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Вперше у світі пояснюються особливості блакитного тонкоматеріального тіла 
людини. 
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Впервьіе в мире обьясняіотся особенности голубого тонкоматериального тела 
человека. 
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зовнішньої частини блакитного тонкоматеріального тіла впливають на розвиток людини, її тіл, 
властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних можливостей, стан здоров'я, 
характер фізіологічних, психічних, інтелектуальних, ментальних, емоціональних, моральних, 
етичних, естетичних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, антидуховних і відповідних 
соціальних проявів. 

Еніоанатомічна норма блакитного тонкоматеріального тіла 
Еніоанатомічна норма блакитного тонкоматеріального тіла - це такий 

еніоанатомічний стан тіла, при якому його зовнішня оболонка знаходиться між зовнішніми 
оболонками світлосяюче-зеленого і бірюзового тонкоматеріальних тіл; будова, структура, 
архітектоніка, форма, топографія, інформаційно-енергетичний зміст, функції, функціональні 
можливості та функціонування блакитного тіла при певних навантаженнях оптимально 
узгоджені з усіма тілами. 

Блакитне тонкоматеріальне тіло, розвинене до функціональної норми (Мал.1), 
інформаційно-енергетично: забезпечує морфогенез усіх структурних рівнів фізичного тіла та 
інформаційно-енергетичний генезис світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-
оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного і червоного тонкоматеріальних тіл; приймає 
участь у створенні біоплазми нового людського життя з наповненням її інформацією, яка 
визначає переднатальний (ембріональний, фетальний) і постнатальний розвиток анатомії, 
морфології та фізіології людини, а також визначає прояви психічних, інтелектуальних, 
ментальних, емоціональних, моральних, етичних, естетичних, духовних, душевних, ПСІ-
феноменальних властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних 
можливостей, позасмислового відображення світу, екстрасенсорної, інформаційно-енергетичної 
і духовної чутливості та прояви інформаційно-енергетичного зв'язку з досвідом зниклих 
земних людських цивілізацій - регресії. На інформаційному рівні тіло контролює та коректує 
функції червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, 
зеленого і світлосяюче-зеленого тонкоматеріальних тіл, а також управляє цими функціями, 
встановлює інформаційно-енергетичний взаємообмін з Божим планом Творення, 
впорядкування та розвитку Всесвіту і людини. Забезпечує початок найвищого духовного 
розвитку людини, поглиблює та розширює розвиток вже високорозвинених, гармонійно 
збалансованих властивостей, особливостей, здібностей, функцій і функціональних можливостей 
та вдосконалює біотичні та соціальні властивості людини аж до можливості їх духовного та 
ПСІ-феноменального прояву. Відкриває нові інформаційно-енергетичні можливості 
спілкування і відображення світу, який знаходиться за межами фізіологічних можливостей 
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органів чуття. Починає взаємний перехід від інформаційно-енергетичного людського і земного 
життя до інформаційно-енергетичного космічного та духовного життя. Допомагає 
інформаційно підпорядковувати свідомість людини Божій Свідомості, не обмежуючи свободи 
людської свідомої діяльності, та досягнути ясності, чистоти і зрозумілості думок. 
Інформаційно-енергетична основа блакитного тіла: допомагає людині опанувати 
інтегральне мислення, наблизитися до пізнання законів ідеалів, вищих принципів і сенсу 
людського життя, усього живого, Природи, Землі, біосфери, ноосфери. Всесвіту та Духовного 
Буття; заспокоює та нормалізує емоції; сприяє наполегливості, терпеливості, незалежності, 
спокою, миролюбності, дружності, благородності, інтуїтивності та дипломатичному 
спілкуванню. У процесі філогенетичного та онтогенетичного розвитку людини інформаційно 
фіксує, зберігає та диференціює негативне і позитивне причинно-наслідкове значення усіх 
біологічних, соціальних, духовних та інформаційно-енергетичних проявів, передає інформації 
цих проявів наступним поколінням, наповнює реалізацію причинно-наслідкового 
філогенетичного і онтогенетичного розвитку людини. 

Блакитне тіло визначає характер проявів людини шляхом інформаційно-енергетичного 
поєднання інтуїтивних почуттів з причинно-наслідково обумовленими біотичними і 
соціальними властивостями, особливостями, здібностями, функціями та функціональними 
можливостями людини. Інформаційний зміст блакитного тіла створює умови для того, щоб 
людина могла: цілеспрямовано і економно витрачати свої сили, оптимально впорядкувати 
своє життя, режим дня, робочі та сімейні стосунки з дотриманням законів, моральних, етичних, 
естетичних і духовних норм життя; вчитися контролювати і порівнювати сприйняття, 
почуття, уявлення, думки, емоції, рухи, практичну діяльність, інформаційний характер та 
енергетичні вібрації інформаційно-енергетичних полів, об'єм особистої інтенсивності, 
стабільності, концентрації уваги і психічної діяльності в гармонії з умовами середовища. 
Інформаційно-енергетичний характер блакитного тіла: спрямовує людину до найвищих 
духовних рівнів розвитку сили волі, мужності, рішучості, відваги, працьовитості, масштабності, 
щедрості, вдячності; сприяє впевненості людини у своїх силах, почуттям власної могутності та 
безпомилковості на шляху біотичного, соціального, духовного і ПСІ-феноменального 
вдосконалення; орієнтує людину на пізнання духовних та культурних досягнень, мистецтва, 
літератури та релігії; дає людині можливість усвідомити значення духовності в особистому 
житті та наближає її до пізнання істини. Оптимальне функціонування блакитного тіла: 
запобігає стресам та перевантаженню нервової системи; нормалізує процеси збудження; 
приносить людині спокій; стримує прояви бурхливих емоцій; утримує внутрішній спокій; 
допомагає ввійти до стану медитації; захищає людину від радіації та негативного 
інформаційно-енергетичного впливу зовнішнього середовища; дає можливість максимально 
розвивати здібності широкого соціального і дипломатичного спілкування, уникати життєвих 
ускладнень, напружень, конфліктів, знаходити оптимальні варіанти вирішення критичних 
ситуацій, легко перемагати людську обмеженість, залишатися оптимістичним, миролюбним, 
самостійним, самодостатнім, незалежним, вільним і позбавленим страху смерті. Блакитне тіло 
орієнтує людину на набуття знань, вмінь і практичних навичок учителя, митця, 
мистецтвознавця, літератора, письменника, журналіста, провідника, мандрівника, члена 
експедицій, музейного працівника, дипломата тощо. Переважно це життєво мудрі люди, які 
завжди шукають правду, прагнуть істини, глибшого самовдосконалення і найвищого духовного 
розвитку. 

З погляду вічного розвитку людини її блакитне тіло першим починає інтеграцію 
фізичних, інформаційно-енергетичних і духовних рівнів Буття в людині минулого, 
теперішнього та майбутнього, забезпечує постійність інформаційно-енергетичної єдності та 
взаємообміну з досвідом минулих життів, інформаційно-енергетичну безперервність 
філогенетичного розвитку людини, причинно-наслідкову єдність філогенетичного і 
онтогенетичного розвитку. 
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1 

Мал.1 Блакитне тонкоматеріальне тіло 
1 -блакитне тіло; 2-зовнішня частина блакитного тіла; 3-внутрішня частина блакитного тіла; 

4-внутрішня оболонка блакитного тіла; 5-зовнішня оболонка блакитного тіла 

Мал.2 Гіпотрофія зовнішньої частини блакитного тіла 
1-блакитне тонкоматеріальне тіло 
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Мал.З Гіпертрофія зовнішньої частини блакитного тіла 
1-блакитне тонкоматеріальне тіло 

Тіло містить причинио-иаслідкові інформації властивостей, особливостей, здібностей, 
функцій і функціональних можливостей майбутньої людини. Теперішні характеристики 
властивостей, особливостей, здібностей, функцій і функціональних можливостей біотичних, 
соціальних, психічних, духовних та ПСІ-феноменальних проявів людини розвиваються під 
постійним інформаційно-енергетичним впливом тих властивостей, особливостей, здібностей, 
функцій і функціональних можливостей, які людина мала в минулих життях. В людській істоті 
саме блакитним тілом починається поєднання людини минулої, теперішньої і майбутньої та 
забезпечення часової триєдності. Блакитне тіло своїм інформаційним впливом вдосконалює 
розвиток високорозвинених біотичних, соціальних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних 
та інформаційно-енергетичних властивостей, особливостей, здібностей і функціональних 
можливостей на основі інтеграції причинно-наслідкових інформацій усіх тимчасових 
тонкоматеріальних тіл та інформацій вічних тонкоматеріальних тіл тільки у блакитних 
діапазонах електромагнітного спектра. 

Блакитне тіло визначає початок найвищого духовного розвитку з наповненням свідомості 
людини інформацією духовної відповідальності за характер мислення, емоцій, бажань і 
діяльності протягом земного життя. Все те, що відбувається з людиною, інформаційно 
взаємозалежне не тільки з блакитним тілом, але й з усіма тонкоматеріальними тілами, і до 
певної міри передбачено. Те, що вже відбулося, що відбувається і має відбутися з людиною, 
обумовлено причинно-наслідковою інформацією філогенетичного та онтогенетичного розвитку 
людини та усіх тонкоматеріальних тіл. 

Блакитне тіло інформаційно-енергетично допомагає визначити потрібний анатомо-
морфофункціональний розвиток епітеліальних тканин, епітелію внутрішніх оболонок 
порожнистих органів, паренхіми, травної та дихальної систем, залоз внутрішньої секреції, залоз 
травної, дихальної і видільної систем. 
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Блакитне тонкоматеріальне тіло на фізичному рівні людини символізує єдність людини 
минулої, теперішньої і майбутньої, взаємозалежність причинно-наслідкових закономірностей 
розвитку людини, її характеристик біологічних, соціальних, духовних, психічних, інтуїтивних 
та інформаційно-енергетичних властивостей, особливостей, здібностей, функцій і 
функціональних можливостей, інформаційно-енергетичну безперервність філогенетичного 
розвитку людини, інформаційну єдність філогенетичного і онтогенетичного розвитку людини, 
постійний інформаційно-енергетичний вплив минулого на сучасність людини, що частково 
обумовлює її майбутні властивості, особливості, здібності та функціональні можливості, 
символізує життєві інформаційно-енергетичні матерії Всесвіту блакитних діапазонів 
електромагнітного спектра, духовність, релігійність, мудрість, незалежність, свободу, 
нескінченність, різноманітність, вірність, постійність, інтровертність, фригідність, ізольованість 
від суспільства і глибокий смуток. 

Блакитне тіло разом з іншими вічними тонкоматеріальними тілами після смерті фізичного 
тіла приймає від нього і тимчасових тонкоматеріальних тіл інформації, інформаційні 
голограми, матриці та програми причинно-наслідкового поєднаного філогенетичного, 
онтогенетичного і еволюційного розвитку людини, інформації про індивідуальні особливості 
анатомії, морфології та фізіології фізичного тіла, інформації про психічні, інтелектуальні, 
ментальні, емоційні, моральні, етичні, естетичні, духовні, ПСІ-феноменальні, соціальні, 
професійні й інші прояви людини, інформації про інформаційно-енергетичний генезис 
червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого і 
світлосяюче-зеленого тонкоматеріальних тіл та інформації триєдиної єдності минулої, 
теперішньої і майбутньої людини для постійного зберігання і передачі наступному поколінню. 

Перевага інформаційно-енергетичних матерій чистих блакитних відтінків у блакитному 
тілі у тому, що вони забезпечують чистоту і нескінченість філогенетичного розвитку людини, 
єдність філогенетичного, онтогенетичного та еволюційного розвитку людини, гармонію у 
формуванні різнохарактерних високорозвинених біотичних, соціальних, духовних, ПСІ-
феноменальних властивостей, особливостей, здібностей, функцій і функціональних 
можливостей людини у філогенезі, дають людині можливість досягнути позасмислової, 
екстрасенсорної, інформаційно-енергетичної та духовної чутливості, позасмислового 
відображення світу, регресії як інформаційно-енергетичного зв'язку та інформаційно-
енергетичного взаємообміну з досвідом минулих земних життів і стародавніх цивілізацій, 
позитивного мислення, внутрішнього спокою, життєвої мудрості, духовності, толерантного 
відношення до основних релігій людської цивілізації, незалежності та свободи, прогресивного 
розвитку, наближають людину до Духовного Буття, до пізнання істини людського духу і 
окремих божественно-духовних аспектів Буття, але при всьому цьому виникають труднощі у 
завершенні розпочатих справ. При цьому людина не здатна самостійно закінчити великі справи 
і пережити радість від завершення роботи. Такі люди завжди потребують допомоги. 
Інформаційно-енергетичні матерії сяюче-блакитних відтінків наділяють людину такими 
властивостями, особливостями, здібностями і функціональними можливостями, які дають їй 
можливість змінювати і прогресивно перебудовувати світ. Людина досягає незалежності та 
необмеженої свободи. Насичені блакитні інформаційно-енергетичні матерії додають натхнення 
і розширюють духовний розвиток людини. Бліді блакитні інформаційно-енергетичні матерії 
пригнічують рішучість, людина стає нерішучою, сумнівається і не впевнена у своїх силах. 
Комбінації блакитно-сірих інформаційно-енергетичних матерій проявляються егоїзмом. 
Блакитно-чорні композиції інформаційно-енергетичних матерій формують меланхолійну, 
пригнічену, в'ялу і малоактивну людину. Блакитно-трупні кольорові комбінації інформаційно-
енергетичних матерій спричиняють страх і жах. 

Усі вищенаведені біологічні, соціальні, духовні, психічні, ПСІ-феноменальні та 
професійні прояви людини, обумовлені блакитним тонкоматеріальним тілом, можна 
цілеспрямовано розвивати, вдосконалювати і формувати спеціальними технологіями впливу 
блакитними інформаційно-енергетичними матеріями на блакитне тонкоматеріальне тіло. 
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У процесі еніопедагогічного, еніоанатомічного, еніопсіанатомічного, еніопсихічного і 
еніомедпчного впливу на людину блакитними інформаційно-енергетичними матеріями 
посередництвом блакитного тонкоматеріального тіла реагує не лише блакитне 
тонкоматеріальне тіло, але й зелене, світлосяюче-зелене, бірюзове, синє, бузкове, фіолетове, 
рожеве, біле і золоте тонкоматеріальні тіла та блакитна голографічна інтеграція 
тонкоматеріальних тіл в цілому. Блакитними інформаційно-енергетичними матеріями можна 
свідомо і цілеспрямовано впливати на людину не тільки через блакитне тонкоматеріальне тіло, 
але й через окремо взяте зелене, світлосяюче-зелене, бірюзове, синє, бузкове, фіолетове, 
рожеве, біле і золоте тонкоматеріальні тіла, а також інтегрально, через блакитну голографічну 
інтеграцію тонкоматеріальних тіл з акцентом на будь-якому тонкоматеріальному тілі 
голографічної інтеграції з різною поступовістю, послідовністю, синхронно, асинхронно, 
ритмічно, аритмічно, з однаковою чи різною інтенсивністю і силою, короткочасно чи 
довготривало, з різною кількістю тіл, різними комбінаціями цих тіл та усією блакитною 
голографічною інтеграцією тонкоматеріальних тіл. Результатом буде різний ефект впливу 
еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопедагогічних, еніофізіологічних, еніопсіхічних, 
еніобіологічних, еніотерапевтичних, еніомедичних та інших еніологічних технологій, методів і 
засобів. 

Тільки за умови розвиненого блакитного тіла, його структурної та функціональної 
відповідності усім тілам і збалансованості з усіма тілами людини можна: в повній мірі 
використати інформаційно-енергетичний потенціал блакитних діапазонів електромагнітного 
спектра інформаційно-енергетичних полів людства, Природи, Землі, біосфери, ноосфери, 
Всесвіту, Духовного Буття та ін. для ідентичного, чистого, безперервного і поєднаного 
філогенетичного, онтогенетичного і еволюційного розвитку людини, розширення інтеграції її 
тіл, поєднання в людській особі минулої, теперішньої та майбутньої людини, для 
поглибленого розвитку високорозвинених біотичних, соціальних, духовних, психічних, ПСІ-
феноменальних властивостей, особливостей, здібностей і функціональних можливостей; 
проявити свою практичну діяльність у Духовному Бутті, вдосконалити розвиток ПСІ-
феноменальних здібностей, позасмислове сприйняття, екстрасенсорну, інформаційно-
енергетичну та духовну чутливість, позасмислове відображення світу, регресію, пізнання 
правди, істини і світу за межами фізіологічних можливостей органів чуття, підкорити свою 
волю Божій Волі з набуттям необмеженої свободи, початком збалансованого розуміння 
значення не тільки людського і земного Буття, але й космічного і Духовного Буття для 
людського життя, вільним мисленням у взаємозалежності людського, земного, космічного та 
Духовного Буття; усвідомити природну смерть фізичного тіла як перехід до інформаційно-
енергетичної форми життя у Духовному Бутті; зрозуміти, що життя людини є нескінченне, а її 
духовний розвиток необмежений; досягти перспективного виховання, навчання, формування 
певних біотичних, соціальних, духовних, психічних, інтелектуальних, ментальних, емоційних, 
моральних, етичних, естетичних, професійних, ПСІ-феноменальних та інших властивостей; 
отримати розширені можливості регенерації, реабілітації та рекондиції людини. Усі ці 
можливості можуть реалізуватися блакитною інформаційно-енергетичною матерією за 
допомогою блакитного, зеленого, світлосяюче-зеленого, бірюзового, синього, бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого і золотого тонкоматеріальних тіл. 

Гіпотрофія і гіпофункція зовнішньої частини блакитного тонкоматеріального тіла 
Гіпотрофія зовнішньої частини блакитного тонкоматеріального тіла - це такий 

еніоанатомічний стан тіла, при якому його зовнішня частина зменшена до розмірів зовнішньої 
частини світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, 
світлосяюче-червоного і навіть червоного тонкоматеріального тіла і довготривало перебуває у 
стані функціональної пасивності (Мал.2 ). 

• Гіпотрофія і гіпофункція зовнішньої частини блакитного тонкоматеріального тіла: 
дезінтегрують та послаблюють структурно-функціональну єдність фізичного тіла з 
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блакитним тілом і блакитною голографічною інтеграцією тонкоматеріальних тіл; 
послаблюють блакитну голографічну інтеграцію тонкоматеріальних тіл; зменшують 
об'єм інформаційно-енергетичного взаємообміну у блакитних діапазонах 
електромагнітного спектра; послаблюють прояв усіх властивостей, особливостей, 
здібностей, функцій і функціональних можливостей, обумовлених блакитним 
тонкоматеріальним тілом, блакитними інформаційно-енергетичними матеріями та 
тимчасовими тонкоматеріальними тілами; сприяють дефіциту інформацій, мікрочасток, 
світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм блакитних діапазонів 
електромагнітного спектра в індивідуально-універсальній життєвій інформаційно-
енергетичній біоплазмі та у специфічних і високоспецифічних блакитних життєвих 
інформаційно-енергетичних біоплазмах; унеможливлюють вдосконалення та 
універсальний розвиток блакитного тонкоматеріального тіла, зеленої, світлосяюче-
зеленої, блакитної, бірюзової, синьої, бузкової, фіолетової, рожевої, білої та золотої 
голографічних інтеграцій тонкоматеріальних тіл. Гіпотрофія та гіпофункція зовнішньої 
частини блакитного тонкоматеріального тіла на фізичному рівні людини проявляються: 
дезінтеграцією і нищенням структурно-функціональної єдності усіх тіл людини; 
послабленням причинно-наслідкової взаємозалежності між філогенетичним і 
онтогенетичним розвитком людини; зменшенням інформаційно-енергетичного впливу 
індивідуального філогенетичного розвитку і життєвого досвіду минулих життів людини 
на її сучасний розвиток; незбалансованою причинно-наслідковою закономірністю 
розвитку людини; втратою сімейної та індивідуальної інформаційно-енергетичної 
ідентичності; уповільненням еволюційного і найвищого духовного розвитку людини; 
неможливістю повної реалізації високорозвинутих властивостей, особливостей, 
здібностей, функцій і функціональних можливостей та ефективного біотичного, 
соціального, психічного, ПСІ-феноменального і духовного прояву; обмеженням 
соціального та дипломатичного спілкування, власної свободи, об'єктивного пізнання світу 
і Духовного Буття; нездатністю відчувати реальність за фізіологічними межами органів 
чуття та усвідомлювати єдність людини, Природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, 
Духовного Буття, матеріального і духовного та єдність людини теперішнього, минулого і 
майбутнього в людській істоті. При цьому в людській діяльності виникає розлад між 
бажаннями та силою волі людини і бажаннями та силою волі Духовного Світу і Бога зі 
зменшенням в людини сили волі, мужності, рішучості, віри у свої сили, зниженням 
працьовитості, працездатності, послабленням бажання подальшого духовного, 
соціального, психічного, ПСІ-феноменального і біотичного вдосконалення та 
послабленням контролю психічної діяльності. Гіпотрофія і гіпофункція блакитного тіла 
приводять до протиріч між сприйманням, почуттями, уявленнями, думками, емоціями, 
діями та дійсністю. Це супроводжується підвищеною збудливістю нервової системи, 
функціональною недостатністю епітеліальних клітин, травної, дихальної, видільної та 
ендокринної систем, порушенням процесів метаболізму, схильністю до хвороб внутрішніх 
органів, інфекційних, онкологічних, шкірних, психічних і душевних хвороб. 

Гіпертрофія і гіперфункція зовнішньої частини блакитного тонкоматеріального тіла 
Гіпертрофія зовнішньої частини блакитного тонкоматеріального тіла - це такий 

еніоанатомічний стан тіла, при якому його зовнішня частина збільшена до розмірів зовнішньої 
частини бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого або навіть золотого 
тонкоматеріального тіла і довготривало перебуває у стані функціональної активності (Мал.З). 

Гіпертрофія та гіперфункція зовнішньої частини блакитного тонкоматеріального 
тіла: 
посилюють і прискорюють формування структурно-функціональної єдності блакитного тіла, 
блакитної голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл з фізичним тілом; посилюють 
блакитну голографічну інтеграцію тонкоматеріальних тіл; переповнюють блакитною 
інформаційно-енергетичною матерією зелену, світлосяюче-зелену, блакитну, бірюзову, синю, 
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бузкову, фіолетову, рожеву, білу і золоту голографічні інтеграції тонкоматеріальних тіл, що 
може призвести до їх інформаційно-енергетичного самоблокування, порушення природних 
шляхів циркуляції інформаційно-енергетичних матерій, підвищення концентрації 
інформаційно-енергетичних матерій аж до стану саморуйнування; збільшують об'єм 
інформаційно-енергетичних взаємообмінів у блакитних діапазонах електромагнітного спектра; 
посилюють прояви усіх властивостей, особливостей, здібностей, функцій та функціональних 
можливостей, обумовлених блакитним тонкоматеріальним тілом і блакитними інформаційно-
енергетичними матеріями; спричиняють надлишок інформацій, мікрочасток, світла, енергій, 
інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм блакитних діапазонів електромагнітного 
спектра в індивідуально-універсальній життєвій інформаційно-енергетичній біоплазмі та у 
специфічних і високоспецифічних блакитних та синіх життєвих інформаційно-енергетичних 
біоплазмах; спочатку прискорюють вдосконалення та універсальний розвиток блакитного 
тіла, зеленої, світлосяюче-зеленої, блакитної, бірюзової, синьої, бузкової, фіолетової, рожевої, 
білої та золотої голографічних інтеграцій тонкоматеріальних тіл, а потім уповільнюють з 
ризиком виникнення саморуйнування. Гіпертрофія і гіперфункція зовнішньої частини 
блакитного тіла: посилюють, поглиблюють і прискорюють анатомо-функціональний 
розвиток усіх структур фізичного тіла, інформаційно-енергетичний генезис світлосяюче-
зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного і 
червоного тонкоматеріальних тіл; прискорюють процес вдосконалення високорозвинутих 
властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних можливостей і дієвих 
біотичних, соціальних, духовних, психічних, ПСІ-феноменальних, позасмислових, 
екстрасенсорних, інформаційно-енергетичних і регресивних проявів людини; створюють 
найкращі інформаційно-енергетичні умови для найвищого духовного розвитку, набуття 
внутрішнього спокою, поглибленого стану медитації, пізнання істини, правди, Духовного Буття 
і Бога, сприймання, відчуття і відображення дійсності, що знаходиться за межами фізіологічних 
можливостей органів чуття. При всьому цьому людина досягає стану безпроблемної реалізації 
своїх високорозвинутих біотичних, соціальних, психічних, ПСІ-феноменальних, 
позасмислових, регресивних і духовних властивостей. І попри все це людина поступово втрачає 
силу волі, щоб довести до кінця справу, яку розпочала з великим натхненням, прагне спокою і 
незалежності за будь-яку ціну, віддаляється від людей, обов'язків, відповідальності, земного 
життя та спрямовує свою свідомість до небес. В людини починає формуватися інтровертний 
характер, вона мало спілкується, стає байдужою, схильною до самоізоляції та глибокого 
смутку. 
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