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Вступ 

Наш мозок - лише приймальний пристрій у космічному просторі, де існує 

якесь ядро, звідки ми черпаємо наснагу знання, сили, творчість. Таке 

визначення М. Тесли пояснює взаємозв’язок кожної людини з всесвітом. 

Розподіл між матерією і різними шарами свідомості енергією світла, 

проникаючи в самі глибокі закутки особистості так і фізичного тіла  долаючи 

життя та наділяючи її новими якісними характеристиками, в якому світі буде 

перебувати людство повністю залежить об’єму інтелектуальної енергії. Так 

архітектор являється творцем, створюючи та перероджуючи світ. Глибоке 

переконання та віра, що ідея зреалізується. Фізичний розум ніколи не зможе 

зрозуміти таємницю всесвіту та ніколи не порине у велике натхнення поета-

художника, філософа чи архітектора. Виходячи з цього, усвідомлюємо, що 

думка матеріальна субстанція. Не можливо постійно думати та 

зосереджуватись на позитиві, роблячи основний базис на думці, не враховуючи 

при цьому природу світу внутрішніх почуттів. Щоб думка-ідея почала 

виражатися в реальних діях, вона повинна бути відпущена архітектором, тобто 

вільно переміщатись у просторі. Думка, як електромагнітна хвиля, об’єднується 

з подібними хвилями інших людей. Вона являється об’єднуючою ланкою між 

почуттями та проявом реальних дій у житті архітектора. Торкнувшись почуття, 

пробуджують хвилювання у душі, збуджуючи відповідні думки та ідеї, тим 

самим закликаючи до дії. Думка – це вимір тонкої матерії, який не піддається 

поясненню з точки зору науки. Вона тісно пов’язана з психікою і впливає на 

події, які відбуваються в житті людини. Ідея не виникає з нікуди. Внутрішній 

світ як духовна складова людини включає в собі розум почуття та думки. 

Значення алгоритмів інформаційні потоки з’єднують в єдине ціле, створюючи 



з’єднане сприйняття простору, з підпорядкуванням умовних одиниць 

диференціації. Люди, використовуючи слова, як думко-форми приходять з 

системи взаємозв’язків вібрації душі.  Усвідомлення авторства архітектора має 

декілька підрівнів, три з яких становлять найважливіші – це усвідомлення тіла, 

почуттів та думок. Що стосується почуттів та емоцій – це найбільш складні 

алгоритми пов’язані з душею, простором душі. Вони лежать в розумінні 

підсвідомості та свідомості людини, як системи буття, як символи залежності 

від тої чи іншої ситуації інформаційної конструкції задіяного  поля. Любий 

об’єкт простору має властивість кольору, об’єму, швидкості переміщення та 

співвідношення з іншими предметами. Ці значення задані первинно 

просторовими кодами відповідностями, закладеними в типі просторів в системі 

розсортування просторових одиниць, по співвідношенню до системи світо-

творення. Кристали кварцу контактують з багатьма на нашій планеті та ведуть 

трансляцію до нас приймачів. Це результат існуючого руху, що відбувається. 

Які інформаційні повідомлення посилають нам кристали в простори та 

середовища. Вони виступають каталізаторами цих ідей та проектів котрі ви 

повинні почути та уявитися персонально вам, як архітекторові. Яким шляхом 

ви б могли вступити в резонанс з інформацією яка стосується тільки вас, щоб 

оволодіти багатомірною системою уявної візуалізації. Всі ми живі істоти в 

основному складаємось оптично активних молекул та білків здатних 

поляризувати світло. Все це відбувається по різному, в залежності від 

властивостей та стану генетичних молекул. Ці властивості та стани і є 

генетична інформація, що переводить поляризаційні модуляції фотонів, як 

самим організмом так і свідомістю. Люди сприймають ментальні вібрації 

матерії і розшифровують проект за допомогою візуальної здатності нервової 

системи. Матерія, використовуючи космотворчі багатомірності, в особі 

архітектора творця, формує багатомірний простір по плану зодчого. Душа 

творця, що прийшла на землю з просторів всесвіту, матеріалізується в людській 

істоті, з її рівнем інтелекту та еволюційного розвитку. Тому, народившись на 

землі в фізичному тілі,  людина зберігає на тонко енергетичному рівні певний 



канал з своїм простором у всесвіті. По цьому каналу до людини постійно 

поступає своєрідна концептуально проектна підпитка. Цей потік енергії такої 

якості, яка являє найбільш відповідну в межах існуючого часу та духовного 

інтелектуального розвитку. Унікальна модель запропонована голографією, 

допомагає зрозуміти енерго-інформаційну  структуру всесвіту. Простір навколо 

нас заповнений хвилями різної частоти. За допомогою органів чуття, ми 

сприймаємо багато хвиль, проте велику кількість ми не вловлюємо в силу своїх 

неусвідомлених та нетренованих сприйняттів. Голограма ідеї – це об’ємна 

картинка нашого концепту, котра виникає в результаті світлових хвиль,  вона 

демонструє унікальний принцип світо-творення, згідно якого, кожна частинка 

може утримувати в собі інформацію про цілісність. Голографія, як 

універсальний унікальний метод застосовується до хвиль любої природи.  Це 

означає, що можуть існувати оптичні акустичні теплові та інші види голограм у 

всіх діапазонах частот коливання хвиль. Якимось шляхом електрони, як 

частинки завжди знають, що діє інша. Надсвітлове поширення між частинками, 

вказує на існування більш глибокого рівня реальності та прихованої від нас 

більш високої спів розмірності.  

 

1. Космічна думка вічної матерії 

Поза формою, думка концепції існувати не може, так як для неї потрібен 

архітектурний носій. Носієм космічної думки являється вічна матерія з її 

різновидами степені щільності. Первинна матриця  зберігає досвід еволюції  

усіх світів,  а сама по собі космічна субстанція інертна, лишена свідомості, вона 

не здатна до еволюції без творчого духу імпульсу архітектора. Щоб космічна 

природа почала народжувати нові простори, їй потрібна думка та дія 

архітектора творця з потужним викидом концептуальної енергії. Цілісна 

свідомість  перемагає гравітацію масової свідомості, керуючи своєю матрицею, 

реорганізуючи її, напрямляючи в еволюційне самовдосконалення, так як 

духовне насичує матеріальне. Матерія керована та організована, питання лише 

в тому, на якому рівні знаходиться сама людина, які хвилі вона сприймає. 



Реальні виміри – це матрична свідомість, у які проникають викиди 

інформаційних потоків, до якого з них ви безпосередньо приєднуєтесь, де ваша 

свідомість наповнюється змістом. Зрозуміти, що у архітектора визначений 

великий об’єм цінної субстанції, з якої можливо ліпити та створювати новий 

світ, нову свідомість. Всім цим конструкціям важливо звернути увагу людини, 

щоб вона дала енергію життєздатності енергію життя. Декілька умов для 

проектної реалізації думки: правильне та чітке формулювання, сильне бажання, 

вміння відпускати, незаторможуючи негативними блокуваннями. Чи можливо 

змінити та перепрограмувати майбутні візуальні інформації? Сам по собі 

алгоритм простору являється досить складним по суті та по категоріях, 

оскільки всі вони зв’язані між собою, створюючи систему продовженності 

зв’язків, систему орієнтирів та з’єднань. Організм передає її поляриризованим  

лазерним випроміненням, надалі радіохвилями,  у внутрішній поза клітковий 

простір, і ми можемо повторити цей процес в режимі штучного інтелекту. В 

результаті людство навчилось керувати процесом метаболізму. Навчилось 

використовувати зміну біоенергетичних фотонів в біомодульовані  хвилі, які 

переносять генетичну інформацію керування метаболізмом органів рецепторів 

у потрібному напрямку. Єдина космотворча сила – універсальний 

електромагнітний флюїд, пронизуючий все та оживляює матерію. Енергія – це 

послання творця, який виносить з абсолютного небуття проявленого існування  

усі творчі ідеї архітектури, залишаючи відмітки на чутливій плівці  первинної 

матриці. 

 

2. Зародження космічної ідеї творчості архітектора 

Ідея, як чиста інформація, появляється з космосу  з абсолюту космічного 

розуму. Космічний розум – це сукупність всіх відомостей поєднаних 

інформаційними зв’язками. Кожен архітектор являється невід’ємною  частиною 

єдиного розуму всесвіту, та в процесі архітектурного проектування вносить 

свій вклад в універсальний банк даних космосу. Ви не просто імпульсуєте  

фізично, ви також викидаєте свою енергію, котра контактуючи з іншими 



формами і викидами інших форм, збагачується змінюючи якість буття. Імпульс 

подається у всесвіт, а самі сфери буття і є творчість. Сам імпульс рухає вами, 

народжуючи стремління та бажання направляти архітектора на пошук істини та 

ідеї. Сформована триєдність аспектів буття виражена в думці ідеї  формою 

матерії, енергією сили та волі. Твоя свідомість – це якась матриця, котра 

накладена на Абсолютну свідомість це – трафарет твоєї форми.  

Іоносфера, як всесвітній інформаційний банк, включає в себе універсальну 

субстанцію, що відає найпотаємнішим закутками нашого буття (Рис. 1).  Наше 

буття – це потенційний стан енергії, при якій імпульс пробуджує в енергії 

свідомість та стремління пізнати себе,  починається процес розгортання. Все 

знаходиться в еволюційному русі, де рух – це потоки енергії, які змінюються та 

переплітаються. Архітектор намагається організувати безконечність в світі 

безмежності. Сама по собі космічна субстанція інертна та лишена свідомості, і 

не здатна до розвитку ідеї без творчого імпульсу духу. Щоб космічна природа 

почала народжувати світи, їй необхідна дія думки творця, що несе план 

творіння. Воля на людському рівні являється тою силою, котра зв’язує між 

собою розум та матерію, свідомість та тіло. Поза формою існування думка 

існувати не може, так як їй необхідний матеріальний носій. Носієм ідеї 

архітектора являється вічна матерія та її різновиди. 

 
Рис 1. Роль іоносфери як всесвітнього інформаційного банку 

 (Автор Кузьмич В.І.) 

 



На рівні колористично-пошарових сфер, роль кожної функціонально 

визначена та спрямована на резонанс відповідної матерії. Кожен рівень 

іоносфери спрямований на відповідний резонанс, що ретранслює ту чи іншу 

енергетику всесвіту де головну роль для людини відіграє видиме світло (Рис. 2). 

Власно цей феномен розвинувся у способі та порядку розташування видимого 

спектру. Ця універсальна матриця дає змогу розповсюдження інформаційного  

колористичного коливання космосу та служить універсальною моделлю 

єднання та спільності всієї живої енергії. Вона служить всесвітньою мовою 

спілкування та систематизації життя. 

 
 Рис 2. Система колористичного шарування іоносфери  (Автор Кузьмич В.І.) 

 

Матрично-цифровий код матерії, як універсальний знаменник, об’єднує та 

розшифровує сутність людського буття (Рис. 3).  Людина сприймає реальність  

через призму свого розуміння, в залежності від степені розвитку її свідомості. 

Думка поширюється в просторі за допомогою енергії, котра породжує вібрації 

тонкої матерії. Людина та інші розумні істоти сприймають ментальні вібрації. 

Все це взаємодіє універсальним квантовим методом. Вона рухається шукаючи 

нові потоки творчої свідомості намагаючись пробитись до абсолюту своєї 

квантової досконалості. Свідомість архітектора – це уніфікована програма 

накладена на абсолютну свідомість, це матричний код його форми творчої 

реальності. Ясновидність архітектора сприймає різні рівні щільності  первинної  

матерії та відбитки думко-форм розумних істот. Це світ фантастичної 



швидкості зміни потенціалів майбутнього, при якому свідомість швидко 

змінюється та розширюється, і так само змінюються потенціали, навіть не 

встигнувши проявитись в просторі фізичної реальності  В чому секрети 

матеріалізації та керування енергетичним простором?  

   
Рис 3. Універсальність енергетичного - числового коду матриці іоносфери 

(Автор Кузьмич В.І.) 

 
Цей особистий приймач сприйняття налаштований  на частоту вселенської 

гармонії. У всесвіті закладена безконечна кількість варіабельності еволюцій, 

безконечне відтворення творчого та духовного росту проектних ідей. Яскраві 

потенціали бажаної реальності у деяких архітекторів вже виявлені на тонкому 

плані. Це виглядає, як готовий реалізований образ, але в тонкому плані. 

Складність в цьому що його необхідно перевести в реальність фізичного світу. 

В контексті колористичної складової аури людини, на квантовому рівні 

підпорядкування спектральним потокам енергії, оболонка підтримує порядок 

розташування пошарових потоків (Рис. 4). 



   

Рис 4. Схема колористичної розкладки структури аури – людини. Чакри  

(Автор Кузьмич В.І.) 

 

Тібетські монахи зафіксували спектральне випромінення душі як тонкої 

субстанції всесвіту (Рис. 5).  Виражена у сумарному спільному знаменнику вона 

ілюструє єдність та спільність енергетично колористичних потоків всесвіту. На 

рівні якісних ознак, це пояснює спосіб розповсюдження та викиду енергії 

інформаційного порядку, що нікуди не щезає, а перетворюється з одного виду в 

інший перероджуючись в нових формах та субстанція. Єдність енергетичного 

світу дає змогу безконечного перетворення та змін в нових фізичних 

матеріалізуваннях. 

 
Рис 5. Фотофіксація виходу з фізичного тіла спектральної духовної основи 

тібетського монаха (Телепрограма каналу К1). 



Процес резонансу з іоносферою підпорядкований певним ритмам 

головного мозку людини. Ця чиста інформація, яка проявляється з абсолюту  

космічного розуму, як сукупність усіх авторських відомостей космосу 

об’єднаних енерго-інформаційними зв’язками. Кожен архітектор являється 

невід’ємною частиною єдиного розуму всесвіту та в процесі особистого 

розвитку  вносить свій внесок у універсальний банк даних космосу. Ви не 

просто надихаєтесь фізичною енергією середовища, ви випромінюєте свою 

творчу енергію, котра стикується з іншими формами  буття збагачується 

змінюючи свою якість і в процесі архітектурного спілкування і дальше 

повертається до вас збагаченою. Так існують всі форми творчості. Цей імпульс 

рухає вашим натхненням  в галузі архітектури, народжуючи ваше стремління та 

бажання пошуку нових середовищ, нових концепцій,  та пошуку істини у собі – 

пошуку творчого его. Принцип руху та утворення нових енергетичних потоків- 

зв’язків закладений  у фізичній здатності нейронів головного мозку архітектора, 

і при творчому процесі архітектурного проектування базується на природі 

метаболістичного розподілу. Внаслідок утворення нових зв’язків угрупувань, 

творець отримує можливість нових композиційних вирішень, запрограмованих 

у нових формах. В результаті інформаційного резонансу, проходить 

під’єднання до потоків всесвітнього інформаційного банку, при чому 

інформація має здатність сумарного накопичення та служить рушійною силою 

у прогресі людства (Рис. 6).   

 
Рис 6. Кільцевий принцип обігу інформації в іоносфері  (Автор Кузьмич В.І.) 



Це схема утворення та розвитку нових нейронних угрупувань та ритмів 

головного мозку пов’язаних з творчим процесом архітектора та інформаційного 

кругообігу резонансу Всесвіту. 

 

Висновки.  

Процеси, що відбуваються на рівні тонкої матерії усвідомлення, 

матричним імпульсом приєднуються  до всесвітнього інформаційного банку, 

ретранслюючи нові форми пробудження матеріального простору. На рівні 

зародження ідеї-концепту, архітектор приєднується  до коливального контуру 

всесвіту, фізично структуруючи просторові співвідношення мас та 

енергетичних потоків. Еволюціонуючи по траєкторії спіралі, на вищому 

часовому етапі, створюються згустки інтелектуальної енергії котрі отримують 

реальну фізичну субстанцію реалізації, завдяки професійним здатностям 

архітектора. Розвиток матеріально-технічного прогресу, поєднаний з новими 

формами інтелекту, спонукає творчі потуги людини-творця до реалізації нових 

форм та способів формування середовища. Прогресивна роль зодчого 

направлена на вдосконалення матеріального світу немислима без віртуального 

контакту з всесвітом. Головну роль у способі створення нових ідей відіграє 

біологічна здатність людини метаболічного розвитку, та вдосконалення у 

створенні нових форм матеріального буття. Квантовий спосіб розмноження 

ідейної думки породжує локацію та сприйняття нових форм на вищому рівні. 

Архітектурна творчість на рівні енергетичного імпульсу, збагачує 

функціонально естетичні надбання, народжуючи нові емоційно колористичні 

потоки. 
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