. Така творите среда, която изследвате чрез избрана холограма (форма за 
преживяване) в нея. Докато изследвате, преживявате, а докато преживявате, творите и изслед-
вате всеки нов кадър. Целият процес е толкова добър, че холограмата успява да се самозаблуди, 
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че съществуват време, пространство, непрекъснатост и линейност, явен и неявен ред, прогре-
сия и експанзия, и т.н. При тези ефекти използвате мисълта си, която трепти като енергия през 
различните милиарди версии на виртуалните избори (кадри) за себе си. Тези вибрации на тво-
рящо обследване и промяна определяте като движение в ограниченото от самите вас разтегле-
но пространство-време…

Преместването между реалностите става, като вярвате напълно на информацията, която по-
стъпва, и действате спрямо нея – абсолютна вяра, абсолютно знание, че информацията е точна, 
вярна и възможна. И когато вие подходите към нея по този начин, става точно така, както сте 
повярвали. Времето и пространството се проектират и разтеглят чрез този ваш избор, чрез този 
акт на мислене. В ограничението на разтегленото пространство-време (хиперсфера) казвате и 
следвате поведението на реалността „това е така”. И всичко вече е „така”. Преживявате го така. 
Това е един индикатор на отчитане промяната на паралелната реалност. Друг много силен ин-
дикатор за наличието и преместването на паралелните реалности е ре- или прогресията. Това е 
преживяване в паралелна реалност, която е вероятностна за вас, но я преживявате като реална. 
Общуването с енергийните същности и форми е също прекрасен индикатор. С разбиране, по-
лучавано чрез преживявания на медитация, осъзнато сънуване и т.н., се открива, че умрелите 
хора не са умрели, че има и безкрайно много проявления на съществуването, които трептят в 
друга, различна честота на вибрации. Щом излезете от собственото си ограничение, осъзнавате, 
че общуването с тях е възможно. Това ви разгръща към безкрайните честоти на когиталността.

Упражнение: Всички реалности са реални. Всичко, което можем да си представим, е по реал-
но (вече съществуващо) преживяване, защото е невъзможно някой да мисли отсъствие на съ-
ществуване. Не е възможно да мислим за нещо или да си го представим, ако няма, не съществува 
понятие за него. Актът на мислене е вече съществуване. И мислите в същото време са отраже-
ние на реалността. Ако не съществува такава взаимовръзка, е невъзможно да съществува и ре-
алността, и отражението. Всяко нещо, което може да е мислено, притежава някакво реално съ-
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ответствие някъде. Въпросът не е дали дадено мислене 
е реално, а дали може да бъде прието. Свободната воля е 
тази, която решава дали то е такова или не е. Тъй като се 
трепти с честота милиарди пъти в секунда, холограма-
та непрекъснато се премества в различни свои версии 
и различни версии на паралелната реалност Земя. Стра-
ничният ефект време, който се създава при това треп-
тене, разгръща и безкрайността от различни планети с 
различна история и различни холограми.

Ако се „имитира“ и навлезе дълбоко в тази вибрация, 
може да се живее живота на всяка версия. Става възмож-
но прехвърлянето от една реалност в друга, била тя сън 
или въображение, минало или бъдеще. Имитирането на 

вибрациите на Източника е един от начините да се насочва придвижването, което една холограма 
извършва априори непрекъснато, като предварително зададена функция. Преместването от ре-
алност в реалност е милиарди пъти в секунда и става автоматично. То е част от същността на съ-
ществуването и не може да бъде спряно. Може да бъде насочвано осъзнато – като процес и прежи-
вяване. А като се използват визуализацията, сънят или въображението на холограмната версия, 
която отразява реалността, е възможно да се наподоби тази вибрационна честота. Тогава чрез 
мисли, думи и дела, чрез всички действия, чрез езика на тялото, чрез всичко, което се казва или 
прави, всяко трептене или честота, е възможно да се доближи достатъчно тази вибрация. Така на 
практика, по същество, се преживява желана паралелна реалност, която, когато тези състояния 
са неосъзнати, е само хипотетична версия. Щом се гледа през очите на холограмата, преместена 
в другата реалност, умът преживява тази друга версия. А холограмата, изпълнила „това упраж-
нение“, променя своя фокус. Единствено фокусът, изборът, определя характера на резултата. Ако 
няма фокус, всичко остава възможно в безкрайните вариации от вероятности в Потенциала.
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Аспект честотен портал
Това е ментално-честотно синхронизиране с мисловна форма извън границите на мястото на 

преживяване. Процесът е способността за изграждане на честотен канал за информация като 
контакт и възможност за комуникация с други същности, намиращи се в различна честотно-виб-
рационна зона (на друга планета, в друга пространствено-времева проекция, плътност и т.н.). 
Информацията се „разменя“ ментално, но се възприема под различни форми – писане, говорене 
(включително на непознати или архаични езици), музикално-визуални или ментални форми и 
т.н. Контактьор е индивидът или същността, които осъществяват контакта. Следователно ин-
формацията може да се „изкриви“ от филтрите и убежденията на контактьора. Ако посоката 
на контактьора е навън, т.е. с отдаденост към Всичко, което Е, то и каналът, ченълингът е чрез 
същности, които имат тези честоти. В този план ченълингът се явява уникална възможност за 
взаимообмен на научни и технически достижения, както и развитие в областта на технологии, 
изобретения, начини на използването на енергия и др.
Прогресия	и	регресия – ментална практика на „виждане“ на паралелни състояния, които са 

подобен модел на настоящия съществуващ избор на индивида. Изборът може да бъде преживян 
като осъзнат или неосъзнат, но в действителност той винаги е осъзнато създаден и направен 
някъде по веригата. Възможните резултати може да се различават от очаквания и желания, но 
те винаги подкрепят идеята и темата, която е направена в този избор. Ако се приеме идеята, че 
всички проявления протичат едновременно, това моментално елиминира идеята, че е възмож-
на причина, която да произлиза от друг момент, освен от този Тук и Сега. Всички причини, идва-
щи от „миналото”, са самоналожени и сътворени от изборите в настоящето. Това е установяване 
на честотен канал с други едновременно съществуващи успоредни прераждания. От простран-
ствено-времева перспектива мисловните връзки с подобни паралелни реалности се определят 
като спомени. Но това са честотни портали, създадени от изборите в настоящето, които прин-
ципно отразяват подобна вибрация. Настоящето… създава миналото, а не обратното.
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Съдба, карма и тема за изследване

Мисловното преживяване на избрано ограничение (от безкрайния информационен Потен-
циал) с пожелана вибрация, с истинско удоволствие, страст и отдаденост към околната среда, 
създадена от нас самите, се нарича ЖИВОТ. Начинът, по който използваме промяната и осъзна-
ването на „кадрите паралелна реалност“ всеки миг, е свързан с мисловна илюзия (преживява-
не), която наричаме време. Самото то се създава от мисъл, която твори-преминава-отразява 
тези успоредни реалности всеки миг милиарди пъти в секунда. При това този единен, едновре-
менен процес, този акт на мислене твори-преминава-отразява е действие в мига Тук и Сега. 
Забавеното, защитно възприемане от холограмата на този акт на мислене създава илюзия за 
наличие на движение, както и за „разтегляне“ на Нищото в пространствено-времеви контину-
ум. Отчита (възприема) се промяна, която е повсеместна в съществуваща априори околна среда 
(с неотделимите от нея пространство и време), в която самата холограма извършва движение. 
Така при възприемането, при регистриране на създаденото се обръща реалният процес. Вече 
само се отчита съществуващото, като се изключва, забравя функцията, че се твори същият този 
процес. Така забравяме, че освен регистратори и изследователи на реалността, сме Творци и Из-
точници на Съществуването. Когато се проявява дадено холограма, се спазват 5-те принципа на 
Съществуване или 8-те принципа на Живота, които изразяват едно и също. За да има хологра-
мата опорни точки при своето преживяване, се поставят мисловни бази, през които тя задължи-
телно да премине, за да си изпълни задачата (пожеланата ограничена вибрация). Тези бази са 
пресечните точки между 9-циклова неповторяемост и логаритмичната спирала на Фибоначи. 
Така, дори да се е „отклонила“ от пътя, на холограмата се „припомня“, че има задача за изпълне-
ние. Самият път е Избор на самата холограма, както и цялостната задача, която всеки миг може 
да се промени. Така се осъзнава, че карма и съдба няма, предопределености не съществуват, а 
целият път е акт на мислене „творя-преминавам-отразявам“ в мига Тук и Сега.
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Духовен партньор
Тази идея отразява определен тип договореност, която сте направили при Проявлението. 

Всеки индивид, с който взаимодействате, е „услугата“, която сте си задали; маркерът, който сте 
си предизвикали, за да научите нещо от избраната задача или да си припомните нещо за самата 
задача. Всеки, който срещате по пътя си, отразява онова, което е необходимо да „видите“ или да 
„знаете“ в дадения момент. Това са табелки от реалността за припомняне на избраното. Следо-
вателно от гледна точка на глобалната, фундаментална дефиниция, „духовен партньор“ е всеки 
индивид, с който взаимодействате в даден момент. Точно в този момент, точно този елемент се 
явява ваш „духовен партньор“, защото помага по най-добрия начин да изпълните поставеното 
от вас самите задание. Създаден от вашето в-дъх-нов-Е-ние, той Е „духовен партньор“.

От време на време може да има „съвпадения“, при които отделни индивиди си пасват един 
към друг цял живот, отразявайки между себе си всичко, което е нужно да видят, за да израснат 
по начина, който желаят и са избрали. Тази връзка не се товари с очакване, че „трябва” да е по 
определен начин и никой не може да каже дали тази връзка е от вида „духовни партньори, ро-
дени един за друг”. Това поне не е възможно да се разбере, докато не се достигне края на самата 
връзка. Тогава се отчита резултатът. Всичко, което се случва през останалото време, са стъпала 
в развитието на самата връзка или контакт.

Излизане от зоната на комфорт (Зоната на Предизвикване на Проблем - ЗПП)
Това е разширяване, разгръщане, желанието да изследваме и променяме, разширявайки зо-

ната на ограничение чрез експериментално практическо действие, извън познатото, което оп-
ределяме като преживяване.

Основата на промяната е осъзнатото действие.
Основата на осъзнатостта е… действието с посока вън от себе си,

за да се твори светът с Любов.
Основата на люботворенето е… осъзнатото действие вън от себе си,

с пълна отдаденост и Любов към Всичко, което Е и всеки негов аспект.
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Тогава се преживява в по-голяма степен истинската желана вибрация, истинското удоволст-
вие, вдъхновение, любов, творчество.  Осъзнатост е желанието ни да изследваме и променяме, 
разширявайки зоната на ограничение чрез експериментално практическо действие. Да опозна-
ваме света като децата – да изследваме с вдъхновение, интерес и любопитство (с най-голямата 
радостна възбуда). Осъзнатост не означава контрол, а познаване на механизма, пожелаване на 
преживяване на определено съдържание (а не на определена форма или дизайн на паралелната 
реалност). В този план „програмиращи“ програми, които „уж“ показват „плана“ на вашето бъде-
ще, са абсолютно безпредметни и манипулиращи, защото няма как да говорим за осъзнатост, 
ако се нагаждаме към какъвто и да е модел. Всеки е индивидуален и уникален и няма матрица, 
в която да се събере. Всичко е вероятност и въпрос на избор с постоянна промяна. Затова и 
осъзнатостта е постоянно излизане от зоната на познатото и известното. В това е и смисълът 
при ефекта на Казимир – в общия случай глобалният Потенциал от вакуумни флуктуации свива 
всички ограничения и зони, което се явява „естествен процес“ на прераждане. Реално погледна-
то, ако няма ограничение, липсва и ефектът на Казимир. Осъзнатостта е желаният хармоничен 
и синхроничен резонанс, с който целенасочено се разширява разстоянието между пластини-
те (границите на зоната на ограничение), което всеки сам е определил, като по този начин се 
разгръща все повече към безкрайността на информационния потенциал. Идеята за осъзнатост 
включва познаването на процесите за структуриране на битието, неговата промяна и същест-
вуване. Тогава става възможно разгръщането на потенциала за по-пълноценно преживяване 
и за начините на създаване на индивидуални пространствено-времеви „филми“, наречени па-
ралелни реалности. Дори най-малката промяна може да доведе до много различни ефекти, в 
зависимост от това как мисълта се отнася към осветяването на който и да е кадър. Обикаляйки 
около Нищото като вероятностен облак, ние можем да променяме както гледната точка (ъгъла 
на наблюдение), така и скоростта на смяната на кадрите. Тази скорост всъщност никога не се 
променя, но всеки може да регулира начина, по който я възприема чрез филтрация (честотна 
промяна) на фокуса към различните кадри по различен начин.



1 3 3Термини и упражнения от когиталността
книга пета

Решението за разгръщане
Медитацията (лат. meditatio – проучване, размишление) е практика, в която се предизвиква 

режим за постигане на връзка с информационното поле. Това е своеобразен честотен портал за 
пренос на енергия и информация. Способства за разширяване зоната на честотния спектър на 
ограничението. Това е практика, чрез която се тренира разгръщане до деветте честоти, чрез 
които е възможно проявлението и самата материализация. Така се оформят две зони – на Про-
явление (енергиен свят) и на Творене (материален, физически свят). Като цяло тези трениров-
ки са предназначени за осъзната работа с енергията. Колкото повече тренировки, толкова по-
голямо удоволствие да се работи едновременно с „двете полярности“ (енергия и материя), да се 
осъзнае, че едното прелива в другото, а второто е неотменна част от първото. Така се получава 
цикълът на безкрайния кръговрат. За да има материя, е необходимо да има енергия и информа-
ция. На практика материята е отрязан частичен диапазон от общата енергия, който диапазон 
е с цел преживяване на определен избор. Самият избор е и ограничение, и свобода – в зависи-
мост от това какво разгръщане ще си позволи материлиазираната вече ограничена структу-
ра. С други думи, всяко ограничение (индивид, същност) само избира границите, в които да се 
лимитира. Веднъж създадена тази граница, жизнената форма толкова свиква с нея, че започва 
да възприема ограничението си като краен предел, граница на самата енергия. Всъщност тази 
граница никога не спира енергията, а чрез филтри, придадени значения, убеждения и опреде-
ления, които индивидът е приел, се изкривява (пречупва, отразява, диспергира) енергията и 
се излъчва навън, в резултат на което се твори свят, съобразен (по образ и подобие) със същи-
те тези утвърждения, убеждения, придадени значения, филтри и дисперсии. Тогава индивидът 
преживява избора си в създадения от него избран свят. 

Ако ограничението на избора е прието за краен лимит на възможностите, то става краен 
лимит на възможностите. Красотата на съществуване е в това да се приеме и открие безкрай-
ността на енергията, в която индивидът слага различни видове прегради, чрез които да създаде 
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многообразие от форми. Например, ако през една тръба тече вода, но на края на тръбата сложи-
те прегради с дупки, ще се получи нещо като душ. Ако сложите динамични въртящи се прегра-
ди, водата ще изглежда като спирала и в зависимост от броя на отворите ще бъде динамична, 
многоизмерна спирала. Ако се сложат изключително ситни дупчици, безкрайно много, ще се 
получи нещо като водна пара… и така нататък. В зависимост от преградите, които се поставят, 
се получава и формата. Водата не се променя, а само моделът и видът на преградата. 

Идеята е, че енергията не може да бъде спряна, нито задържана, независимо какво е ограниче-
нието или преградата. Характерен момент е, че наричаме енергията в ограничението Аз	-съм, а 
енергията извън ограничението определяме като Всичко, което Е, Вселена, общество, паралелна 
реалност, околна среда... (енергията	Е-съм) Независимо че сами сме поставили това ограниче-
ние (Аз-съм), започваме да държим на него, заради илюзията, че ако него го няма, спира същест-
вуването. Така отделяме себе си от енергията на самото съществуване и тогава късаме връзката 
между себе си и Себе си. Не само това - Всичко, което Е извън	Аз-съм, определяме като „враг“ и 
„заплаха“. 

Тук идва моментът, в който разбираме какво е медитация. Това е състояние, при което в про-
цеса на съществуване на Аз-съм преживяваме цялата енергия на Всичко, което Е! Това са неп-
редизвикани образи, картини, вълнови полета, видения и същности, които да ни подскажат 
необятността на Всичко, което Е! В основата на цялата тази енергия стоят девет вида честоти 
(Съветът на Деветимата), които дават възможността за проявяване на свят по определен от 
всеки индивидуален избор. Тези девет честоти са практически деветте способности, чрез които 
всеки се превръща в Творец на Всичко, което Е! За да съществуват тези девет честоти, необхо-
димо условие е да има енергия, която е в движение извън покоя. Тази енергия се създава само 
от енергия, която вече е в движение – т.е. от т.нар. материално-енергиен свят. Всеки импулс на 
мислене създава Съвета на Деветимата в неговата безкрайност. 

Този импулс идва от всеки елемент на Всичко, което Е! – както в енергиен, така и в материа-
лен план, и е отправен към безкрайния Потенциал на информационното поле, което всъщност 
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се събира в една точка на Покой. И тази точка е… Нищо. Там времето тече с безкрайна скорост, 
всичко се случва в едновремие и всичко, създадено и съществуващо, минало и предстоящо, е в 
мига Тук и Сега. Така всяка мисъл предизвиква създаване на нов безкраен свят. Медитацията е 
осъзнаване на тази безкрайност. 

Медитацията е осъзнато изключване на филтрацията, преградата, ограничението, което е 
избрано. Когато такова липсва, разширеният диапазон от честоти „получава“ информация от 
безкрайния обхват на Нищото. Тъй като там се съдържат всички образи и видения, минали 
и бъдещи съдържания, приети и отхвърлени събития, при това в един-единствен миг Тук и 
Сега, осъзнаването на този диапазон е осъзнаване на индивидуалната безкрайна перспекти-
ва. И единствено фокусът върху определена изборна граница определя характера на избрано-
то Аз	-съм. Ако този избор е само върху материалната част, се нарича Аз-съм. Когато изборът 
е върху материална и енергийна част, той се нарича Е-съм. А когато си прозрял, че съдържаш 
всички тези избори и тяхното многообразие от вероятни проявления (и всички те се съдър-
жат в един миг на безпространствено състояние), ти осъзнаваш третия и основен елемент на 
Съществуването си – Източникът, който е Нищо. Тогава, приел безкрайността на Нищото, се 
разтваряш в тъмнината, виждайки как тя е пъти по-бляскава от светлината. А себе си осъзна-
ваш като неограниченото Всичко, което Е!

Трите основни елемента, участващи в медитацията, са Осъзнатият Аз-съм, безкрайният 
Е-съм и единният миг на покой тук и сега Източник. Приемайки това триединство като ця-
лостен кръговрат на съществуването, получаваме способността на целия Съвет	на	Девети-
мата да се разгръщаме до безкрайност. Това е мъдростта на Покоя.

 Медитацията дава мъдрост. Буда	
Тази мъдрост е свързана с търпение, отдаденост, приемане на неизвестното и непознатото 

с пълно доверие. Тази мъдрост е осъзнаването, че каквото излъча – това сътворявам, за да го 
преживея, докато го изследвам. Тази мъдрост е осъзнаването, че аз поставям изборната грани-
ца между Аз	съм и Всичко, което Е! Тази граница е единственото разделение. Тази мъдрост е 
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осмислянето, че след като аз съм я поставил, пак аз мога да я променя. Този избор зависи един-
ствено и само от мен, но е свързан и с Е-съм, и с безкрайността на единения Източник в мига Тук 
и Сега. Всичко това е известно отдавна, всичко това ще бъде известно завинаги, тъй като всичко 
това се случва в този миг Тук и Сега. 

Онзи момент на осъзнато извисяване и разгръщане на съзнанието до безкрайния Потенциал 
на Източника, се нарича медитация, която дори извършена Тук и Сега трансформира и преопре-
деля параметрите както на минало, така и на бъдеще. По този начин, слети с минало, настояще 
и бъдеще, ние ставаме способностите на Източника (Съвета на Деветимата) за Творене. За да 
единим енергията и да добием тези способности, е необходимо да слеем трите вида енергия: 

- енергията	на	Аз-съм,	която е ограничена до лимитираната изборна граница, определе-
на от индивида; 

- енергията	Е-съм, която е безкрайна енергия, но индивидуална в определена степен;
- безкрайният	Потенциал	на	Източника, който съдържа цялото знание, но всъщност 

това е Потенциал, който е в покой и е неизползван. 
Вземайки това триединство и оплитайки го в медитация, реализираме и създаваме същест-

вуващото (Всичко, което Е!) чрез съществуващото (Аз-съм). Така се явяваме самостоятелен, са-
мозахранващ се, непрекъсваем, циркулиращ и единен поток на самите Себе си – Източникът, 
проявен чрез Е-съм (енергията) и Аз-съм (протонно поле на защита и творене).

За да осъществим осъзнато и резултатно процеса, е необходимо да знаем няколко неща:
Органът, който е извън „обсега“ на мозъчната кора, не притежава такава и работи активно, 

докато тялото „спи“, е епифизата. Това означава, че при липса на филтрации (записани в мо-
зъчната кора чрез микротубули*) възприемането на информация става единствено и само чрез 
епифизата. Осъзнатото прилагане на медитация означава изключване на лимитираната грани-
ца (филтрите) и възприемането на цялостния енергиен поток на енергията Е-Съм. 

Най-добрият израз на тези елементи е плазмената	сфера – енергийно-ментално изобразя-
ване на задвижения енерго-информационен потенциал Е-съм, който е ограничен от изборната 
* Виж подробности за микротубили, мозъчна кора и филтри в „Ти-Животът“ (книга трета на енциклопедия Когиталност).  
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граница на Аз-съм. За целта е нужно да единим всички елементи на енергията Аз-съм:
Светлинна	енергия	на	съществуването – това е задържаната светлинна информация, коя-

то се намира в параметрите на лимитираната изборна граница на самия индивид – светлината, 
дошла от Себе си. Тя почива, появявайки се в техния образ. (холограма, задържана в поле, проявя-
вайки определен образ). Решението	за	разгръщане	е дадено в Евангелие на Тома:

83). Образите се виждат от човек, и светлината, която е вътре, е скрита в образа на Бащи-
ната Светлина. Той ще разкрие Себе Си, и Своят образ, скрит от светлина.

Решението е избор-позволение, което е необходимо да извършим по собствена, свободна 
воля - да се потопим в Себе си, за да видим истинския си образ, който се явява скрит от инди-
видуалната изборна граница. На практика за илюстриране на последното можем да си предста-
вим как енергията на безкрайния Потенциал, за да познае всички аспекти на ограничението, си 
създава енергийна „клетка“, в която влиза, заключва се, изхвърля ключа и забравя, че тя самата 
(енергията) е създала и клетката, и ключалката, и ключа, както и всичко, което е около нея. Тя 
дори е забравила, че е самопроявила сама себе си...
Светлинна	сфера	около	човека – енергийно кълбо, представящо лимитираната граница, 

избрана за преживяване, като ограничение за изследване от безкрайния Потенциал. Така се 
разбира, че енергията вътре и вън от този обръч е все една и съща енергия, която самият инди-
вид е приел за предел на собствените си способности и възможности. 
Светлинна	сфера	около	главата – енергията на логиката, ограничена само в рамките на 

изборната граница.
Светлинен	елипсоид	около	ръцете	и	сърцето – енергията на протонното поле, което твори 

и защитава, привлича, но и отблъсква.
Голяма част от ограничението Аз-съм като енергия е задържана по ликворната система на 

гръбначния стълб, като целият енергиен поток циркулира между епифиза и сакрална кост. Пре-
шлените на гръбначния стълб са свързани с всички придадени значения, утвърждения и убеж-
дения, които индивидът е натрупал, докато преживява сътворяваната от него действителност. 
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С цел защита на собствените си избори,  той ограничава тази енергия и я лимитира постоянно. 
За да излезем от този порочен кръг, е необходимо да свържем енергията на Е-съм през епифи-
зата с ликворната система на цялото Аз-съм. Механизмът на това сливане се определя от прин-
ципите на елементарната физика:
Плазмена	сфера, завъртяна в едновремието на Тук и Сега наляво и надясно - това е приема-

нето на вяра и съмнение в едновремие. Спуснато по гръбначния ствол на индивида, плазменото 
кълбо активира енергията до образуването на светлинен	стълб. Действието на плазмената 
сфера е индивидуалното ограничение на всяка единица, което включва вектора на посоката, 
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както и фокуса и концентрацията при взаимодействие. Чрез лъч, излъчен от границите на плаз-
меното кълбо, след като е поставено около епифизата, се	предизвиква	разгръщане	към	без-
крайността. Този лъч, приемайки дуалността и представлявайки хиперсферата на индивиду-
ално разтегленото пространство-време на персоналната реалност, се завърта отново в двете 
посоки в едновремието на Тук и Сега – като периферия на шапка около главата. Образувалият се 
светлинен диск се задвижва около тялото нагоре-надолу и се ускорява до трансформирането му 
в светлинен	тунел (червеева дупка), който ни свързва с всяка индивидуална единица, с всяко 
състояние и събитие на Всичко, което Е!  Получените два електромагнитни потока – на стъл-
ба по гръбначния стълб и на колоната (тунелът от светлина) – са взаимообвързани, електро-
магнитни, спираловидни намотки, които се движат със скоростта на светлината, вследствие на 
което се получава процес самоиндукция. Това е самозахранващо се, самозараждащо се и саморе-
гулиращо се устройство за вечна енергия, която заедно с плазменото кълбо, сферата на околна-
та среда и ограничената сферична мъглявина на логиката, както и с елипсоида на протонното 
поле, излъчено от сърцето и ръцете, представляват цялата съвкупност на енергията Аз-съм. 

Схемата на това енергийно сливане допълваме с другите съставящи триендинството: Енер-
гията на Е-съм –	това е енергиен вортекс, торнадо на завихрените елементи на Всичко, което 
Е: всички възможни аспекти и перспективи на тази енергия, която обхваща и всички нейни от-
ражения от минало, настояще и бъдеще в Потенциала от безкрайна информация, трансмутиран 
от мисленето и действията на Аз-Е-Съм...

Безкрайният Потенциал на единения Източник
в едновремието на Тук и Сега 

Пример:	Развиваме енергията на Аз-съм с всички нейни елементи (плазмено кълбо, сфера 
около главата, тялото и т.н.). Добавяме енергийно-светлинните отражения на птици, животни, 
песъчинки, скали, треви, капки, океани, растения, дървета, молекулите на въздуха, структура-
та и съдържанието на тази планета. Допълваме ги със звездни системи, галактики и техните 
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„обитатели“ – всичко това като уникални светлинни единици. Завихряме цялата тази светлинна 
феерия в общ вортекс, торнадо, което сливаме, единяваме в Потенциала на самите Себе си – Из-
точникът-Нищо. В мига на синхронизирането на цялата тази енергийно-светлинна симфония в 
Нищото, тя се пресътворява с нова мощ, избухва като нов „кадър“, нова реалност, нова Вселена в 
новоизбраната от нас мелодия на съществуването… Целият този процес е медитацията за раз-
гръщане до честотите на безкрайния Потенциал. Тази медитация е физиката на съществуването, 
за да е налично съществуването на физиката (тялото). Едно приемане, сливане на триединност-
та в цялостна, хармонична съзидателност на Творението и на всеки негов аспект. Това е Живот, 
който е преживяване на мелодията на съществуването. Докато се преживява лимитираната из-
борна граница на Живота, се твори съществуването на цялата симфония на Всичко, което Е. Така 
всеки е и Пътят, и Източникът, и Животът, но и препятствията, които сам твори и преодолява ...

Вие сте творци и на двете полярности – чрез енергиен и холограмен свят, чрез съществуващо и 
непроявено, чрез избрано и потенциал всеки елемент от Всичко, което Е, твори себе си и собствената 
си среда, която изследва, докато я преживява. Когато се приемат всички възможности, следва всеки да 
може да прелива сам в себе си (и двете полярности), като осъзнавано състояние. Работата с плазмени 
кълба е осъзнаване и приемане на разделените от логиката светове: 

- в съня си осъзнато да можете да извикате и пожелаете (сътворите) плазмени кълба и чрез тях 
да променяте и модулирате съня и паралелните реалности (ЕЛГО) – тези от регресии и прогресии. 
Оставяте кълбо в съня или регресията, което да ви информира какво се случва с паралелната реалност 
или съня, докато вие осъзнато се променяте в „будното“ си състояние. Или обратното – в регресията 
променяте събитията и наблюдавате в действителността как се отразява това при вас и взаимодействието 
ви с околната среда.

- след събуждане пожелавате плазменото индивидуално кълбо (ЛИО) да е постоянно свързано с 
това в съня, регресията или медитацията, като го ползвате и за информация в околната среда. Това 
означава да изпратите „копия-кълба“ (частта съдържа Цялото и Цялото се съдържа в частта) до всички 
интересуващи ви места, ситуации, събития или обекти. Чрез светлинна нишка, свързваща кълбото над 
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главата ви (централно кълбо, отразяващо вас и вашата задача) получавате всеки път информация за 
тези места и касаещата ви информация.

- в медитация от името на Източника (Трансмутация) наблюдавате сливането на кълбата, свързаните 
паралелни реалности на действителния индивид, който сте (Аз-съм състояние) и енергийната личност, 
която представлявате (Е-съм състояние). 

Тези тренировки може продължавате, докато триединното състояние ви стане навик. Това 
може да проверявате като изследвате околната среда чрез елементите, които проявявате покрай себе 
си. Например виждате някого, търсите неговите характеристики в този момент, като едновременно с 
това пускате плазменото кълбо в главата му, допитвате се до Източника и благодарите на всички ваши 
аспекти, които вибрират на подобни честоти (от миналото и от бъдещето като паралелни реалности) за 
енергийното съдействие, което ви оказват. Едновременно с това се обръщате с въпроси и благодарност 
към съвета на Деветимата (честотите-личности, които ви изграждат), за да ви съдействат при 
това ваше изследване на плануваното предизвикателство. Приемате и се доверявате на целия този 
инструментариум, защото той е това, което ви изгражда като съществуващи елементи на Всичко, 
което Е, а вие сте тези, които изследвате избраното от самите себе си. Единението и синхроността се 
разгръщат до безкрайност по този начин и откривате, че всеки въпрос на практика съдържа и отговора, 
тъй като това е вашето изследване на вашите избори в сътворения от вас свят. Осъзнавате, че творите 
отражения по свой образ и подобие, чрез които изследвате себе си като множество аспекти на Всичко, 
което Е. Така се явявате изследовател на безкрайната същност, която сте, следваща своя Път чрез 
Източника, който Е, и Животът, който преживява…

Упражнение:Затворете очи, вижте плазменото си индивидуално кълбо на 40 см над главата. Сега 
пратете холограмна (фрактална) част от кълбото в произволна паралелна реалност. За целта може 
да си представите поле или полянка, след това път или пътека, по които да тръгнете. Когато стиг-
нете да края на пътеката или полето, се оказвате пред нов пейзаж. Това е дадена от Източника пара-
лелна реалност, трептяща на същите честоти като вашата. Погледнете си ръцете, краката, с какво 
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сте обути, носите ли нещо. Мъж ли сте или жена? Ако не се виждате – излезте от тялото и се погле-
днете отстрани. Каквато и същност да сте, щом сте излезли от съществото, се виждате. Върнете 
се след това обратно в тази същност. Нея ще наречем наблюдавана. Вижте нишката, която свързва 
кълбото над вас с това на някакво ваше отражение, което ви наблюдава. Нея ще наречем наблюдател. 
Ще осъзнаете, че и двете личности сте все вие. Прехвърлете наблюдаваната личност през нишката, 
за да се окажете в съня (паралелната реалност) на наблюдателя. Това не означава да заспите, защото 
всъщност сте осъзнато в неосъзната (даден от Източника) реалност-сън, който осъзнато (по ваше 
желание) може да променяте. Преминете обратно в наблюдаваната личност. Накарайте я да заспи 
(става с пожелаване) и влезте в съня ѝ. Там отново разгледайте пейзажа, погледнете ръцете и крака-
та си, мъж ли сте или жена, реалността около вас. Разгледайте съня на наблюдавания. Задайте въ-
прос какво е редно да промените в съня, за да се промени аспект на характера на личността, която се 
явява наблюдател. Променете елементите в съня така, както ви се казва. Попитайте отново и проме-
няйте отново. Променяйте, докато получите „потвърждение“, че промяната е осъществена. Тогава 
накарайте личността от съня да влезе в медитация. Дайте параметри за тази медитация – плазмено 
кълбо на 40 см над главата, полянка или поле, пътека или път и навлизане в пейзажа на наблюдателя. 
Там разгледайте себе си като наблюдател – огледайте пейзажа, вижте себе си отстрани с плазме-
ното кълбо, как точно сте позиционирани, на какво стоите и т.н. Осъзнавайки, че наблюдателят е в 
медитативно състояние, влезте в неговата медитация. Там отново ще откриете наблюдавания (кой-
то е в регресия или прогресия) и ще осъзнаете, че той може да заспи. Тогава се включвате се в съня му, 
за да опознаете личността от съня, която в този момент медитира, а наблюдаващият в медитация 
вижда наблюдавания и т.н. Завъртете тази схема, докато ви е интересно. Осъзнавайте и осмисляйте 
видяното. Усетете реалността на всички състояния като ваши аспекти. Колко реални са те? Каква 
е разликата между реалността на наблюдаващия и на наблюдавания? Какво е усещането за сън в ли-
чността на сънуващия? Каква е илюзията на реалността и реалността на илюзията? 

Когато сте осъзнали и развили тези процеси до сравнително добра автоматизация, отворете очи, 
за да се върнете в холограмното си състояние. Сега анализирайте вижданията и усещанията си. На 
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практика изпълнете зададеното от „съня“ (регресия или медитация) послание в практически план 
чрез реални действия. Така осъществявате връзка между състоянията преживяна действител-
ността и енергиен свят. Вашето действие е връзката, а не мисленето. Мислене и разбиране може 
да се разминават с практическите действия. Тренировките в тази посока започват да се осмислят, 
щом сте започнали да откривате кои елементи, променени в съня или регресията, променят реалнос-
тта ви и обратно – кои промени на поведението и действията ви променят реалностите в регресия 
или сън. 

Достигането до удоволствие и любопитство при този модел води до възстановяване на постоян-
ната връзка с енергийния свят. Тогава на всеки съществуващ въпрос, ако му е позволено, се получава 
отговор. Какво значи позволено. Всеки от вас сам слага ограничение докъде да получава отговорите 
и докъде да липсват такива. Затова е добре, вярвайки, че сте в холограмния свят, да си потърсите 
собствената индивидуална схема на преминаване в различните паралелни реалности. Общият модел е 
осъзнаването, че всеки сам твори реалността си. Оттам нататък всичко е индивидуално. 

В упражнението може да се разгърнете, като проявите гъвкавост и комбинативност. Щом влезе-
те в съня или регресията си, пожелайте всички, които правят настоящото упражнение заедно с вас, 
да се съберете на едно място – например поляната с маргаритките. На тази поляна ще откриете 
няколко пейки. Седнете и изчакайте, докато дойдат всички. Когато ги видите, поговорете с тях, за-
помнете темите и след това им се обадете, за да откриете дали онова, което сте запомнили, отгова-
ря на „реалността“. С помощта на няколко партньори и приятели можете да откриете красотата 
на преминаването в различни паралелни реалности, уникалните възможности на виртуалния свят и 
неограничения потенциал на собственото ви В-Дъх-Нов-Е-Ние. По този начин нека За-Едно да сътво-
рим един благороден и благодарен паралелен свят на щастие, за да преживяваме благоденствието на 
своята безкрайна същност, докато изследваме състоянията на всички аспекти Жив-От. 

КРАЙ
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Упра     нения

Светът е резултат от мисловност в движение, която изследва сама себе си. Преживявайки това из-
следване, тя твори света, в който Е, като аспекти на Всичко, което Е. Няма правилно или грешно. Има 
Избор и преживяване на този избор. Всеки е „индивидуалност-отражение” на самия себе си. Изборът 
да преживяваш Себе си, като „забравиш“, че си Източникът, е уникална възможност да изследваш 
безкрайните проявления на… Всичко, което Е чрез Себе си в Себе си… Така всяко отражение твори 
отражения по свой образ и подобие, като самото то се явява отражение на отраженията, които твори... 
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