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Анотация
Изследван е широк кръг от въпроси засягащи съвременното ниво на постиженията на
съвременната наука и техника, включително и Квантова физика и автоматизирани системи
поддържащи живота на човека. Човешкия организъм е едно триединство на съзнание,
подсъзнание и тяло. Най-висшата дейност на нервната система се осъществява от
квантовите компютри в човешкото тяло, свързани с нашия мозък и психика, които
благодарение на върховите постижения на научно техническия прогрес позволиха да бъдат
изследвани процесите на съзнателната дейност на човека. Разгледана е възможността да се
копират в реален мащаб на времето обкръжаващата реална действителност с цел оцеляване
при екстремални условия. Обучението трябва да бъде с естествен, чист и неподправен процес
през целия живот. Също така многобройните примери на гениални проявления на обикновени
хора със спонтанни изцеления от нелечими болести, необясними от съвременната наука,
предполагат промяна съвременната парадигма за човека, неговото здраве и дълголетие .
Annotation
A wide range of issues affecting the contemporary level of achievements of modern science and
technology, including Quantum Physics and automated systems supporting human life, have been studied.
The human organism is a trinity of consciousness, sub consciousness and body. The highest activity of the
nervous system is accomplished by quantum computers in the human body connected to our brain and
psyche, which, thanks to the excellence of scientific and technological progress, have allowed the processes
of conscious activity of man to be explored. Consider the possibility of copying in real time the real-life
environment for survival in extreme conditions. The training must be natural, clean and unprofitable
throughout life. In addition, the many examples of genius manifestations of ordinary people with
spontaneous healings of incurable diseases inexplicable by modern science suggest a change of the
modern paradigm of man, his health and longevity.
Човешкия организъм е едно триединство на съзнание, подсъзнание и тяло. Най-висшата
дейност на нервната система се осъществява от квантовите компютри в човешкото тяло, свързани
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с нашия мозък и психика, които благодарение на върховите постижения на научно техническия
прогрес позволиха да бъдат изследвани всички процеси на съзнателната дейност на човека.
Всичко, което мислим, казваме, помним, чувстваме, желаем, сънуваме е резултат от
сложни взаимодействия на невроните в мозъка и човешките органи, командвани подсъзнателно от
нашите автономни био компютърни системи.
Ето защо, тези върхови научни постижения трябва да достигнат като знание и да се
приложат като осъзнато познание и самосъзнание от всички възрастови групи хора. Стадиите, през
които преминава личността през своето развитие през различните възрасти и удоволствието от
овладяването на тези автоматизирани процеси са различни и изискват съответно обучение и
възпитание.. Така например, във възрастта 0-1 години основния източник на орално удоволствие е
устата чрез смукане, сукане, поглъщане и захапване и детето развива чувство за сигурност и
доверие. Във възрастта 1-3 години установяването на контрол за освобождаването на червата и
пикочния мехур е проблем, с които се сблъскват родителите при обучението на своите деца в ранна
възраст, както и някои възрастни хора, поради раз балансирането на съответните автоматизирани
системи.
За възрастта 3-6 години основния източник на удоволствие са гениталиите и именно тогава
децата откриват разликата между момичетата и момчетата, които урок им остава полезен през
целия съзнателен живот не само за бъдещия секс, но и за продължение на рода. В периода 6-12
години започват да се изграждат взаимоотношенията с другите и започват търсенията за развиване
на творчески интереси, личностна само реализация и увереност. Трябва да се отбележат
последствията от намаляването на стойностите на магнитното поле на Земята, които се отразяват
на детското хармонично развитие и да се щадят нежните детски органи и системи и да не се допуска
изгаряне на аурата им с вълнови претоварвания от високочестотните излъчвания на телефони,
микровълнови печки и телевизори.
Изследвайки човека като биологично активно същество при реализацията му ТУК и СЕГА на
Земята, може да се констатира :
1. На физическо ниво гениалния ни творец ни предоставил всичко необходимо за нашето
оцеляване в естествената природна среда, стига да можем да приложим на практика нашето
духовно зрение, за да видим наистина, какво ни е необходимо за нашето хармонично
съществуване. Това е определено от нашата православна религия като понятието- Надежда, а от
кибернетична гледна точка може да се формулира като ХАРДУЕР на нашия човешки био компютър,
управляващ нашия БИО СКАФАНДЪР.
По този начин, ние формираме общото понятие вътрешна среда от билиони телесни
клетки, органи, сложни херметически затворени флуидни системи на жлези с вътрешна секреция
и вътрешно телесни течности като кръв, лимфа, урина и други. За някои от древни мъдреци ни е
дадена идеалната външната околна среда състояща се от пет природни стихии, включващи и
екологично чиста земя, животни, растения и хора, живеещи в мир и по законите на безкористното
служене и единното съзнание на любовта като земен рай.
Физическо ниво на реализация. Нашия човешки био компютър може да се разглежда като
автономен самоусъвършенстващ се изкуствен интелект. За съжаление човечеството превърна
своето земна обкръжение и физически живот в БОРБА за никому ненужните, измислени от нас
147 | с т р а н и ц а

E & M Smart Education
Рубрика – Здраве, медицина, дълголетие
Човекът като сложна био компютърна
само информираща се, само енергизираща се, самоконтролираща
се, саморегулираща се и само регенерираща се автономна
биологична система

Година 2018; брой 3
7

7.1

пари, власт и слава, което ни отклонява от нашата предопределена еволюция и води до
изкривяване и прекъсване на хармоничната права и обратна връзка с майката Земя и висшите
космически йерархии, които са ни създали, наблюдават, водят и пазят от нашите неразумни
действия поради неправилно приложение на нашата свободна воля. Нашето несъвършенство и
нечисто съзнание, поражда шумове и неразбиране на информацията по каналите на връзка, както
и недостатъчната концентрация при работата ни в среда на хаос и електронен смог, пречи да
разберем това, което ни се казва и ни отдалечава от личната ни програма, създадена за нас от
Твореца. Появяват се признаци на дисхармония, стрес, болести, а когато разберем при втория 21
годишен цикъл на възрастта-самоосъзнаването/след 42 години/ ,че за нищо не ставаме, сами си
пускаме програмата за самоунищожение.
Чрез възможностите, които ни дават научните постижения на Квантовата физика за работа
с нулевото поле, ние можем да премахнем линейните връзки на причина и следствие и да
направим квантов преход в правия път по вертикалата на своето еволюционно развитие.
От нас зависи дали да останем по пътя на живите мъртъвци във физическия свят, за които
живота е БОРБА и преминаването към пранично дишане е задължително защото кислорода е
недостатъчен, а праничното хранене – НЕДОСТИЖИМО,( което ние сами можем да определим биолокационно по 100 процентната скала и е обикновено много под 80.5% ).
2. Душевното ниво на реализация, което може да се определи като ВЪЗМОЖНОСТ за
права и обратна информационна връзка с нашите духовни водачи и пазители на информационно
ниво, в следствие от това , че сме хибрид между материя и дух. Усъвършенстването (изчистването
и увеличаването на каналите на права и обратна надеждна връзка ) и разширяване на обхвата на
енергийни и информационни взаимодействия с висшите духовни (нематериални от човешка гледна
точка) същности, което е резултат от системна и целенасочена дейност на предишните поколения
за тяхната съзнателна еволюция, определя софтуерното ниво на нашата био-енергоинформационната система в Космическата Ноосфера според академик Вернадски или Акашевите
записи на древните индуски мислители, където са отразени всички биологични процеси. В нашата
православна религия това включва понятието ВЯРА в Бога (твореца) и предполага възвишен начин
на живот.
От чистотата на канала за права и обратна връзка и надеждността на нашия био компютър
зависят самоконтрола на нашите мисли, а от там и постъпки и дела, съобразно уникалната ни
възможност за приложение на свободната ни воля и в зависимост от тях, ние сме в правия път като
бъдещи творци. Поради ниската чистота на тялото и честота на вибрациите на нашите фини тела,
ние синхронно привличаме и ставаме гостоприемници на ниски същности, които ни използват за
свои користни цели. Цялата наша биоенергоинформационна система се използва за чужди на
нашето еволюционно развитие цели, които ни правят живи мъртавци и роби във физичския свят и
мъртви души в душевния/информационния/ свят поради липса на енергия и истинска информация.
Макар да имаме висок процент пранично хранене, ние сме енергоинформационно гладни,
взимаме неверни решения поради липса на баланс на енергии за нашия биокомпютър и правим
неразумни постъпки и действия, за които след критична преценка по отношение на времето и
пространството съжаляваме.
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3. Духовната човешка реализация тук и сега зависи от надеждността на работата на
нашата интуиция (уникалното възприемане на специално подготвената и хармонична за нас
информация ), която определя и изпълнението на нашата предопределена мисия на Земята, като
творец и сътворец на твореца ( защото ТУК и СЕГА на Земята, няма нищо случайно! ). В зависимост
от синхронната ни работа като колективи от хора, работещи под ръководството на възвишени
разумни същества, които имат възможност да следят и контролират всяка наша мисъл и действие,
след като приложим възможността за свободна ВОЛЯ, ние преодоляваме поредните изпитания,
трупаме опит в Космическото училище Земя и вървим по пътя на предопределената ни еволюция.
Това се отнася само за тези, които се интересуват от необикновеното, като търсачи на истината,
безпристрастни наблюдатели(очите на Бога) и изследователи на себе си, обществото, планетата
Земя и Космоса.
Многобройните примери за само освобождаването на хора от материалните окови на
автоматизираните системи на нужда от храна и вода, управление на някои от подсъзнателните
системи на нашия био скафандър като другото дишане, невероятните от медицинска гледна точка
„ спонтанни изцеления” като това на изследователя на човешкия мозък Джо Диспенса, които
регенерира сам за 9 месеца своето безнадеждно увредено тяло след тежка автомобилна
катастрофа, потвърждават нуждата, за създаване на нова парадигма за възможностите на
хармоничния човек на 21 век да управлява реалността.
ЧОВЕШКАТА БОЛЕСТ КАТО МОМЕНТНО СЪСТОЯНИЕ НА САМООСЪЗНАВАНЕ НА САМОЛЕЧЕНИЕТО
През своята еволюционна история човечеството, когато медицината не е била професия, е
оцеляло до днес благодарение на способността си да се само лекува. Всеки е роден със
способността си, да се само лекува. Многобройните му проявления могат да се обобщят с процеси
преди създаването /раждането/ и възможност за променяне, пренасяне, трансформиране, в което
ние можем да играем активна роля. За това служи болката, която е здравна аларма и точна диагноза
за само информиращия се човек. Където има болка, има и здравословен проблем. Въпреки, че
болката може да се изпитва в цялото тяло, „ сърцето” е това, което изпитва болката първо и
подсъзнателно / автоматизирано/, мобилизира цялата мощ на тялото за справяне с кризата-кръвта
и енергиите ще потекат към проблемните зони, ендокринната система ще произведе „ендогенни
лекарства” / хормони, стволови клетки /и ще помогнат за лечение.
След системи занимания с био локация, радиестезия и биоенергоинформационен обмен
започнах да изследвам и себе си и не откривах някакви опасни диагнози, въпреки, че живеех много
динамичен живот и нямаше не чупен крайник по моето тяло от разните видове спортове.
Последното ми постижение беше счупване на дясната ключица при каране на планински
велосипед. Много бях изненадан от резултата на рентгеновите снимки на моят храносмилателен
тракт със съмнение за рак на дебелото черво. Имаше значи някакъв проблем, въпреки
вегетарианското хранене, природосъобразния начин на живот и голямата двигателна активност.
Радиестезичните измервания показваха, че има проблем, но не толкова трагичен. Замислих се
сериозно, къде греша в своя личен начин на живот.
Научните изследвания за чистотата и годността на водните източници на планетата Земя за
пиене от човека подсказват, че тоталното замърсяване в резултат от неразумната човешка дейност,
ще направи естествената природна вода негодна за пиене. Изследванията на чистотата водата,
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получена от леда на полярните ледени шапки на планетата, където почти няма човешка дейност
също показват замърсявания.
За оцеляването на човка при екстремални условия е необходимо приемането на чиста
вода(като универсален разтворител се счита дестилираната вода, която почти не се среща в
природата и човека, НО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ЛЕДА ОТ
ФРИЗЕРА), атомарен кислород и гликоза.
Ето защо, трябва да осмислим добре и с осъзнати действия трябва да приемаме
необходимите ни за нашите климатични условия два-три литра подходяща изворна или минерална
вода( при екстремални температурни условия могат да достигат до 10-12 литра за денонощие). Има
възможности да се приготвят и специални видове води, които да бъдат йонизирани,
магнетизирани, био енергизирани, филтрирани, слънчеви, протиеви и други според задачите,
които си поставяме да решим посредством тях, по откритите вече закони на биофизиката и
биохимията.
Използване изследванията на човешката био ритмология за действителното енергийно
състояние на обкръжаващата ни атмосфера и околна природна среда, както и опита на някои
духовни учения( включително и това на „ Исихастите”- официална съставна част на Православното
християнство, благодарение, на които имаме значително българско участие и на гръцкия остров
Атон), особено ефективни са енергизиращите дихателни практики в сутрешните часове-от 2 до 5
часа, както и пеене структуриращи човешкото тяло песни. Ето защо, аз си правя основната
дихателна практика сутрин рано, на празен стомах, при ниски температури за тренировка на моя
персонален биоклиматик . Резултатите са много по-добри от тези при други условия. Това, както и
закаляването, се отразяват на понижаването на човешката телесна температура, за която е
известно, че пряко влияе на продължителността на живота.
Закуската ми при събуждането в 4-5 часа сутринта, бодър и свеж, изпълнен с енергия, без
никакво насилие върху моя организъм( без никакъв будилник и шепи лекарства), се състои 400-500
милилитра гореща вода, като редувам поставяйки в нея чаена лъжичка сода за хляб, или 1-2 капки
йод, или 10-15 капки кислородна вода според лично моето моментно състояние, климатичната и
радиационна обстановка. При чувство на глад към 10 часа изяждам някакъв плод, изпивам чаша
плодов или зеленчуков сок или си правя билков чай от набрани и съхранявани от мен билки.
Обяда ми е в светлата част на деня между 12- 18 часа, предимно плодово зеленчукова
диета и сокове, с което приключва дневната ми хранителна дейност. Трябва да подчертая, че сам
си произвеждам пчелния мед и необходимите ми пчелни продукти, който набавят на организма ми
необходимите въглехидрати, както и пчелния прашец, богат на всички други необходими
минерални вещества. Екстрактите от прополис, са неоценими за дезинфекция на всички лигавици
в организма, контактуващи с околната, обикновено заразена среда. За екстремални случаи на
биотермодинамични въздействия като (закалявания и живот около 4 градуса по Целзий, вани до 45
градуса на водата, с престой по няколко часа и сауни около 100 градуса за детоксикация) прилагам
подходящи биологичноактивни вещества, билки и етерични масла, дихателни практики и
биоенергоинформационни подходи за чистене на фините тела.
При ръст 178 см. ,теглото ми е 65 килограма, при астрономическа възраст 75 години,
биологическата възраст и метаболизма, премерен чрез най-съвременна японска апаратура съм на
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31 години. При ежедневните ми занимания контролирам доста широк спектър от параметри на
моментното ми състояние като кръвно налягане( 120 на 80), пулс( много под 60), високи стойности
на биоенергетика, биоинформатика, моментно ниво на будност и съзнание (в сайта ми „ Съзнателна
ЕВОЛЮЦИЯ” са показани са 150 радиестезични теста с по 21 параметра за моментното състояние,
). Искам да отбележа, че при мен например при обърнатите упражнения като Ширш азан( стойка
на глава), измереното кръвно налягане достига до 230 на 150, което за нетренирани хора, може да
е опасно и да предизвика микроинсулти, което при мен не се получава , поради запазената
еластичност на вените, артериите и капилярите.
През зимните месеци, за да балансирам температурата на човешкия организъм, (защото
съм спрял парното и живея при температура близка до околната среда за да няма термични удари
през различните климатични сезони), един път седмично посещаваме, с кръг приятели,
включително и един академик на 86 години в цветущо здраве, горещ минерален басейн.
Дългогодишните ми занимания със спортове като уйндсърфинг, яхтинг, подводен спорт, ски,
колоездене, без екстремалните натоварвания, които изискват високото спортно майсторство,
спомагат за лесното хармонизиране на организма при работа с естествените природни стихии през
различните сезони.
В статията ми „Вертикална еволюция’‘(вестник „ Психо” брой 11 от 2017 година), бях
цитирал резултатите от научните изследвания на руския учен БУТЕЙКО, който разглежда сумата от
контролната продължителност на задържане на дишането при издишан въздух в секунди до първия
порив за вдишване и следващото волево задържане на дишането( въпреки автоматичната
командата за вдишване при достигане на праговата стойност на въглероден двуокис) , е критерии
за реалното състояние на здравето на човека и ако е равна 120 секунди, може да се каже ,че този
човек има съвършено физическо здраве и може спокойно да продължи по трудния и стръмен път
на душевни и духовно съвършенства
След моите изследвания стигам до извода, че смъртта на човека настъпва поради
изчерпване на изчерпване на жизнения потенциал поради неразумната и несъзнателна
управленческа дейност от човека на неговите лични автоматизирани системи( на които той не е
господар, а роб и неправилно използване на своята свободна воля- 30 % по- малко живот от
предопределените му 120 години). Поради тази причина броят на потенциалните години
хармоничен живот тук и сега на планетата земя на хората от нашето време обикновено не
надвишава 90 години.Трябва да подчертая,че преди един век ние българите сме били найдълголетни и сме имали на 1000 души 6 живеещи повече от 100 години, което е било обект на
изследване на Европейската научна общност. Сега сме на първо място по детска смъртност и на
последно място по дълголетие.
Опита показва, че е възможен самоконтрол над автоматизирани човешки биологични
системи, поддържащи човешкия живот в рамките на хомеостазата, както и на дихателната,
храносмилателната, сърдечносъдовата, отделителната, човешкия биоклиматик и много други.
НЯКОИ ВИЖДАНИЯ ЗА ЧОВЕКА КАТО КВАНТОВ БИО КОМПЮТЪР, РАБОТЕЩ В РЕАЛЕН МАЩАБ НА
ВРЕМЕТО ПО ПЪТЯ НА СЪЗНАТЕЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ
Научнотехничеките постижения на квантовата физика в хуманната медицината и
резултатите от биорезонансната диагностика и лечение на човешките болести, определят човека
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като квантово същество, работещо и взаимодействащо с обкръжаващата го среда, в реален мащаб
на времето, борейки се за своето оцеляване срещу десетките хиляди видове бактерии, вируси,
червеи, паразити и други за които ние сме гостоприемници. Тяхното вредно действие се състои не
само в отнемането на материалните и енергийни ресурси на организма, но и реалната вреда от
отделяните при тяхната жизнена дейност отровни биологично активни вещества. Тяхното бързо
размножаване, може да бъде фатално, за запазване на вътрешната чистота и стабилно
здравословно състояние на човешкия организъм, дефинирано от хомеостазата. Веднага проличава
тясната връзка между понятията „чистота” във физическия свят на нашите клетки, тъкани и органи
и „честота” на вибрациите на взаимодействията във квантовите и биохимичните процеси на
участващите живи организми.
Ето защо искам да споделя някои аспекти на моя личен опит по отношение на очистването
на вътрешната среда на човешкото тяло на ниво клетки, вътрешно клетъчни течности и хормони,
отделяни от различните вътрешни органи, тъкани и системи на човека. Балансирането на био
енерго информационото взаимодействие на човека с обкръжаващата го агресивна външна среда е
определящо за неговото оцеляване.
Изниква въпроса, кой е господар и кой командва параметрите на моментното състояние на
нашия биоскафандър и докога, ние ще бъдем на автопилот и ще работим със стара, вече неактуална
за нашето моментно състояние информация, натрупана по време на нашия родов опит.
АВТОМАТИЧНОТО КОНТРОЛИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ по скорост процеси В
РАЗЛИЧНИТЕ ОРГАНИ И СИСТЕМИ ПРИ ЕКСТРЕМАЛНИ СИТУАЦИИ, води до вземане на неверни
живота определящи процеси. Така например, при подводна дейност, при извършване на хаотични
и много натоварващи нетренирания човек движения, изискващи голямо количество енергия за
нуждите на мускулите, поради бавното отделяне на въглеродния двуокис, който автоматично
регулира процеса на порива за вдишване, при вече изчерпан кислород за нуждите на мозъка, се
получава загуба на съзнание и човек се задушава, без да се удави( тъй като няма сигнал за порив
на вдишване и в белия дроб няма вода). Макар , че в нашия дуален свят, нашия гениален
конструктор е дублирал важните органи и системи и ние имаме система за друго
дишане(анаеробно), никой не ни учи как да Я ПРИЛАГАМЕ за своето спасение.
ПРИЛОЖНО ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА С ЧОВЕШКАТА ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА, С ЦЕЛ ИЗЛИЗАНЕ
ОТ АВТОМАТИЗИРАНИЯ РЕЖИМ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕМИНАВАНЕ НА РАБОТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ И
ДЪЛГОЛЕТИЕ
За да предпазим нашия био компютър от екстремално натоварване, което води до
неговото зацикляне поради недостиг на енергетика и не изпълняване на живото поддържащите му
функции е хубаво да живеем хармонично в физическия, душевния и духовния свят, да балансираме
съзнателно енергиите, чувствата, емоциите и информациите, с които работим, за да нямаме поради
енергиен дисбаланс загуби на съзнание, информационна болест, както и да не злоупотребяваме с
резервите на нашия организъм, изчерпването на които, води до неизбежна смърт.
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Тренировка за нашия
уникален живот
ТАЙНАТА НА ДЪЛГОЛЕТИЕТО
В НЯКОЛКО ГРУПИ
ЖИВОТ БЕЗ

не

ТРЕВОГИ
ДОБРИ

не

НАВИЦИ
ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА ЗА
ПРИЯТЕЛСТВАТА
ЖИВОТ БЕЗ

не
не

БЪРЗАНЕ
ОПТИМИЗЪМ: ДНЕС ЩЕ
СЪМ ЗДРАВ И ПЪЛЕН С
ЕНЕРГИЯ
ЧУВСТВАМ СЕ
КАСМЕТЛИЯ , ЧЕ СЪМ
РОДЕН ТУК

СМЕХЪТ Е НАЙ-ВАЖЕН
КЪДЕТО И ДА ОТИДА
ВСЕ СЕ СМЕЯ

не
не

НЕ ПОДДЪРЖАМЕ
СЪРЦЕТО СИ ЧИСТО И
ГО ОСТАВЯМЕ ДА
СТАРЕЕ
НЕ СТАВАМЕ РАНО В
ЕДИН И СЪЩ ЧАС, БЕЗ
УПРАЖНЕНИЯ
НЕ ГОВОРИШ ВСЕКИ
ДЕН С ОБИЧАНИТЕ ХОРА
НЕ ВИНАГИ СИ
ПОДРЕЖДАМЕ НЕЩАТА
БЕЗ ДА СЕ НАПРЯГАМЕ
НЯМА ДА СТИГНА 100
НЕ ПЕЯ И ТАНЦУВАМ С
ВНУЦИТЕ СИ
НЕ ВСЕКИ ДЕН
БЛАГОДАРИМ ЗА ТОВА

НЕ НАЙ-ВАЖНОТО В
ЖИВОТА Е ДА СЕ
УСМИХВАШ

НЯМА НИКАКВИ ТАЙНИ. НОМЕРЪТ Е ПРОСТО ДА ЖИВЕЕШ!
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Автоматизирани системи поддържащи живота на човека, неконтролирани от съзнанието:
Баланси на :
1. Автономна работа с енергиите: а/електрическа. б/магнитна. в/електромагнитна.
д/химична. е/слънчева. ж/лунна. з/земна. и/топлинна. к/протонна. л/геопатогенна .м/йонна. н
/планети. о/слънчев вятър. п/гравитационна. р/космическа
2. Работа с материите: а/химични елементи. б/телесни флуиди. в/газове- порив за
вдишване. д/храни-глад./ вода-жажда.
3. Работа с информацията:
а.
б.
в.
г.
д.

Само информираща.
Самоконтролираща.
Само регулираща.
Само регенерираща.
Самосъхраняваща се.

Като пример можем да посочим автоматизирани системи:
1.
2.
3.

Биоклиматик
Хомеостаза.
Сетива:
а. зрение.
б. слух.
в. обоняние
г. допир.
д. интуиция.
4. Мозъци.
5. Вестибуларен апарат.
6. Жлези с вътрешна секреция.
7. Подсъзнание
8. Имунна система.
9. Видове човек: Физически свят: а/жив, които трябва да бъде обучаван, защото гледа, но
не вижда истински . б/мъртъв-няма енергия да поддържа работата на своите живот поддържащи
системи . в/жив мъртвец- има енергия само да поддържа своят живот като пълен егоист, без
творчески комуникации с реалния свят в реален режим на време.
10. Видове души: Душевен свят: а/мъртва душа-няма енергия нито да приема, нито да
предава, каквато и да е контролирана от него истинска информация. б/жива душа, получаващи
необходимата за момента истинска информация, осъзнава я, действа разумно и нямаща нужда от
обучение(ВСЕЗНАНИЕ). в/души на мъртвец, който поради липса на енергия се прилепват към
живите души, с цел енергиен, емоционален и информационен вампиризъм.
11. Видове творци:
а. Физически свят: Работа с човешка информация и преходно творчество в материята
и е достъпна за гледащите. Идеална среда за борба за пари, власт и слава и
корупционни практики.
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б. Душевен свят: Работа с истинска информация, получена от душевния свят и
ангелските йерархии, която се съхранява в Ноосферата на академик Вернатски и е
достъпна за виждащите извън времето и пространството.Със себеподобните си
души може да си създава общество на сродни души- съмишленици, в което има
безкористно служене в синхронни, синергични, съинформационни и сътворчески
човешки колективи тук и сега на планетата Земя.
в. Духовен свят:
–
мъртви творци, които нямат обществено полезен резултат от своята дейност .
–
живи творци, които създават блага за своите братя в човечарника.
–
сътворци на твореца, които след получаване на надеждна и чиста
информационна чрез връзка с висшите йерархии, като чисто космическо същество, материализират
своите самоконтролирани чисти мисли за нуждите на Вселената. Владеят телепортацията,
телекинезата и висшите духовни практики, могат да си избират оптималните за тях условия за
реализация извън времето и пространството на многовариантната Вселена. Знаейки и
подчинявайки се на законите на квантовата физика , нулевото поле и вертикалната еволюция, като
квантови войни, те могат да бъдат дълголетници (до 120 години), многолетници до 200
години(съгласно руския академик Болотов , до 1000 години (според американския професор
Ледсли) и физически безсмъртни докогато пожелаят това.
Създаване на синхронни, синергични и сътворчески колективи /ПЛЕМЕНА / от сродни души
и души близнаци, ЗАПОЗНАТИ С ИДЕИТЕ ЗА БЕЗСМЪРТИЕ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО И ДУША, ЕДИННОТО
СЪЗНАНИЕ НА ЛЮБОВТА – ТУК И СЕГА.
Създадената по този начин ХАРМОНИЧНА СРЕДА ЩЕ БЛАГОПРИЯТСТВА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ
НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ТРУДНОСТИ И ОСМИСЛЯНЕ НА ТЕЗИ НЕОБИЧАЙНИ ЗА ЧОВЕКА
ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОРОДЕНИ ОТ УНИКАЛНОТО ВРЕМЕ, В КОЕТО ЖИВЕЕМ И ТВОРИМ, КАКТО И ДА
СТАНЕМ ГОСПОДАРИ НА СВОЯТ ПЕРСОНАЛЕН КВАНТОВ БИО КОМПЮТЪР..
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Автоматизираните системи за обработка на информация и управление навлизат все пошироко в живота на хората. Нещо повече, те промениха нашето ежедневие и съвременния човек
не може да си представи успех в която и да е област без използването на такива системи за
автоматизация! Информационните технологии са приоритет на модерните държави и са в основата
на всички международни и национални проекти за организиране на електронно правителство и
управление. Те са навсякъде: – в бизнеса, в управлението, администрацията, икономиката,
образованието, културата, здравеопазването, системата за национална сигурност и отбрана!
Основни понятия в информатиката
От древни времена информацията е основен ресурс заедно с парите, суровините и хората.
За това човек постоянно е търсил начини да автоматизира дейностите свързани с тези блага и
подобряване на живота си. Оръдията на труда постоянно са се усъвършенствали, докато се стигне
до най-съвременните средства и технологии, част от които са автоматизираните системи за
обработка на информация и управление. Живеем във време, когато хората буквално биват
заривани с информация и неслучайно говорим за информационен потоп. Появиха се машини и
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Човекът като сложна био компютърна
само информираща се, само енергизираща се, самоконтролираща
се, саморегулираща се и само регенерираща се автономна
биологична система

7

7.1

системи, които заменят човека не само във физическата, но и в част от умствената му дейност. Нека
изясним основните понятия и термини в тази статия:
•
Информация – това са обработени с определена цел данни, познания и сведения за
реалния свят, които се използват при взаимодействието с него. Терминът идва от латински и
според Longman информацията е знание във формата на факти. Основна характеристика на всяка
информация са нейното съдържание (смисъл, стойност на информацията) и ценност на
информацията (полезност, значимост).
•
Данни са отделните факти за различни обекти от реалния свят. Те се получава в
резултат на отражение на различни обекти и процеси около нас. Всеки човек ежедневно получава
данни навсякъде в средата, която го заобикаля. В зависимост от своя вид и структура данните могат
да бъдат: цифрови, символни, нотни, щрихови, графични, таблични и др. Понятията “информация”
и “данни” често пъти се възприемат като взаимозаменяеми, но това не е точно така. За целите на
информационните системи, данните са различни факти регистрирани за различни събития,
дейности и процеси в подходяща форма и върху определен информационен носител. Данните се
въвеждат в човешката информационна система, за да се обработват и съхраняват с някаква цел. В
този смисъл данните се разглеждат като вход в системата, т.е. като суров материал, от който след
обработка се получава информация.
•
Знание е разбирането за съдържанието, което носи информацията. То е субективно и
се основава на опита на отделния индивид.
•
Информационни дейности са тези, които са свързани с: получаване на информация,
съхраняване на информация, обработка на информация и разпространяване на информация, а
всеки процес, който обхваща такъв комплекс от дейности се нарича – Информационен процес.
•
Науката, която изучава начините за представяне на информацията, методите и
средствата за автоматизиране на информационните дейности и процеси, като разглежда
информацията като абстрактно понятие, независимо от реалния обект или процес, чието отражение
е тя, се нарича Информатика.

ст.н.с. Божидар Климентов Даскалов,
Роден през 1944 година в град Варна. Завършил ВМЕИ, София.
Работил в Министерство на транспорта, Центъра за Транспортна
кибернетика и комплексни проблеми, ГИЦ на БДЖ, ЦК на ПРТ, НПДИ при КНТП,
ТЖП транспорт, Банка ДСК.
От няколко години като старши научен сътрудник в ОАНОК изследва човека
като сложна автономна автоматизирана система с възможности за
съвършено здраве, регенерация и дълголетие в секция „Медицина , спорт и
дълголетие”.
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