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Пояснення та інтерпретація специфічних функцій бірюзового тонкоматеріального 
тіла: 

• Морфогенетична функція бірюзового тіла проявляється як утворення і формування 
анатомічних і морфологічних структур фізичного тіла та інформаційно-енергетичний 
генезис усіх тимчасових тонкоматеріальних тіл і вічного блакитного тіла. У філогенезі та 
онтогенезі людини бірюзове тіло забезпечує реалізацію природних голографічних 
причинно-наслідково обумовлених і запрограмованих індивідуальних матриць росту, 
розвитку і диференціації усіх анатомічних і морфофункціональних структурних рівнів 
фізичного тіла, структурних та інформаційно-енергетичних функціональних рівнів усіх 
тимчасових тонкоматеріальних тіл і вічного блакитного тіла. Морфогенетичну функцію 
слід одночасно сприймати і пояснювати як специфічну та ідентичну. 

• У філогенезі людини бірюзове тіло інформаційно-енергетично утримує чистоту її 
причинно-наслідкового філогенетичного розвитку, містить інформації про філогенез і 
онтогенез людини. Специфічні бірюзові життєві інформаційно-енергетичні біоплазми 
утримують, оновлюють і зберігають індивідуальні причинно-наслідкові анатомо-
морфофункціональні норми будови, форми, структури, архітектоніки і функцій усіх 
структурних рівнів фізичного тіла, структурних та інформаційно-енергетичних 
функціональних рівнів тимчасових тонкоматеріальних тіл і вічного блакитного тіла, усі 
властивості, особливості, здібності та функціональні можливості, котрі людина набуває 
протягом своїх окремих онтогенезів у різних фізичних тілах протягом різних земних 
життів, захищають голографічні матриці причинно-наслідкового індивідуального 
розвитку людини, біотичну та інформаційно-енергетичну ідентичність людини в її 
кожному філогенетичному і онтогенетичному розвитку від негативних інформаційних 
змін, мутацій, патологічно-деструктивних змін, від розпаду, знищення і невластивих 
змін. 

• Метаболічна функція проявляється безпосереднім впливом інформацій, мікрочасток, 
світла, енергій, інформаційно-енергетичних субстанцій, специфічних і 
високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм бірюзового тіла на 
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мікроструктури і ультраструктури залозистих клітин, на синтез і секрецію гормонів, 
ферментів, медіаторів та інших біологічно активних речовин, що обумовлюють 
індивідуальні властивості обміну речовин, а також на характер метаболізму фізичного 
тіла. Ця функція проявляється і метаболізмом бірюзових інформаційно-енергетичних 
матерій, необхідних для забезпечення функціонування бірюзового, оранжевого, 
світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, синього, 
бузкового, фіолетового, рожевого, білого та золотого тіл і бірюзової голографічної 
інтеграції тонкоматеріальних тіл. Метаболічну функцію потрібно розглядати і 
пояснювати як специфічну та ідентичну. 
Кінетична функція проявляється первинним голографічним інформаційно-
енергетичним формуванням усіх функцій у структурах бірюзового тіла з наступним 
передаванням голографічно сформованих функцій відповідним структурам фізичного 
тіла і людини для їх практичної реалізації. Відповідна функціональна діяльність 
фізичного тіла з будь-якими проявами спочатку відбувається у структурах бірюзового 
тіла та бірюзової голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл, а потім - у фізичному 
тілі. Кінетичну функцію потрібно одночасно сприймати і пояснювати як специфічну та 
ідентичну. 
Коректувальна функція проявляється адекватним інформаційним, енергетичним та 
інформаційно-енергетичним забезпеченням сили, інтенсивності, тривалості, 
послідовності та поступовості виникнення або одночасного виникнення, збалансованого 
співвідношення активності та пасивності функцій усіх анатомічних і морфологічних 
структур фізичного тіла; поєднаними інтелектуальними, ментальними, емоційними, 
інтуїтивними, духовними, ПСІ-феноменальними і практичними проявами людини у 
фізичних, біотичних, соціальних, духовних та окремих божественних аспектах буття; 
переорієнтацією і адаптацією функції до мінливих умов зовнішнього середовища, 
професійної діяльності, рівня соціального розвитку, життєздатності, життєдіяльності, 
росту і розвитку фізичного тіла та людини, здатної діяти в умовах Землі, Всесвіту і 
духовного буття. Коректувальна функція бірюзового тіла має значно більші можливості, 
ніж коректувальні функції блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, 
світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного і червоного тіл. При 
нормальному еніоанатомічному розвитку цих тонкоматеріальних тіл їх коректувальні 
функції завжди проявляються збалансовано, взаємозалежно і доповнюють одна одну. 
Коректувальну функцію потрібно одночасно сприймати і пояснювати як специфічну та 
ідентичну. 
У процесі філогенетичного та онтогенетичного розвитку людини у бірюзових діапазонах 
електромагнітного спектра бірюзове тіло утримує і зберігає від розпаду, знищення, 
патологічно-деструктивних змін і мутацій під час хвороб, травм, впливу біопатогенних. 
техногенних і негативних факторів індивідуальну генетичну, інформаційно-енергетичну, 
анатомічну, морфологічну та фізіологічну ідентичність фізичного тіла людини на усіх її 
анатомо-морфологічних структурних рівнях. Тіло інформаційно-енергетично обумовлює 
форми і структури біотичного та інформаційно-енергетичного імунітету людини у 
бірюзових діапазонах електромагнітного спектра. Бірюзове тіло значно розширює 
діапазони електромагнітного спектра утримання і зберігання інформації! у 
філогенезі та онтогенезі людини. 
Захищає фізичне тіло, червоне, світлосяюче-червоне, оранжеве, світлосяюче-оранжеве, 
жовте, зелене, світлосяюче-зелене, блакитне і бірюзове тіла від проникнення негативних 
інформацій, біопатогенних, неідентичних, неприродних і нетипових інформаційно-
енергетичних матерій бірюзових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і 
синіх діапазонів електромагнітного спектра, мікрочасток і мікроорганізмів. Очищає 
фізичне тіло від шкідливих мікрочасток і біопатогенних мікроорганізмів, від негативних 
інформацій, біопатогенних, неідентичних, неприродних, невластивих, нетипових 
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інформаційно-енергетичних матерій бірюзових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, 
блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра. При цьому складовий жовтий 
компонент бірюзового тіла очищає оранжеве, світлосяюче-оранжеве, жовте, зелене і 
світлосяюче-зелене тонкоматеріальні тіла у жовтих діапазонах, складовий зелений 
компонент очищає зелене і світлосяюче-зелене тонкоматеріальні тіла у зелених і 
світлосяюче-зелених діапазонах, складові блакитний і синій компоненти очищають 
зелене, світлосяюче-зелене і блакитне тіла у блакитних і синіх діапазонах 
електромагнітного спектра. При досягненні універсального розвитку бірюзове тіло за 
необхідності може інформаційно-енергетично очищати червоне, світлосяюче-червоне, 
оранжеве, світлосяюче-оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче-зелене, блакитне і бірюзове 
тіла. 
На біотично-фізичному рівні декодує і кодує інформації, мікрочастки, світло, енергії, 
інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми бірюзових, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра 
інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища для причинно-наслідкових 
морфогенетичних і функціональних потреб усіх анатомічних і морфологічних структур 
фізичного тіла, а на інформаційно-енергетичному рівні - для бірюзової голографічної 
інтеграції тонкоматеріальних тіл. 
Розподіляє і перерозподіляє між усіма анатомічними та морфологічними структурами 
фізичного тіла, між фізичним тілом і тонкоматеріальними тілами та між 
тонкоматеріальними тілами бірюзової голографічної інтеграції тіл інформації, 
мікрочастки, світло, енергії, інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми 
бірюзових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонів 
електромагнітного спектра причинно-наслідкового морфогенетичного, поєднаного 
біотичного, соціального, інтелектуального, ментального, емоційного, психічного, 
духовного і ПСІ-феноменального розвитку, прискореного, поглибленого і всебічного 
вдосконалення високорозвинутих властивостей, особливостей, здібностей, функцій, 
функціональних можливостей, функціонуючих біотичних, соціальних, духовних, 
позасмислових, екстрасенсорних, інформаційно-енергетичних, телепатичних, 
регресивних і ретрокогнітивних проявів людини та усіх її ПСІ-феноменальних 
здібностей, обумовлених тимчасовими тонкоматеріальними тілами і вічним блакитним 
тілом. 
Забезпечує фізичне тіло, бірюзове, оранжеве, світлосяюче-оранжеве, жовте, зелене, 
світлосяюче-зелене, блакитне, синє, бузкове, фіолетове, рожеве, біле і золоте тіла 
потрібною кількістю причинно-наслідкових інформацій, мікрочасток, світла, енергій, 
інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм бірюзових, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра, що має 
значення для морфогенезу, людського життя, поєднаного біотичного, соціального, 
інтелектуального, ментального, емоційного, морального, етичного, естетичного, ПСІ-
феноменального та духовного розвитку, для прискореного, поглибленого і всебічного 
вдосконалення високорозвинених властивостей, особливостей, здібностей, функцій, 
функціональних можливостей і функціонуючих біотичних, соціальних, духовних, 
позасмислових, екстрасенсорних, інформаційно-енергетичних, телепатичних, 
регресивних і ретрокогнітивних проявів людини та усіх ПСІ-феноменальних здібностей, 
обумовлених тимчасовими тонкоматеріальними тілами і вічним блакитним тілом. При 
цьому бірюзове тіло приймає від тонкоматеріальних тіл аналогічні інформації для 
забезпечення свого функціонування. 
Забезпечує у бірюзових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх 
діапазонах електромагнітного спектра інформаційно-енергетичний перехід від 
низькочастотних до високочастотних інформаційно-енергетичних рівнів буття, між 
фізичним тілом, бірюзовим, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, жовтим, зеленим. 
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світлосяюче-зеленим. блакитним, бірюзовим, синім, бузковим, фіолетовим, рожевим, 
білим і золотим тілами та інформаційно-енергетичними полями зовнішнього 
середовища. 
Інформаційно-енергетично обумовлює можливість поєднаного біотичного, соціального, 
інтелектуального, ментального, емоційного, морального, етичного, естетичного, ПСІ-
феноменального та духовного розвитку, прискореного, поглибленого і всебічного 
вдосконалення високорозвинених властивостей, особливостей, здібностей, функцій, 
функціональних можливостей і функціонуючих біотичних, соціальних, духовних, 
позасмислових, екстрасенсорних, інформаційно-енергетичних, телепатичних, 
регресивних і ретрокогнітивних проявів людини. При цьому в усіх тимчасових 
тонкоматеріальних тілах і вічному блакитному тілі причинно-наслідково посилює 
обумовленість інформаційно-енергетичної основи ПСІ-феноменальних здібностей, які 
можуть проявлятися на основі одного або декількох відповідних тимчасових 
тонкоматеріальних тіл з найбільшою ефективністю у бірюзових, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, синіх і змішаних діапазонах електромагнітного 
спектра, що дає ПСІ-феноменальним здібностям якісно нові характеристики і розширює 
сфери їх використання. 
Являється основою для утворення бірюзової голографічної інтеграції 
тонкоматеріальних тіл і приймає участь в утворенні оранжевої, світлосяюче-оранжевої, 
жовтої, зеленої, світлосяюче-зеленої, блакитної, синьої, бузкової, фіолетової, рожевої, 
білої та золотої голографічних інтеграцій тіл. Без бірюзового тіла неможлива бірюзова 
голографічна інтеграція тонкоматеріальних тіл. 
Створює інформаційно-енергетичну основу поєднаного біотичного, соціального, 
інтелектуального, ментального, емоційного, морального, етичного, естетичного, ПСІ-
феноменального та духовного розвитку, прискореного, поглибленого і всебічного 
вдосконалення властивостей, особливостей, здібностей, функціональних можливостей і 
функціонуючих біотичних, соціальних, духовних, позасмислових, екстрасенсорних, 
інформаційно-енергетичних, телепатичних, регресивних і ретрокогнітивних проявів 
людини. При цьому в усіх тимчасових і вічному блакитному тілах розширюються 
інформаційно-енергетичні основи розвитку, вдосконалення, проявів і практичного 
використання ПСІ-феноменальних здібностей. 
Морфогенетична, метаболічна, кінетична, коректувальна функції, функція забезпечення 
індивідуальної генетичної та інформаційно-енергетичної бірюзової ідентичності 
людини, функція забезпечення біотичного та інформаційно-енергетичного бірюзового 
імунітету людини уможливлюються спільним функціонуванням фізичного тіла, 
бірюзового, червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, 
жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого і блакитного тіл. Ці функції посилюються, 
розширюються і вдосконалюються іншими вічними тонкоматеріальними тілами. 
Бірюзове тонкоматеріальне тіло вільно проникає крізь блакитне, світлосяюче-зелене, 
зелене, жовте, світлосяюче-оранжеве, оранжеве, світлосяюче-червоне, червоне і фізичне 
тіла, з якими голографічно поєднується, перебуває у симбіозі та утворює голографічну 
структурно-функціональну єдність. При проникненні крізь ці тонкоматеріальні тіла 
бірюзове тіло повторює їх форму, структуру, архітектоніку, топографію і утворює з 
ними 8 вторинних ідентичних тонкоматеріальних тіл: бірюзово-блакитне, бірюзово-
світлосяюче-зелене, бірюзово-зелене, бірюзово-жовте, бірюзово-світлосяюче-оранжеве, 
бірюзово-оранжеве, бірюзово-світлосяюче-червоне і бірюзово-червоне. 
Формує з інформацій людського, природного, земного, біосферного, ноосферного, 
космічного і духовного буття причинно-наслідкові інтегральні інформаційно-
енергетичні голографічні матриці бірюзових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, 
блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра для розвитку, вдосконалення і 
проявів біотичних, соціальних, психічних, інтелектуальних, ментальних, емоційних. 
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моральних, етичних, естетичних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних 
властивостей, особливостей, здібностей, функцій і функціональних можливостей та 
окремих аспектів божественного розвитку, вдосконалення і проявів людини. 
Прояви функцій бірюзового тіла інформаційно визначають характер психічної 
діяльності, ситуативного мислення, емоційних і духовних переживань, практичної 
діяльності, щоденних життєвих ситуацій, індивідуального буття, біотичних, соціальних, 
психічних, духовних і ПСІ-феноменальних проявів людини, можливості людини 
пристосовуватися до мінливих соціально-економічних умов суспільства, вміння знайти 
своє місце в суспільстві та реалізувати свої потенційні можливості на будь-яких рівнях 
буття. 
Допомагає людині відчути і усвідомити єдність свого минулого, теперішнього та 
майбутнього, єдність суспільства, природи, біосфери, ноосфери, Землі, Всесвіту і 
духовного буття, єдність людського, земного, матеріального, духовного, космічного та 
божественного. 
При пасивній життєвій позиції, недостатньому розвитку інтелекту, сили волі, духовності 
та усіх тіл людини створюються інформаційні умови, за яких людина не може 
змінювати свої причинно-наслідково інформаційно-енергетично обумовлені бірюзовим 
тілом онтогенетичний розвиток, морфогенетичні, анатомічні, морфологічні та 
фізіологічні процеси фізичного тіла, форми, структури і функції усіх тимчасових 
тонкоматеріальних тіл і вічного блакитного тіла, біотичні, соціальні, духовні, психічні та 
ПСІ-феноменальні прояви і життєві ситуації. При цьому розвиток людини та перебіг її 
життєвих ситуацій здійснюються відповідно до інформаційного причинно-наслідкового 
змісту бірюзового тіла у бірюзових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і 
синіх діапазонах електромагнітного спектра. 
При активній життєвій позиції, достатньому розвитку інтелекту, менталітету, сили волі, 
духовності, усіх тіл людини, при позитивному мисленні, відкритості до любові, 
духовності та добра протягом життя створюються інформаційні умови, за яких людина 
може змінювати характер причинно-наслідкового інформаційного змісту голографічних 
матриць і програм свого розвитку в бірюзовому тілі, у бірюзових, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра, 
інформаційно переорієнтовувати характер взаємозалежностей і взаємовпливів між 
бірюзовим тілом, фізичним тілом і усіма тонкоматеріальними тілами, між біотичними, 
соціальними, психічними, духовними, ПСІ-феноменальними проявами і життєвими 
ситуаціями, що дає ширші у порівнянні із блакитним тілом можливості змінювати долю 
людини у бірюзових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх 
діапазонах електромагнітного спектра. 
Розширює поєднання окремих голограм біотичної, соціальної, психічної, 
інтелектуальної, ментальної, емоційної, моральної, етичної, естетичної, ПСІ-
феноменальної, духовної, душевної, деякої божественної, раціональної, прагматичної, 
прогресивної, гуманної та практичної діяльності в єдину голограму із функціональною 
анатомією причинно-наслідкових проявів окремих голограм у бірюзових, жовтих, 
зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра. 
Виконує функцію посередника між фізичним тілом людини і Абсолютом у пізнанні 
суті Абсолюту, Землі, Всесвіту, духовного буття і свого найвищого духовного «Я» і 
протягом земного життя людини розширює її можливості у досягненні високодуховного 
та душевного розвитку, а також розвитку окремих божественних властивостей. 
На фізичному рівні людини у бірюзових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, 
блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра інформаційно-енергетично 
допомагає мозку в ширших залежностях оцінювати причинно-наслідкові закономірності 
розвитку людини, суспільства, природи, Землі та Всесвіту, зрозуміти місце і значення 
людини у причинно-наслідковому ланцюзі розвитку життя на Землі. 
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• Посилює і значно розширює інформації життєвого досвіду енергіями бірюзових, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонів електромагнітного 
спектра, передає до центрів мозку посилені інформації, які збуджують мозкові центри, 
забезпечують у них відповідні біохімічні, електромагнітні та інформаційно-енергетичні 
процеси оптимальних життєво необхідних процесів мислення, духовно-емоційних 
відчуттів і переживань творчого мислення і творчих думок, практична реалізація яких 
вдосконалює саму людину та соціальні інфраструктури у гармонії з природою, Землею, 
біосферою, ноосферою, Всесвітом, духовним буттям і потребами людини. 

• У процесі філогенезу і онтогенезу акумулює, зберігає, розділяє і випромінює 
інформації причинно-наслідкової єдності філогенетичного, онтогенетичного та 
еволюційного розвитку людини. Після смерті фізичного тіла бірюзове тіло у бірюзових, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного 
спектра приймає до своїх структур інформації досвіду земного життя, які вічно 
зберігаються у структурах бірюзового тіла і можуть передаватися бірюзовим тілом 
новому людському життю. 

• Створені бірюзовим тілом причинно-наслідкові інформації, мікрочастки, світло, енергії, 
інформаційно-енергетичні субстанції, біоплазми та інформаційно-енергетичні голограми 
різного характеру вільно переміщуються просторами бірюзового, блакитного, 
світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, 
світлосяюче-червоного, червоного і фізичного тіл і можуть фіксуватися та реалізуватися 
у структурах цих тіл. 

• Захищає від інформаційно-енергетичного руйнування індивідуальну бірюзову 
голографічну інтеграцію тонкоматеріальних тіл, допомагає захищати оранжеву, 
світлосяюче-оранжеву, жовту, зелену, світлосяюче-зелену, блакитну і синю голографічні 
інтеграції тонкоматеріальних тіл. 

• Не допускає проникнення біопатогенних, неідентичних, невластивих, неприродних і 
нехарактерних інформаційно-енергетичних матерій до свого внутрішнього середовища і 
внутрішніх середовищ блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, 
світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного, червоного і фізичного тіл. 

• Після смерті фізичного тіла бірюзове тіло у бірюзових, жовтих, зелених, світлосяюче-
зелених, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра приймає від фізичного 
тіла і тимчасових тонкоматеріальних тіл і вічно зберігає інформації голографічної 
матриці причинно-наслідкового філогенетичного, онтогенетичного та еволюційного 
розвитку людини, причинно-наслідкові інформації індивідуальних особливостей 
анатомії, морфології та фізіології фізичного тіла, причинно-наслідкові та дуалістичні 
інформації біотичних, соціальних, психічних, інтелектуальних, ментальних, емоційних, 
моральних, етичних, естетичних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних і окремих 
божественних проявів людини, причинно-наслідкові інформації форм, структур і 
функцій тимчасових тіл, а також передає наступним інкарнаціям голографічну матрицю 
причинно-наслідкового та дуалістичного розвитку новонародженої людини. 
Інформаційно поєднує людину минулого, теперішнього і майбутнього, чим допомагає 
досягти її часової триєдності. 

• У бірюзових, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних і синіх діапазонах 
електромагнітного спектра: 

1. не лише в онтогенезі, але й у філогенезі людини інформаційно, енергетично та 
інформаційно-енергетично обумовлює інформаційно-енергетичні ідентичність, 
індивідуальність, інформаційно-енергетичний імунітет і гомеостаз. Приймає участь в 
обумовленні біотичного імунітету людини 

2. захищає від інформаційного, енергетичного та інформаційно-енергетичного руйнування 
усі анатомічні та морфологічні структурні рівні фізичного тіла і структури тимчасових 
тонкоматеріальних тіл. У філогенезі інформаційно-енергетично допомагає блакитному 

10 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 48 (114). 2016 



тілу захищати його структури. Жовтий компонент бірюзового тіла у філогенезі та 
онтогенезі захищає людину від впливу низькочастотних випромінювань і променів, 
зелений компонент - від надкоротких хвиль за межами гамма-випромінювань і від 
наддовгих хвиль за межами радіохвиль, блакитний компонент - від радіації, синій 
компонент - від рентгенівського випромінювання, а інтегральний бірюзовий 
компонент і його складові - від негативного впливу зовнішнього середовища 

3. інформаційно-енергетично очищає усі анатомічні та морфологічні структурні рівні 
фізичного тіла, організм в цілому, індивідуальну голографічну причинно-наслідкову 
матрицю філогенетичного, онтогенетичного та еволюційного розвитку людини від 
шкідливих мікрочасток і мікроорганізмів, а за потреби жовтим компонентом частково 
очищає оранжеве, світлосяюче-оранжеве, жовте, зелене і світлосяюче-зелене тіла, 
зеленим, світлосяюче-зеленим, блакитним і синім компонентами очищає зелене і 
світлосяюче-зелене тіла від негативних інформацій, біопатогенних, неідентичних, 
неприродних, невластивих, нехарактерних і нетипових інформаційно-енергетичних 
матерій бірюзових діапазонів електромагнітного спектра 

4. управляє інформаційно-енергетичною біоплазмою нового людського життя, контролює 
ріст, розвиток і диференціацію усіх анатомічних і морфологічних структур фізичного 
тіла та еніологічних структур оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, блакитного, ідентичних бірюзово-блакитного, бірюзово-
світлосяюче-зеленого, бірюзово-зеленого, бірюзово-жовтого, бірюзово-світлосяюче-
оранжевого, бірюзово-оранжевого, бірюзово-світлосяюче-червоного, бірюзово-
червоного та компонентних тіл із жовтим, зеленим, світлосяюче-зеленим, блакитним і 
синім компонентами інформаційно-енергетичних матерій, забезпечує функціонально 
необхідними інформаціями, мікрочастками, енергіями і світлом індивідуально-
універсальну життєву інформаційно-енергетичну біоплазму, специфічні та 
високоспецифічні інформаційно-енергетичні біоплазми бірюзового, блакитного, 
світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, 
ідентичних бірюзово-блакитного, бірюзово-світлосяюче-зеленого, бірюзово-зеленого, 
бірюзово-жовтого, бірюзово-світлосяюче-оранжевого, бірюзово-оранжевого, бірюзово-
світлосяюче-червоного, бірюзово-червоного і компонентних тіл із жовтим, зеленим, 
світлосяюче-зеленим, блакитним і синім компонентами інформаційно-енергетичних 
матерій 

5. трансформує, модулює, синтезує і випромінює інформації, мікрочастки, світло, 
енергії, інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми, приймаючи таким чином 
участь у подальшому творенні та оновленні інформаційно-енергетичних полів Землі, 
суспільства, біосфери, ноосфери. Всесвіту і духовного буття 

6. забезпечує інформаційно-енергетичні взаємообміни причинно-наслідкового характеру 
між усіма анатомічними та морфологічними структурами фізичного тіла, між фізичним і 
тонкоматеріальними тілами, між тілами бірюзової голографічної інтеграції і 
взаємообміни тонкоматеріальних тіл із природними для людини інформаційно-
енергетичними полями людей, тварин, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і 
духовного буття 

7. приймає участь в утворенні причинно-наслідкової інформаційно-енергетичної матерії 
Всесвіту, інформаційно-енергетичних полів людства, природи, Землі, біосфери, 
ноосфери. Всесвіту і духовного буття 

8. уможливлює симбіоз бірюзового тіла з фізичним тілом. Без цього симбіозу неможливі 
прояви біотичного життя людини в умовах Землі 

9. утворює специфічні та високоспецифічні бірюзові життєві інформаційно-енергетичні 
біоплазми і приймає участь в утворенні індивідуально-універсальної життєвої 
інформаційно-енергетичної біоплазми 

10. постійно випромінює у зовнішнє середовище інформації, мікрочастки, світло, енергії, 
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інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми людини, приймаючи таким чином 
участь у створенні життєвого інформаційно-енергетичного середовища людини, 
наповнює новим інформаційним змістом і енергетично посилює інформаційно-
енергетичні поля зовнішнього середовища, зокрема індивідуальне психічне поле, 
родинне психічне поле, психічне поле соціальної групи, універсальне психічне поле 
Землі, універсальне психічне поле Всесвіту, духовні поля людства і окремі 
інформаційно-енергетичні поля Всесвіту 

11. приймає участь в утворенні індивідуального інформаційно-енергетичного 
біоплазматичного поля людини 

12. приймає, декодує, кодує і зберігає поєднані інтелектуальні, ментальні, емоційні, 
моральні, етичні, естетичні, ПСІ-феноменальні, духовні, душевні інформації, інформації 
окремих божественних аспектів та інші інформації людства, природи. Землі, біосфери, 
ноосфери, Всесвіту і духовного буття, використовуючи їх для формування 
індивідуальних знань законів основних наук, впорядкування Всесвіту, суспільства, 
духовного буття та їх функціонування в єдності матеріального, духовного, минулого, 
теперішнього, майбутнього, людського, земного і космічного 

13. фіксує та інтегрує причинно-наслідкові інформації всебічного, гармонійного, 
збалансованого та універсального розвитку людини, її тіл, властивостей, особливостей, 
здібностей, функцій і функціональних можливостей, що відносяться до усіх рівнів буття 
людства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і духовного буття 

14. забезпечує індивідуальність філогенетичного, онтогенетичного, еволюційного, 
психічного, інтелектуального, ментального, емоційного, морального, етичного, 
естетичного, ПСІ-феноменального, духовного, душевного розвитку, окремих аспектів 
божественного розвитку людини, її життєві ситуації, практичну діяльність, відносини із 
суспільством, з окремими людьми, природою, Землею, Всесвітом і духовним буттям 

15. розширює та поглиблює причинно-наслідкові обумовленість і програмування 
індивідуальних особливостей філогенезу і онтогенезу людини, морфогенетичних 
процесів фізичного тіла, його анатомії, морфології та фізіології, форм, структур і 
функцій усіх тимчасових тонкоматеріальних тіл і вічного блакитного тіла, психічних, 
інтелектуальних, ментальних, емоційних, моральних, етичних, естетичних, духовних, 
душевних, ПСІ-феноменальних, окремих божественних і соціальних проявів людини, її 
практичної діяльності, життєвих ситуацій, стану здоров'я, характеру хвороб, відносин із 
суспільством, природою, Землею, Всесвітом і духовним буттям 

16. інформаційно-енергетично визначає та орієнтує причинно-наслідковий індивідуальний 
філогенез, онтогенез і еволюційний розвиток людини 

17. інформаційно-енергетично інтегрує в людині усі властивості, результати людської 
діяльності минулого і теперішнього, чим певною мірою обумовлює і програмує 
майбутнє людське життя і наслідки майбутньої діяльності людини 

18. інтегрує інформації людини минулої і теперішньої, а також інформаційно модулює і 
програмує інформаційну голограму майбутньої людини 

19. формує інтуїтивні, науково-прагматичні, ПСІ-феноменальні аспекти, окремі аспекти 
духовної, душевної, божественної, причинно-наслідкової та дуалістичної діяльності, 
котра свідомо, підсвідомо і несвідомо реалізується фізичним тілом і психікою, певними 
біотичними, соціальними, психічними, інтелектуальними, ментальними, емоційними, 
моральними, етичними, естетичними, ПСІ-феноменальними властивостями, 
особливостями, здібностями і функціями людини, окремими аспектами духовних, 
душевних і божественних проявів, відношенням і поведінкою людини при досягненні 
мети і вирішенні поставлених завдань 

20. чутливо реагує на біотичні, соціальні, інтелектуальні, ментальні, емоційні, моральні, 
етичні, естетичні, ПСІ-феноменальні, духовні, душевні та окремі божественні прояви 
людини, на її практичну діяльність, життєві ситуації, стан здоров'я, характер хвороб, 

12 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 48 (114). 2016 



стосунки у суспільстві, з окремими людьми, природою, Землею, Всесвітом і духовним 
буттям. Усе це бірюзове тіло інформаційно фіксує і кодує, переорієнтовує характер 
взаємозалежностей із фізичним тілом і тонкоматеріальними тілами, еволюційно змінює 
характер інформацій голографічної матриці майбутньої людини 

21. внутрішня і зовнішня частини бірюзового тіла формують і віддзеркалюють у просторі 
усі ультра-, мікро- і макроанатомо-морфофункціональні структури фізичного тіла, а 
також структури бірюзового, блакитного, світлосяюче-зеленого, зеленого, жовтого, 
світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-червоного і червоного тіл. Фізичне 
тіло у бірюзовому тілі представлено 28 разів: 14 разів у внутрішній частині та 14 разів - у 
зовнішній частині тіла 

22. дає думці інформаційно-енергетичну силу духовного, душевного і ПСІ-феноменального 
характеру. Така думка значно розширює сфери свого впливу та проявів і може впливати 
на еволюційний розвиток людини, суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, 
Всесвіту, духовного буття і змінювати властивості інформацій, мікрочасток, світла, 
енергій, часу, простору і будь-якої матерії людського, земного, космічного і духовного 
походження з минулого, теперішнього та майбутнього 

23. інформаційно та енергетично допомагає людині усвідомлювати, диференціювати, 
запам'ятовувати і аналізувати причинно-наслідкові інформації людського життя, 
суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і духовного буття 

24. не допускає проникнення до індивідуальних причинно-наслідкових інформаційно-
енергетичних голограм таких інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-
енергетичних субстанцій і біоплазм, котрі могли б негативно змінювати інформаційний 
причинно-наслідковий зміст і інформаційно-енергетичні програми голограм розвитку 
людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, 
психічних, духовних і ПСІ-феноменальних можливостей. 
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