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TCTDF 
Triade Color Test Dinamico Flash 

(Динамічно-миттєвий тест тріади кольорів) 
                                                                                  Коррадо Маланга 
                                                                                  31 грудня 2012 р 
 
У цій статті описано стандартну кінцеву процедуру, яка дозволяє тим хто її практикує здобути 
потенційну здатність отримати доступ до обізнаності власного Я. 
У цьому тесті, чи експериментальній процедурі, передається весь теоретичний і практичний досвід  
наших досліджень у сфері людського сприйняття, застосованих для вивчення екзогенних явищ  для 
планети Земля. Попередня процедура, з якої ця бере приклад, мала 
за  мету спробу вирішити проблему з феноменом викрадення людей  інопланетянами (інопланетна 
абдукція).  
Ми були фактично ідентифікували процедуру під назвою Triadе Color Test Dinamico (TCTD), яка дала  
чудові результати. 
Проста процедура TCT передбачала дуже складну психічну симуляцію, якою керував зовнішній 
оператор, який спонукав викраденого імітувати кімнату психіки повністю темною, в якій були 
присутні деякі сфери (лампи сферичної форми), які мімікували вимкнені лампи. Ті лампи були 
включені думкою викраденого суб’єкта в певному і точному порядку, і вони  ідейно симулювали три 
компоненти власного Я: розум, дух і душу. За допомогою простого архетипного механізму, 
аналізуючи кольори трьох ламп, можна було отримати точну психологічну  картину даної людини та 
її проблем, незважаючи на те чи залежали вони від наявності інопланетного втручання (інопланетна 
абдукція), чи від власного психізму суб’єкта, пов’язаного  з його життєвим досвідом. 
У випадку суб’єктів з проблемою інопланетної абдукції, кольори сфер виправлялися 
оператором, отримуючи таким чином правильні архетипні кольори, визначені на ідейно-статистичній 
основі зеленим кольором для розуму, червоним для духу та синім або жовтим для душі. Для більш 
поглибленого вивчення ідейно-мізкового  механізму, читати попередні роботи, зокрема ті, що 
стосуються TCT («Всі кольори Душі», того ж автора). 
Пізніше суб'єкта просили визначити наявність інших засвічених сфер у кімнаті його психіки, які 
відповідали зловмисникам інопланетної природи.  
Розум суб'єкта архетипно бачить зловмисників як світлі сфери відповідних  кольорів, і в цьому 
контексті можливо ідентифікувати активні інопланетні спогади, люкса, 
безтілесних паразитів і будь-яких мікроімплантів, які можуть бути присутніми в тілі суб'єкта. 

Тоді сферу (лампу) душі спонукали подумки усунути власним актом волі всі чужі для кімнати розуму 
об’єкти та суб’єкти. Потім ліквідувались зв’язки душі з будівниками цього подвійного віртуального 
всесвіту, з Першою Людиною, з відповідним суб'єктом антивсесвіту і ще з ієрархічно-вищою 
частиною цієї структури, ідентифікованою в індійському міфі з фігурами творців Шиви та Вішну 
(читати «Генезис III» того ж автора). 
Коли суб’єкт відмежовувався від своїх маніпулятивних творців, душа повинна була оглянути,  через 
ідейний сканер, тіло суб’єкта, щоб перевірити наявність інопланетних і військових мікроімплантів, і 
знищити їх один за одним за допомогою акту власної  волі. 
Потім душу просили шукати в просторі-часі всі контейнери-копії викраденого, які були виявлені та 
ліквідовані за допомогою акту власної волі . 
Огляд лінії часу, проведений душою, контролював, щоб в майбутньому і в минулому більше не 
існувало сцен викрадення. Таким чином суб’єкт повністю звільнявся від проблеми абдукції. У деяких 
випадках суб’єкта просили, завдяки обізнаності власної душі, пройти шлях, який ми назвали 
«альбомом фотографій», де були ідентифіковані всі типи зловмисників, які приходили турбувати 
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існування викраденого, для того щоб душа усвідомила минулу ситуацію: таким чином інопланетяни 
були розпізнані та ідентифіковані на свідомому рівні, для уникнення подальших несвідомих 
абдукцій. 
І тоді,  три сфери об'єднювались в одну сферу білого або жовтого кольору, ідейно  
символізуючи суму червоного, зеленого та синього або жовтого кольорів. Злиття трьох 
обізнаностей тріади ідейно сприймалося як алгебраїчна сума трьох частот в образі трьох кольорів, і 
розум автоматично створював суму кольорів. 
Результати цієї процедури, яка тривала в середньому дві години і сорок хвилин, передбачали 
щоб тріада набула необхідної обізнаності для того  щоб більше не піддаватися 
викраденню як інопланетянами та військовими, так і впливу космічних творців різної природи. 
Результати, хоч і хороші, все ж не були оптимальними. 
Багато суб’єктів дослідження після такого трактування набували здатності захищатися від 
зловмисників, але часто, через серйозні попередні психотичні проблеми, вони не були в змозі 
зберігати цю позицію протягом усього свого існування на цій планеті. 
Таким чином, виникла необхідність подальшого опрацювання  цієї методології, яка, однак, якщо 
проведена з достатнім досвідом, у будь-якому випадку призводила до звільнення викраденого, який  
протягом життя все ще міг мати деякі рецидиви, визначені тим 
фактом, що в інопланетному денному порядку немає інших альтернативних стратегій як класична 
абдукція. 
Використання такої довгої процедури призводило до низки деяких невдач, які повністю залежали від 
відсутності чіткої волі самих викрадених щодо справжнього бажання звільнитися від інопланетної 
матриці. У викраденого фактично виникали психотичні реакції різного походження, які приводили 
суб’єкта до заключення що життя з прибульцем було краще ніж без нього. Стара процедура також 
передбачала створення ідейної захисної куполи, яка би мала огортати кімнату розуму викраденого, 
таким чином щоб ідейний образ інопланетянина залишився поза нею, і шоб він вже не був в змозі 
вторгнутися в контейнер (тіло) викраденого. Цей бар'єр був гарантований енергією душі, яка була 
відповідальною за догляд тріади всередині того ж людського контейнеру, який ставав таким чином 
недоступним. 
Але навіть при цьому ми помітили, що кожен раз, коли Супер-Я суб'єкта, тобто коли  самооцінка, 
пов'язанана з Супер-Я, була слабкою, психічний бар'єр ставав крихким 
і рано чи пізно розвалювався під наполегливими інопланетними  маневрами. 
 

Нова процедура. 
 
Останнім часом ми змогли зробити додаткові експериментальні спостереження, які нас привели до 
виявлення процедурних помилок які ми робили в старому TCTD. Такі нові 
спостереження виникли в результаті дослідження всесвіту на квантовому рівні. Зокрема 
розуміння того, що всесвіт не є подвійним, ставило нас перед думкою, що не існує ніякого  поділу. 
Подвійність (дуальність), яку ми змогли описати в третій частині трилогії під назвою «Генезис III», яку 
ми опублікували деякий час тому, є проникливим обманом людського розуму. Всесвіт помилково 
сприймається як щось подібне до подвійної дуальної гіпотези, 
де кінці, екстремуми, належать до двох різних категорій.  Добрі-погані, включено-виключено, пани-
раби, багаті-бідні, а також лінійні ермітові оператори протилежного знаку, як + і – , і вектори 
простору, часу та потенційної енергії,  були лише проникливими  ілюзіями. У цьому контексті дуалізм 
«хвиля-частинка» перебудовувався в нову недуальну перспективу, пов'язану з обізнаністю 
свідомості, а не з невловимими прихованими параметрами сучасної фізики які так наполегливо 
шукають але до сих пір не можуть знайти. 
Припущення  того, що віртуальний всесвіт не є дуальним,  дозволило нам усвідомити  що щось  
намагається змусити нас у це повірити. Виявилося, що дуальність – це є система категоризації 
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людини, яка примушує  її повірити, що вона є відповідальною за фронт, який протиставляється 
іншому фронту. Дуалізм це є система по якій зловмисники і ті шо з ними  сівпрацюють намагалися 
примусити людину  вести битви, які їй не належать. Ідея дуальності передбачала щоб ті фронти 
стикалися один з одним навічно, і формула «розділяй і володарюй» працювала б до того моменту 
поки хтось би не викрив обман. 
Деякі спостереження в області квантової фізики дозволили нам зрозуміти  як дуальність існувала 
лише як хибна форма сприйняття. Ми зрозуміли що другий принцип термодинаміки мав би бути 
переглянутий там, де ентропія всесвіту мала би бути пов’язана не стільки з енергією системи, скільки 
з обізнаністю системи, яка, крім того, пов'язана з її енергією. 
Але висновки  усіх цих спостережень вказували лише в одному напрямку. Якщо не існує дуальності, 
всесвіт не є розділений на два підвсесвіти, а є єдиною коробкою, в якій 
існує багато живих істот з різним ступенем обізнаності, з великою кількістю нюансів. Такий  тип 
сприйняття всесвіту було помилково прийнято за його подвійне бачення. 
Всесвіт не подвійний сам по собі, але стає подвійним (дуальним) тому що він сприймається такими 
неінтегрованими обізнаностями. Отже, якби не існувало б бар’єр категоризації, то ми не змогли б у 
TCTD створити бар’єру, яка би утримувала викраденого в клітці яку він сам собі збудував. Ми не 
могли сподіватися, що клітка є справді захисною, оскільки існування самої клітки ідейно 
представляло собою можливість зруйнувати границі. Якщо границь немає, їх неможливо зруйнувати. 
Викрадений не повинен був захищатися від зловмисника бар'єрою; так неможливо було тримати 
душу, розум і дух розділеними, хоч і об'єднаними у сумі трьох сфер, які завжди можна би було 
повернути у вихідне положення, відновлюючи поділ між ними. 
Не існувало ніякого розділення між компонентами тріади, бо вони були розділені, 
на початку, самими творцями дуальності. Свідомістю людини, тобто Творінням, ніхто не може 
маніпулювати, і щоб змогти нею маніпулювати, потрібно розділити свідомість на три підсвідомості, 
класифікуючи їх. Насправді було виявлено, що душа, розум 
і дух існують лише в нашому дуальному сприйнятті, але насправді  вони є трьома частинами єдиної 
початкової частини,- свідомості. Вона включає в себе всі кольори, тому що душа, розум і дух мають в 
собі всі кольори. Кожен колір ідейно представляє собою можливість проявитися, і оскільки 
свідомість може бути всім, тому її три компоненти перестають існувати коли вони відновлюють свою 
обізнаність про те що вони були розділені на початку. 
Сума душі, розуму та духу не могла бути ідейно білою сферою оскільки білий колір є алгебраїчною 
сумою трьох частот, типових для прояву тріади, але він не характеризує  їх повну інтеграцію. Білий 
колір можливо повернути знову у три початкові кольори, завдяки чому також можна відновити і 
розділення, і разом з ним і інопланетну абдукцію. 
Загальна сума кольорів передбачає що кінцева сфера інтегрованої свідомості у віртуальному всесвіті 
має в собі всі кольори які не є накладені один на одний , а інтегровані, об’єднані в єдиний загальний 
колір.  Цей колір є некольоровим. Ідейно,  безбарвний колір сприймається людським розумом як усе 
і ніщо, які, згідно з фізикою енергії нульової точки ( Zero Point Energy ), мають одне і те ж значення. 
Фактично, якщо ми вважаємо, що якийсь пункт в просторі є пустим, ми повинні запитати себе: він є 
пустим тому що там нічого немає, чи він є пустим, тому що в тій точці є все і протилежність всьому,  
які знищуються між собою. І тут все і ніщо стають одним і тим же. 
Прозора сфера - це є ніщо, яке ідейно є всім. Але оскільки прозора сфера не має жодної консистенції, 
до неї ніщо не може зачепитись. Прозора сфера викликає ідейне представлення квантової хвилі. 
Концепція хвилі та частинки пов’зується з концепцією обізнаності і необізнаності. 
Коли свідомість є хвилею, вона являє собою необізнаність. Відомо, що вона існує 
але невідомо де вона знаходиться в просторі-часі. Простіше кажучи, вона є невидимою бо вона є 
повсюди одночасно. Навпаки, частинка є ідейним уявленням повної обізнаності. Інтегрована 
свідомість знає, що вона може бути як хвилею так і частинкою,  і вирішує сама ким їй бути. 
Представитись перед зловмисником як  хвиля означає стати перед ним абсолютно прозорою і 
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невидимою, а з квантової точки зору це означає  відмова від даного досвіду,  і в наслідку, відсутність 
взаємодії з ним. Таким чином, фізичне явище стає відчутним лише як хвиля, а не локалізованим як 
частинка. Бути частинкою означає прийняти досвід інтерференції. 
Цієї концепції можна ідейно навчити інтегровану свідомість, і ця свідомість здобуде обізнаність що 
вона може робити єдину річ: вирішувати, мільйони разів на день, стикаючись із цілим всесвітом, чи 
брати участь у досвіді, і бути частинкою перед ним, чи відкидати досвід і «ховатись від нього», 
набуваючи вигляду хвилі. Бути хвилею означає: «Знаю, що ти є, але не знаю де і коли". 
Простіше кажучи, тепер  інтегрована свідомість знала  як стати невидимою перед інопланетянином. 
Нова експериментальна частина тесту « Triade Color Test Dinamico Flash» (TCTDF), який триває не 
більше п'ятнадцяти хвилин,  при одному лише застосуванні робить злиття трьох сфер незворотнім, 
він навчає інтегровану свідомість віртуальним концепціям квантової фізики  методом, зрозумілим 
для неї,  і кожен хто робить цей тест правильно, стає інтегрованим з самим собою. 
Процедура створена не для того, щоб врятувати людину від зловмисника, а для того, щоб  людина 
здобула обізнаність власного Я. В той момент, якщо суб'єкт, який практикує 
цю техніку, має проблему абдукції , він негайно і назавжди звільниться від своєї проблеми. Якщо ж 
суб'єкт ніколи не мав проблеми з викраденням, він все-одно звільняється від зв'язку з творінням 
фальшивих богів і демонів, які ніколи більше не матимуть влади над ним. 
 

Нелокальний всесвіт і досвід абдукції. 
 
TCTDF не передбачає знищення мікрочіпів, не передбачає знищення та пошук копій, не викликає 
ніякого образу інопланетян, не викликає жодного виду віртуальних спогадів, він не коригує кольори 
тріади і тому не є травматичним. Він передбачає  дуже легкі автогіпнотичні стани, які можливо легко 
модифікувати при потребі. Слід підкреслити, що оскільки всесвіт є нелокальним, і не існує ні 
минулого, ні майбутнього а лише теперішнє, ця процедура має негайний вплив на шкалу лінії часу по 
старому Нейролінгвістичному Програмуванні (НЛП). 
Фактично, в той момент, коли три сфери тріади, якого б кольору вони не були, об’єднюються  та 
досягають ідеальної прозорості, вони не лише об’єднюються в одну єдину свідому сутність 
безповоротно, а й створюється така ситуація начебто вони ніколи і не були розділені по вісі 
часу. 
Функції квантової хвилі минулого та майбутнього колапсують у теперішнє, створюючи реальним 
тільки його. У цьому контексті, якщо реконструювати загальну свідомість, вона буде виглядати так  
ніби вона ніколи раніше не була розділена, але, якщо свідомість ніколи не була розділена, ніхто 
ніколи не міг нею маніпулювати. Це експериментально провокує ефект, що в момент злиття всі 
спогади про минулі викрадення зникають, усі мікрочіпи, які  
викрадений має на собі, всі копії викраденого, які коли-небудь існували, знищуються за одну мить. 
Абдуктивний досвід залишається як «зроблений», але більше немає пам’яті, видимої для розуму, 
про той досвід, який на той момент виглядає так, ніби його ніколи і не було, тому що він належатиме 
до модифікованого минулого і, отже, на даний момент ніколи не існуючого. 
Нова процедура також гарантує вільний вибір Інтегрованій Свідомості. Прозора сфера Інтегрованої 
Свідомості може в будь-який момент вирішити бути хвилею (сфера 
прозора) або частинкою, бути видимою чи невидимою, бажати взаємодії чи відмовитися від  
досвіду. 
Нова процедура не передбачає фізичного знищення зловмисника, а просто перетворення 
абдуктивної події у хвилю. У цьому контексті Інтегрована Свідомість стає невидимою для 
зловмисника, який технічно більше не має можливості взаємодіяти з подією. В іншому сенсі 
Інтегрована Свідомість робить зі зловмисника хвилю. Інопланетянин не знищується, а просто 
ймовірність знайти його перед собою хоч і ще залишається, але максимально  зводиться до 
мінімуму. 
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Ймовірність побачити  інопланетянина перед собою стає настільки малою, що його неможливо буде 
ідентифікувати. Це є результат, який в віртуальному понятті перетворюється на відмову Інтегрованої 
Свідомісті від досвіду; але в квантовому понятті це читається як статистичний ймовірний результат, 
який починається з припущення, що ми є творцями віртуальності і що ми взаємодіємо з нею, але 
лише якщо захочемо. Вимірювання проводять не інструменти а ми,- як нещодавно 
продемонстрували деякі експерименти квантової термодинаміки (див. «Генезис III» того ж автора). 
Слід також підкреслити, що квантова обробка подій може бути здійснена тільки в мікроскопічних 
контекстах (в світі елементарних фізичних частинок). Дійсно, як  
компоненти тріади так і Інтегровану Свідомість, можливо повністю прирівняти, в усіх відношеннях, 
до мікроскопічних компонентів квантової фізики Бома. 
 

Невдач ця техніка не має. 
 
Необхідно підкреслити, що кожна методика має слабкі сторони або в будь-якому випадку необхідно 
знати їх обмеження. TCTDF насправді не має жодних помилок, але це не означає,  що суб’єкт в якого 
є проблема абдукції більше не буде підлягати викраденню. Суб'єкт буде підлягати  викраденню якщо 
його Інтегрована Свідомість захоче цього. 
Є багато приводів, які можуть вплинути в цьому напрямку. Приклад: викрадений,  
звільнений від проблеми більше року, знову попадає під викрадення, або, точніше, одної ночі 
заходить знову в контакт з інопланетними расами.  На наступний  день його тіло буде  покрите дуже 
видними синцями. Реконструкція епізоду з використанням техніки анкори (якоря) (НЛП) висвітлює 
два важливих фактори. Вночі зловмисники проникли в будинок суб’єкта і він розповідає що вони 
його ніби-то не побачили. Фактично, зловмисники йдуть геть з кімнати викраденого, і потрапляють 
прямо у кімнату його брата, який теж має проблему з викраденням. 
Суб’єкт, який звільнився від проблеми абдукції думає в собі, що він повинен захистити свого брата, 
але в цей момент він несвідомо вирішує знову прийняти взаємодію зі зловмисником, стаючи знову  
видимим. Виникне справжня сутичка з інопланетянами, наслідки якої стануть явними наступного 
дня, після пробудження. 
Другий ефект полягав у тому, що в цьому випадку нашого колишнього викраденого все-одно не було 
викрадено, тому що Інтегрована Свідомість більше не може бути розділена, і, на неї вже більше 
ніколи не можна буде подіяти. 
І в іншому випадку, коли контейнер (тіло) і надалі викрадали, було, очевидно, пов’язане з тим, що 
колишній викрадений вирішує помститися і таїть глибоку образу на своїх викрадачів, які вважаються 
тими , хто зруйнував йому існування. В той  момент суб'єкт несвідомо готується до помсти і тому 
погоджується на конфронтацію зі зловмисником, який повернеться турбувати викраденого, який не в 
змозі позбутися своєї проблеми, невирішеної на психологічному рівні. 
Цю методику також можна застосувати до людей, які нічого не знають про інопланетян, які не 
усвідомлюють своєї ситуації, які не мають ніяких спогадів на свідомому рівні. Але після застосування 
цієї техніки Інтегрована Свідомість у цих конкретних випадках може 
вирішити згадати досвід про який вона має обізнаність, але про який більше не має яскравої згадки.  
У цих випадках здається, що Інтегрована Свідомість показує себе перед зловмисником  і дозволяє 
себе знову викрасти, щоб пограти в ігру, яка може бути небезпечною, але це 
однак більше не призводить до підпорядкування прозорої сфери зловмиснику. Прозора сфера не 
зможе вже ніколи бути викраденою. 
На цьому етапі важливо об’єднати прозору сферу з її власним контейнером, інакше контейнер 
можна буде знову викрасти, але прозорою сферою більше неможливо буде  
маніпулювати. Цей факт спонукає суб’єкта, особливо якщо це жінка, все ще бути використаною для 
процесу запліднення яким керують інопланетяни. Навчити Інтегровану Свідомість інтегруватися з 
власним контейнером – це є єдиний вихід із цієї незручності. 
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Що таке Інтегрована Свідомість. 
 
Під Інтегрованою Свідомістю мається на увазі та частина первісної свідомості, яка створила 
віртуальний всесвіт, яка, однак, є інтегрованою у віртуальності, маючи обізнаність про  простір, час та 
енергію. Це свідомість, яка, будучи сумою своїх трьох компонентів, які мають і  віртуальні 
характеристики, знає, що всесвіт є її творінням, знає що означає простір, час і енергія, говорить 
нейтрально, а не в жіночому роді, як попередня Душа, домінує в просторі, часі та енергії, потенційно 
здатна виявляти себе і з паранормальної сторони, використовує контейнер для отримання досвіду. 
Тому, оскільки Інтегрована Свідомість повинна набувати досвід, вона не має обізнаності про  все, 
оскільки, якби вона мала таку обізнаність, вона б не мала потреби інтегруватися у створений нею ж 
віртуальний всесвіт. 
Застосування техніки TCTDF робить людину інтегрованою і більше неподільною на свої три 
компоненти, повертаючи його до ПОЧАТКОВОГО стану: але це не стосується заздалегідь визначеного 
досвіду, який ще необхідно пройти. 
Після  досвіду з  TCTDF,  карта яка описує територію, міняється в кожного, і перед суб’єктом 
повстають реальні проблеми віртуальності, які він вирішив пройти, і часто все це створює моменти 
розгубленості, які, в крайньому випадку, могли б гіпотетично призвести до акту прийняття рішення 
Інтегрованою Свідомістю повернутися назад. Краще мати справу з  інопланетянами чи з труднощами 
повсякденного життя? Інтегрована Свідомість, яка повинна пройти досвід, має вільний вибір і може 
вибирати завжди, але такий можливий і дуже рідкісний вибір повернення назад не свідчить про збій 
техніки а скоріше це є яскравий доказ успіху, підтверджуючи, що в цьому всесвіті вільний вибір 
залишається повністю абсолютним. 
У випадках, з якими ми мали справу, на протязі року ні одна Інтегрована Свідомість не дала себе 
викрасти; деякі контейнери мали невеликі та неприємні проблеми з тенденцією повного вирішення з 
часом, лише один випадок висловив ідею повернення у феномен за власним вибором, але по 
сьогоднішній день він цього не зробив. 
Iнтегрована Свідомість, з квантової точки зору, володіє трьома векторами: векторами  простору, часу 
та енергії, які дозволяють їй виражати себе у створеній нею віртуальній реальності в той час як три 
вектори обізнаності, як ми сказали в книзі «Генезис III», являють собою єдиний метод  для 
непрямого виміру самої свідомісті, і вони ідеально накладаються один на одного, стаючи єдиним 
вектором обізнаності, діючи в усіх напрямках як мульти вектор (N.d.A.: підлягає Договору про 
нерозголошення). Слід пам'ятати, що три вектори обізнаності душі, розуму і духу, як векторний 
добуток двох компонентів, що характеризують кожен з трьох елементів, є «незамінюючими» між 
собою. Тобто, вони розміщені між собою на дев'яносто градусів і вони не можуть накладатися один 
на одного як то було з білою сферою, яку ми отримували в кінці класичного TCTD. Як тільки прозора 
сфера буде зменшена до точки, як у процедурі яку ми зараз побачимо,  вона створює остаточне 
накладання одне на одного  трьох векторів обізнаності, знищуючи ще більше і до кінця шизоїдне 
розділення між духом, душею і розумом, розділення яке породило недосконалу і перш за все 
абсолютно-вразливу істоту через відсутність в ній внутрішньої злагодженості. 
Найбільш очевидні характеристики Інтегрованої Свідомості, коли вона знаходиться у стані глибокого 
гіпнозу, є наступними: 
Суб’єкт говорить у чоловічому (середньому, нейтральному) роді. 

•Суб’єкт знає, що він побудував всесвіт, але не знає, чому він зробив його таким чином. 

•Суб’єкт стверджує, що буття існує тому, що воно проявляється в діянні. 

•Суб’єкт стверджує, що дуальності не існує, і якщо ти існуєш, то тому, що ти щось робиш, і щоб бути 
всім, ти повинен робити все. 

•Суб’єкт бачить і сприймає всесвіт абсолютно віртуально, як фальшиву конструкцію без видимої 
міцності. 
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•Інтегрована Свідомість бачить всесвіт також і з реальної сторони. Реальний та/або віртуальний 
разом. Вчиться спостерігати за собою з нескінченних пунктів, які дивляться в напрямку її центру,  і від 
центру, дивлячись у бік нескінченних пунктів. 
Через реалізацію Інтегрованої Свідомості можна подорожувати у віртуальності переходячи до бачень 
у будь-якому просторі та часі, в той час як аспекти паранормальної природи все більше і більше 
проявляються у повсякденному житті. 
 

Ця техніка застосовується на собі самостійно. 
 
Класичний TCT вимагав, через свою складність і тривалість, використання сторонньої допомоги. 
Оператор супроводжував суб'єкта в психічну симуляцію, змушуючи його пройти всі необхідні етапи, 
до кінця, щоб досягти білої сфери свідомості. 
Під час експериментування з новою технікою ми замітили, на початку, деякі 
часткові збої, з якими ми стикалися, і шукаючи причини, ми натрапили на теорію дзеркального 
ефекту. 
Всесвіт, згідно з нашими уявленнями, є цілісним за своєю природою, тобто немає нічого 
відокремленого від всього, як і, зрешту, і припускається що так воно і є, згідно з рівняннями фізики 
Бома.  
У цьому сенсі поведінка іншої людини по відношенні до  мене залежить виключно від мене. Якщо 
хтось сперечається зі мною, це тому, що я всередині себе не досяг гармонії.  Дійсно, якщо я, 
наприклад, заходжу в кімнату, де є хтось мені неприємний, навіть якщо я нічого не кажу, він відчує в 
собі мою ворожість, і будь-якого мого жесту буде достатньо, щоб викликати насильницьку реакцію 
проти мене. Тоді я буду змушеним відповісти, тому-що  
технічно я не почав першим, але насправді це спочатку в мені виникла негативна реакція по 
відношенні до тої людини. У цьому контексті він обернеться проти мене, тому що я через 
локальне морфогенетичне поле передав йому своє занепокоєння. 
Тоді ми помітили, що для деяких суб’єктів фактично були частини методу які їм було важко зрозуміти 
і які, якщо недостатньо зрозумілі, створювали  проблеми після застосування техніки. Деякі викрадені 
не розуміли квантових наслідків хвилі і частинки. Інопланетянин більше ніколи їх не викрадав, але 
цим викраденим не вдавалося ставати невидимими перед зловмисником, який, однак, залишався 
паразитично-присутнім в його повсякденному житті. Інші викрадені мали труднощі відокремитися 
від фігури інопланетянина, оскільки викрадений не розумів ідеї, що минулого не існує, і тому 
залишався прив'язаним до нього. 
З більш глибокого аналізу, який я провів як на собі, так і на деяких колегах, які 
практикували TCTDF на експериментальній фазі, я зміг побачити, як під час застосування 
цього тесту, слово набувало глибокої важливості, але поза словом існував  інший більш глибокий та 
ефективний тип метакомунікації. Під час тесту оператор створює таку ситуацію через яку  він передає 
пакет інформації яка мігрує від його власної свідомості до свідомості викраденого. За умови, що 
викрадений здатний захотіти отримати пакет інформації, він отримує всю інформацію, яку йому 
надає оператор. Іншими словами, TCTDF також міг би  проводитися в повній тиші, і можливо 
результат був би той самий. Але оскільки люди вживають слово в цій віртуальності, для спрощення 
речей ( не знаю до якої степені: N.d.A.), ми вжили дієслово щоб пояснити свідомості що таке квант. 
Але в тому контексті, якщо Інформаційний пакет моєї свідомості має деякий дисонанс, ось я його і 
передам повністю  іншому. 
Візьмемо простий приклад: якщо у мене є якась невирішена проблема з моїм минулим і 
я проводжу TCTDF на викраденому суб'єкті, тут він певним чином звільниться від зловмисника 
загалом, але, можливо, він продовжуватиме бачити його зображення біля свого ліжка вночі, коли 
буде намагатися заснути. Моя нездатність звільнитися від мого власного  минулого перенаправилась 
на викраденого, який, якщо не має протилежної інформації, не знає, як впоратися з цією частиною 
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віртуальності і страждатиме від тієї ж моєї проблеми. Іншими словами, якщо я йду до лікаря який 
має застуду і хочу вилікуватися, мені не потрібно йти до лікаря з застудою, тому, що він ніколи не 
зможе мене вилікувати, оскільки він сам не може звільнитися від своєї проблеми з застудою. 
Було зрозуміло, що цей тип метаінформації діяв не лише на рівні TCTDF, але й 
постійно в усіх щоденних стосунках між живими істотами. 
Також було зрозуміло, де в минулому ми частково зазнали невдачу, і де, так званий  
старий оператор який працював з викраденими, зазнавав невдачі. Якщо ти не є чистий, як кришталь, 
ти забруднюєш також і свого пацієнта, і це може бути однією з причин, чому деякі викрадені не 
звільнялися повністю від проблеми, виключаючи випадки, де воля суб'єкта 
була напрямлена в протилежну сторону. 
Теоретично, в принципі, ніхто не може робити TCTDF на інших, лише за умови  якщо він є 
досконалим  всередині. Треба також сказати, що ідеальних всередині людей не буває, наскільки  я 
знаю, і слід також підкреслити, що всі TCTDF, який наша група здійснила на сьогодні, у загальній 
експериментації, пройшли вдало, навіть якщо і де-не-де з легенькими недоліками . 
Найкраще, що можна було зробити, це створити просту експериментальну частину, яку кожен міг би 
виконувати на собі, проявляючи сильну волю і бажання вирішити свої проблеми. Тут слід 
підкреслити, що процент успіху TCTDF тісно пов’язаний із розумінням того що ти робиш. Неможливо 
зробити тест просто прочитавши експериментальну частину, яку ви зараз побачите, ніби це ритуал 
католицької церкви або рецепт будь-якого лікаря, але потрібно точно розуміти, що означає кожен із 
етапів цього тесту. З цієї причини кожен, хто хоче провести тест на собі, повинен читати, вивчати, 
усвідомити багато речей, які я написав раніше. Повинен чітко зрозуміти значення трьох робіт під 
назвою «Генезис I-III» , від першого до третього; повинен зрозуміти, як працює психічна симуляція, і 
вивчати функціонування та теорії класичного TCT. Помилки в  інтерпретації можуть зробити 
недійсною всю процедуру, з одного боку, але з іншого ми знаємо що важлива інформація вже 
доступна кожному на рівні голографічної сітки яка через морфогенетичне поле завжди була 
доступною кожному. Суб’єкти, для яких ми застосовували TCTDF на експериментальній фазі, повинні 
розуміти, що, якщо після застосування тесту у них залишилися ще сумніви та невизначеність щодо 
деяких ситуацій їхнього життя, це є тому що тест інтегрує тебе, скасовуючи дуальність, дозволяючи 
cвідомості безтурботно виконувати свою роботу в контейнері (тілі); але система не допомагає 
вирішити власну «долю» ( шлях життєвого досвіду), яку треба вирішити самому. 
Зокрема, люди, які пройшли тест, не повинні більше звертатися до мене чи до інших з їхнімі 
невирішеними проблемами, а запитувати безпосередньо свою Інтегровану Свідомість, 
яка цілком здатна прояснити будь-який аспект реальності, або як би там не було, вона представляє 
собою ту свідомість, яка повинна вирішити невирішені речі. 
Остаточна гармонія — це результат, який потрібно отримати, а не лише банально  вигнати  
зловмисника, який, до цього моменту, навіть якщо знищив нам життя, більше не представляє  ніякої 
серйозної небезпеки для нас. 
Тож запитайте себе, божественну вашу частину, і ця частина завжди відповість. 
Хвороба – це лише стан неусвідомлення через розділення, в той час як зцілення є в набутті 
обізнаності. У цьому контексті очевидно, як TCTDF є потрібний усім людям, тому що допомагає в 
інтеграції з глибоким Я і звільняє з рабства від фальшивих богів і справжніх демонів, які, як 
розповідає міф, намагалися жити вічно, не забруднюючи рук, через досвід болю, який живуть інші. 
Дуальний всесвіт передбачає, що любов і ненависть насправді є єдиним проявом 
однієї медалі, з двох сторін. Наші правителі Боги, вирішили зробити гру з обманом, і зробити так щоб 
виходила завжди лицева сторона медалі і ніколи зворотня сторона, таким чином роблячи лише 
половину досвіду , і залишаючись, таким чином, собою лише наполовину. Натомість,  ми вирішили 
бути всім, і через це нас використали, намагаючись вкрасти в нас досвід якого їм бракувало. 
Ця крадіжка є лише проявом недостатньої обізнаності, яка визначається нерозумінням того, що ми 
всі єдині. Отже, коли зрозумієш це, зрозумієш також як працює дзеркало. Люди бачили в 
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інопланетянах, таких мерзенних,  мерзенну частину самих себе, а інопланетяни бачили у людській 
слабкості свою слабкість. 
У той момент, коли дуальність помирає, кожен із нас стає  обізнаним щодо самих себе. І з того 
моменту буде віддзеркалюватися лише в собі, тому що всередині нас є весь всесвіт з усіма 
відповідями на всі запитання. 
 

TCTDF: експериментальна частина. 
 
Переконайтеся, щоб вас ніхто не турбував, розслабтеся як зазвичай і закрийте очі. 
Пориньте в темряву кімнати вашої психіки. Кімната, де ви знаходитесь в центрі і де повністю  темно. 
Кімната вашої психіки. Ви знаєте, що в цій кімнаті є деякі лампи, які ви, мабуть, не бачите, тому що 
вони зазвичай вимкнені, але вони також можуть вже і ввімкнені. Якщо вони вимкнені, ви ввімкнете 
їх по черзі. Вашими  трьома лампами є: розум, який ви ввімкнете першим, дух, який ввімкнете 
другим і душа, яка засвітиться третьою. 
Подивіться на ці три лампи, які знаходяться в кімнаті вашої психіки, вони є вашим Я, вашою 
сутністю. Зверніть увагу на їх розташування, колір, розмір, відстань від вас і висоту 
від підлоги кімнати. Єдиним джерелом світла у вашїй кімнаті є ваші три лампи. Ви можете також 
бачити лише одну лампу як суму трьох, але якщо ви бачите три, знайдіть лампу, яка представляє 
собою лампу душі, і запхайте в неї руку. Послухайте і відчуйте, які у вас тактильні відчуття. Що ви 
відчуваєте всередині лампи душі? Щось гаряче чи холодне, густе чи тверде, рідке чи газоподібне? Ви 
відчуваєте якийсь особливий запах чи якийсь особливий звук? 
Поки ви пробуєте відчувати вашу душу, яка повстає перед вами як яскрава сфера, запитайте її, чи 
пам'ятає вона, коли на початку всіх часів вона була об'єднана з двома іншими сферами, сферою 
розуму і духу, яких в той момент ще не існує, аж до нинішнього розділення. 
Попросіть свою душу повернутися в той момент, коли душа, розум і дух є 
одним цілим а не трьома окремими свідомостями, де вони троє є єдиною свідомістю. Помало 
прибудуть відчуття та зображення тієї миті. Тепер запитайте душу, чи хоче вона повернутися до того 
первісного стану. Спостерігайте і дозвольте сфері своєї душі спостерігати за тим, що відбувається, і 
чому сфера свідомості розділилася на три підсфери. Важливо  
усвідомити це все. Коли душа вирішить, якщо вирішить, повернутися в ту мить, щоб бути одним 
цілим і більше не розділятися з розумом і духом, попросіть її приєднатися до двох інших сфер, 
вказуючи на те, що для душі, духу і розуму не існує певного конкретного кольору, оскільки вони, 
будучи частинами  одного цілого, можуть прийняти будь-який колір, який вони самі за хочуть. Якщо 
душа захоче спробувати змінити колір, так як і розум і дух, вони всі троє помітять, що можуть 
набувати будь-якого кольору: оскільки вони є всім, і кожен колір символізує те, чим можна бути. 
Тепер переходимо до злиття трьох ламп в одну лампу, яка спочатку матиме всі кольори. Лампа, в 
якій кожна яскрава точка буде іншого кольору, так що якщо дивитися на ту лампу здалека, вона буде 
виглядати повністю білою; а зблизька вона може мати в собі всі кольори всесвіту. 
У цей момент подумки скажіть яскравій сфері, сумі трьох початкових сфер, що для того щоб зробити 
справжнє злиття, недостатньо зробити суму, а необхідно злитися, сплавитися незворотньо в одну річ, 
в одну сферу, яка має лише один колір, колір, який представляє собою всі кольори,- прозорий колір. 
Коли сфера перетвориться на абсолютно невидиму сферу  (на якій неможливо буде навіть помітити 
контури), в ту мить Інтегрована Свідомість повернеться до свого існування,  до Буття. Потрібно буде 
сказати Інтегрованій Свідомості, що ніщо і все є одним і тим же, і що до нічого ніщо не зможе 
приєднатись. Якщо в той момент сфера стане прозорою, це значить що більше не існує інопланетян 
чи інших речей, які їй можуть заважати, бо якщо би вони знаходились всередині прозорої структури, 
їх можна би було побачити і вони б попадали на землю. 
У цю мить сфері Інтегрованої Свідомості буде вказано, що більше не існує ніяких  
бар'єр між душею, розумом і духом,- їх більше немає і взагалі їх ніколи і не існувало,  
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оскільки минуле тепер змінено, і ніхто не зміг скористатися розділененими початковими сферами, 
тому що вони ніколи і не були розділеними, оскільки тепер вони стали одним цілим. 
Тепер у кімнаті вашої психіки увійдіть своїм тілом у прозору сферу. Вона і ви є одне й те саме. Вона 
прийме вашу форму і осяде у вашому контейнері, роблячи так що ваш контейнер стане її ж 
зоображенням. Ви стаєте прозорою сферою.  
Більше не існує ніяких перешкод; стіни, підлога та стеля кімнати вже не мають ніякої причини для 
існування. Інтегрована Свідомість знищує всі бар'єри які вона сама і створила в кімнаті психіки, 
кімната яка тепер виходить у повну нескінченність. Зупиніться на якусь мить,  огляньте повну 
нескінченність, такою якою вона предстає перед вами. Сконцентруйте свою увагу на тому місці де ви 
існуєте. 
Через якусь мить попросіть свою прозору сферу прислухатися до всесвіту, стаючи ви самі всесвітом. 
Щоб це зробити, попросіть сферу повільно розширюватися, збільшуватися. Ви розширюєтесь 
повільно аж до границь всесвіту, не поспішаючи, поволі. І коли ви розширюєтесь, ви торкаєтесь 
всесвіту, який ви самі створили, торкаєтесь його до кінця, аж до його поточних границь. Ваша 
прозора сфера зробила однин єдиний великий подих, охоплюючи в ньому весь всесвіт, всмоктуючи 
його в себе. 
Як у великому подиху. На мить, яка триває вічність, прислухайтеся до свого всесвіту, 
де ви є все. 
Відчуйте і усвідомте своє тіло, тому що це начебто ви усвідомлюєте цілий всесвіт. Потім видихніть, і, 
скорочуючись, починайте зменшуватись. Зробіть так щоб ваша прозора сфера, приклеєна до вашого 
фізичного тіла, ставала  все меншою і меншою: але, роблячи 
це втягніть всередину в себе весь всесвіт, який ви охопили , роблячи його  дуже маленьким, 
повільно, все меншим і меншим, не поспішаючи, поки ви не станете нескінченно-маленькою точкою, 
яка містить в собі весь всесвіт. На якусь мить понасолоджуйтеся цим дуже особливим відчуттям. А 
тепер поверніться до вашого початкового розміру. 
Тепер ваша Інтегрована Свідомість знає, що вона може одним подихом стати великою хвилею, 
великою сферою, або надзвичайно маленькою точкою. Коли вона є великою хвилею, вона є всюди, а 
тому ніде конкретно. В цьому стані вона є абсолютно невидимою. Коли вона  є маленькою  
частинкою, вона є видимою, і як така готова взаємодіяти зі всім. Скажіть самі собі, оскільки ви є 
інтегрованою сферою, поясніть вашій інтегрованій сфері, що вона завжди може існувати в цих двох 
станах і показувати себе як хвиля або як частинка, будучи невидимою або видимою, перед будь-
яким досвідом віртуальної реальності. 
В кінці кінців, пам’ятайте, що Інтегрована Свідомість використовує свій власний контейнер ( 
тіло), щоб пройти досвід, який вона і повинна пройти у цьому віртуальному контексті, і що недобре 
коли її контейнер забирають інші, і що треба захищати власний контейнер оскільки він являє собою 
розширенням і одягом для Інтегрованої Свідомості. 
Зупиніться на мить і послухайте себе як ніколи себе не слухали раніше, і спостерігайте за всесвітом 
навколо вас. 
 
 

Висновки. 
 
Цей метод, якщо його здійснити не нехтуючи ні одним  із описаних параметрів, потрібно зробити 
лише раз, оскільки злиття сфер в одну сферу є незворотнім. Подальший досвід такого типу, який 
суб'єкт захоче провести, дасть йому змогу подорожувати у в сесвіті без необхідності повторної 
візуалізації  своєї прозорої сфери назовні, бо він є своєю прозорою сферою.  
Якщо, дивлячись на сферу ззовні, видно що вона не є прозорою, це означає, що в результаті 
можливої абдукції тіло було знову викрадено. 
Це все було виявлено на основі експериментів, які ми провели до цього моменту. 
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Слід підкреслити, що на початку, в кімнаті психіки можна знайти менше ніж три 
сфери, і це може бути як тому що вони вже можуть бути злиті в єдину прозору сферу, так і  тому, що 
деякі сфери можуть бути чорного кольору і, так як кімната психіки є темною, їх може бути нечітко 
видно. Якщо це станеться, об’єднайте все-одно сфери, навіть якщо деякі з них є невидимі, і 
продовжуйте так як описано вище. У кімнаті психіки може бути і більше  ніж три сфери, і в цьому 
випадку необхідно визначити три сфери; сферу душі, розуму та духу, та працювати з ними, нехтуючи 
іншими, які зникнуть після злиття Інтегрованої Свідомості. 
Бажаючі можуть провести дану ментальну симуляцію на собі, ретельно вивчивши всю теорію, яка 
існує поза за її застосуванням. Деякі люди можуть звернутися  до інших за допомогою у застосуванні  
цієї ментальної симуляції, але ми настійно рекомендуємо пройти САМОСТІЙНО  весь цей процес. 
Зазвичай ми вважаємо за необхідне підкреслити, що суб'єкти, які стверджують, що вони нездатні 
здійснити цю симуляцію самостійно, у більшості випадків, просто хочуть покласти відповідальність за 
своє існування в руки інших. 
Допомагати їм було б намарно. 
Усім тим, хто не розуміє тип підходу який ми застосували, я пропоную, перш ніж висловлювати будь-
які судження щодо цього, пройти цей простий досвід і зрозуміти його до кінця, оскільки неможливо 
говорити про те чого не знаєш, якщо не пройшовся необхідний досвід. 
Ніколи не слід боятися, бо у всесвіті нема чого боятися, окрім власного невігластва. 
Гарної вам подорожі. 
 


