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1. УВОД 
 
С нови хипотези и модели непрекъснато се правят опити за обяснения на структурата 

на Вселената.  Всички научни усилия да се обясни структурата на Вселената (напр. отворена 
или затворена, ограничена или неограничена, крайна или безкрайна, три- или 
четириизмерна, положително или отрицателно закривена) до днес са неуспешни. 

Астрофизикът Фолкер Вайдеман прави едно важно заключение на философския 
конгрес в Дюселдорф (1978 г.) като казва, че в основата на космологията лежат много повече 
философски допускания, отколкото във всички  други клонове на естествените науки и когато 
не можем научно  да отговорим на основните въпроси на космологията, трябва да признаем, че 
в основата си Вселената е неразбираема. Науката трябва да се примири, че има въпроси, на 
които не може да отговори. 

Ако приемем земята за център с радиус 4 pcL G≈  ние не можем да наблюдаваме обекти 

на разстояния по-големи от L , защото това е максималното разстояние, което може да измине 
светлината за време равно на кинематичната възраст на Вселената, т.е. времето не е 
достатъчно за да достигне светлината до нас. Пространството, което е включено в сфера с 
радиус L , се нарича Наблюдаема Вселена или Метагалактика. С други думи казано науката 
свършва до Метагалактиката, а от там нататък започват  предположенията. От 
казаното по-горе следва, че ние сме обречени никога да не узнаем нищо за света извън 
Метагалактиката, защото не е възможно да опишеш една провинция, ако си живял само в един 
неин град. 

След като няма друга възможност да научим нещо за света извън Метагалактиката, 
редно е да се вслушаме в гласа на Космическия разум. Напрегнатото, съсредоточено и 
постоянно мислене за опознаване на Космоса, привличало пространствената мисъл и тя 
открехвала тайните си. Тези, които могат да включат психическата си енергия в ритъма на 
пространствените енергии, ще приемат в съзнанието си пространствената мисъл. Учените 
наричат това интуиция, поетът-вдъхновение, отшелникът-озарение.  Който успее да се 
настрои на космическа вълна може да чуе пространствената мисъл. В продължение на много 
хилядолетия чувствителните хора са слушали пространствената мисъл, научили са много 
тайни за Космоса, записвали са ги в книги, предавали са ги устно като Откровения. Чутото се 
предавало на народите  и така са се създавали легендите. 

Легендите твърдят, че е имало време, когато Космосът не е съществувал-навсякъде е 
било мрак и тишина. Това означава, че някога Вселената  е имала начало. Относно Импулса, 
който поражда Вселената  в книгата на Николай Рьорих(4) „Седемте велики тайни  на Космоса  
е написано”: 

Когато всичко съществуващо се е разтворило в Небитието все пак  остава  да 
съществува нещо Нерушимо. Това е „Великият Космически Принцип”, който поражда новата 
Вселена. Във всички легенди се посочва, че този Вездесъщ, Вечен, Безграничен и Неотменим 
Принцип, наречен Абсолют надвишава възможностите на човешкото разбиране. Той 
съществува извън времето и извън всяко място, той е началото  на всички числа, той е 
Безкрайността... Величието и Красотата на Безкрайността не се вместват нито в нашите 
ограничени представи, нито в нашите ограничени термини и те трябва да остават в 
пределите на Неизказаното. Ето защо непознаваемата причина на Космоса си остава най-
великата и никога недостижима тайна. Ние можем да достигнем само до различни аспекти и 
проявления на този Абсолют, на тази вечно невидима Душа на Космоса”.      



Но църквата е персонифицирала и смалила това философско Начало, като го е нарекла 
„Бог” или твореца на Земята и Небето. Така, че с това смаляване се е стигнало до Бога-личност 
до „Властелина” на Вселената. Такъв Бог древните легенди не познават”. 

Ако е имало начало, трябва да има край. Та нали всичко което се ражда трябва да умре. 
Това е Космически закон. Легендите твърдят, че Космосът се ражда за битие, съществува 
определено ограничено време и след това се разтваря в небитието. След раждането на 
Вселената, започва процес на разширение, а след това процес на свиване и отново 
разтваряне в небитието..   

Казахме, че в последните няколко десетилетия в света тече качествено нова научна 
революция. Много важно е разбирането ни за Космическата материя. Ще цитирам написаното 
за материята в интернет на 11 юни 2014 г.   

Само 5% от нашата Вселена се състоят от обичайната (барионна) материя. 
Останалите 95% се падат на тайнствената тъмна материя и още, по- тайнствената тъмна 
енергия, чиято природа остава неизвестна 

От написаното по-горе се вижда, че науката не е достигнала до това ниво, на което да 
даде обяснение какво е тъмна материя. А това е най-важното знание за света, в който 
живеем, тъй като всичко във Вселената е вибрираща материя. Трябва да отбележа, че 
никога науката не може да достигне до това знание, което е написано в легендите. 
Затова се налага  то да се приеме без доказателство, за да може науката да върви 
напред 

 
2. ЗНАНИЕТО ЗА КОСМИЧЕСКАТА МАТЕРИЯ 
 
Знанието за Космическата материята може да се научи единствено от легендите. Според 

легендите освен грубата материя на нашия физически свят, съществува и нефизическа, 
много тънка материя, от невидима субстанция, неуловима за човешките сетива и 
обикновените уреди и че тя се дели до безкрайност. Може да се предположи, че това е 
тъмната материя,  която е още неизвестна на науката.  

Според легендите първичният материал или „суровината” за Космическата Материя е 
Пракосмическата Субстанция-непроявената девствена.материя. За нея легендите казват, че тя 
е невъобразимо разредена, фина субстанция и е вечна. Абсолютът с огромна бързина „пробива 
дупки” вътре в тази субстанция. Тези вихри на Живота, облечени с най-фина обвивка от тази 
субстанция, са всъщност праатомите. Тези първични атоми са най-малките частици на 
Вселената, които повече не могат да се делят. Те представляват празнини в субстанцията, 
запълнени с енергията на Абсолюта.  

 
3. ПРААТОМИТЕ СА НАШИТЕ ГЕОМЕТРИЧНИ ТОЧКИ 
 
В дефиницията за геометрична точка, дадена от Риман, се казва: „Геометрична 

точка е нулев обект”. Но в нашето пространство, съставено от най-грубата материя, няма 
нулеви обекти, защото и най-малката геометрична точка ще има размери различни от нула. 
Геометричната точка е най-малката неделима материална частица. 

Това наложи аз да дам нова дефиниция, която гласи: „Геометрична точка е 
границата на безкрайна числова редица, която клони към нула’’. Тъй като границите на 
числовите редици са в безкрайността, следва, че геометрична точка е нулев обект, но от 
безкрайността. 

До тази дефиниция стигнах по следния начин. 
Нека да си представим сфера с радиус r  и да оставим r  да клони към нула. 

Повърхнината на сферата се  пресмята по формулата 24 rπ . За всяко r , ще получаваме по едно 



число, което ще представлява повърхнината на сферата за съответното r . Когато r  намалява 
тези числа, очевидно ще образуват една безкрайно намаляваща числова редица: 
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,......... 0→ , която ще клони към нула. 

Границата на тази числова редица е наречена „Геометрична точка”. 
Ако тръгнем надолу от нашето ниво през атомите, елементарните частици и т.н. ще 

стигнем до фотона, за който обяснението на учените е, че  той е едновременно частица и вълна. 
Според мен тук е границата между физическата груба материя и нефизическата фина 
материя. 

Тъй като геометричната точка е най-малката материална частица, която повече не може 
да се дели, слизайки все по-надолу в материята ще стигнем до праатомите, които са най-
малките неделими частици на Вселената,    от където следва че това са нашите 
геометрични точки. Те са нулеви обекти от безкрайността, което означава 0=∞. 
Геометричните точки са безкрайни точки, защото са съставени от невидимата материя. 
Доказано е, че Вселената е безкрайно плътно множество от геометрични точки, които можем 
да си ги мислим като много малки мехурчета пълни с енергията на Абсолюта. Помислете си, 
колко огромна е Вселената и цялата тя е плътно запълнена  с Енергията на Абсолюта. 

 
4. СЕДЕМ  СТЕПЕНИ НА  „ТЪНКОСТ” НА КОСМИЧЕСКАТА МАТЕРИЯ 
  
Легендите различават седем състояния. на Космическата Материя – седем степени на 

„тънкост”. От тях само първото, съставено от най-грубата материя,  е видимо за нашите сетива 
и е наречено ”Плътен свят”. Шестте висши състояния  са  невидими  и  недостъпни  за  
нашите  физически  сетива. 

                                         
Фиг. 1. Седемте степени на „тънкост” на  Космическата Материя  
 
Всяка от седемте степени на Космическата Материя се състои от атоми, различни за 

всяка степен, и те образуват своя особена Космическа сфера. Безбройните първични атоми и 
техните комбинации образуват Духоматерията на най-висшата седма степен, която се 
нарича „Божествен Свят” – това е Абсолюта. Всички сфери са концентрични и са 
разположени вътре в сферата на Божествения Свят. 

В статия 0N 7 подробно е описано знанието за материята, до което науката на този етап 
на развитие никога не може да достигне.  

 
5. ОТВЪДНИТЕ  СВЕТОВЕ  СА  РЕАЛНОСТ 
 
От така въведената дефиниция за геометрична точка следва, че тя е мисловно понятие 

и много важно е това, че геометричната точка е обект, получен след граничен преход. 
Разбира се, че е трудно, дори невъзможно, човешкият мозък да си представи такъв 

обект, но ние трябва да знаем, че човешкият мозък и човешките представи са много 



ограничени, затова  ние трябва да приемем този обект като реалност, въпреки, че не можем да 
си го представим. 

Какво следва от това? Правата е 1∞  геометрични точки, следователно тя също е 
мисловен обект, равнината е 2∞  геометрични точки  и тя е мисловен обект и т. н. или всичко 
отива в безкрайността, включително и ние хората. Пространствата съставени от тези 
мисловни обекти са реални и съществуват, въпреки, че възприемането им,  надвишава 
възможностите на човешкото въображение и разбиране. Тези пространства можем да ги 
наречем: „Идеални пространства” или „Фини пространства”. Всъщност това са  
„Отвъдните светове”, за които хората в ежедн00евието си непрекъснато дават 
доказателства за съществуването им. 

Следователно, освен реалния свят, в който  живеем и възприемаме със сетивата 
си, съществува и друг свят, който също е реален, но на нас ни е трудно да го възприемем, 
поради ограничеността в нашето мислене. 

От дефиницията, за понятието геометрична точка не е трудно да се досетим, че 
материалният свят, в който ние живеем, това е светът на непрекъснатите приближения или 
апроксимации, т.е. лявата страна на числовата редица, а границите на редиците, това са 
алгебрични изрази на обекти, принадлежащи  на Фините светове, т.е. на безкрайността. 
Между двата свята съществува тънка, „непреодолима преграда”, тъй като разликата между 
членовете на редицата и нейната граница може да се направи произволно малка. Когато 
правим граничен преход всъщност ние преминаваме от единия свят в другия – свят свързан с 
безкрайността, която не познаваме. Освен това ние не доказваме, а приемаме, че дадено 
число е граница на редицата, от където следва, че Фините светове, не трябва да се доказват – те 
просто трябва да се приемат. 

 
6. ЕВКЛИДОВАТА ГЕОМЕТРИЯ Е ГЕОМЕТРИЯТА НА ОТВЪДНИТЕ СВЕТОВЕ 
 
В нашия свят са известни четири състояния на материята: твърдо, течно, газообразно и 

полева форма на материята. Първите две са видими за очите, газообразното може да се усети 
като полъх, а полевата форма на материята може да се възприеме от хора с изострена 
чувствителност, с развити духовни сетива,. а в някой случаи и с уреди. 

Айнщайн доказа, че геометричните свойства на реалното физично „пространство-
време”1, които накратко се обозначават като „метрика”, са доста по-сложни от 
предполагаемите до тогава. Той доказа тясната връзка между метриката и гравитацията. Една 
от фундаменталните идеи на това е, че метриката е Евклидова само при отсъствието на 
гравитационно поле, т. е., когато няма никаква гравитационна маса, а такава има  в изобилие 
във Вселената.  

От казаното по-горе става ясно, че отсъствието на гравитационно поле е възможно само 
при полева форма на материята или при обекти съставени от фина материя. От тук следва, че 
Евклидовата геометрия е геометрията на Фините (Отвъдните) светове. Точките в 
Евклидовата геометрия са безкрайни, защото това са обекти съставени от 
невидимата субстанция.  Те са нулеви обекти в безкрайността, което означава: 0=∞ и 
∞=0.  Отвъдните светове  могат да бъдат и многомерни. 

От тук може да се направи заключение, че реалното физическо  пространство, 
съставено от грубата материя не е евклидово. По-нататък ще докажем, че то е хиперболично. 
Тези два свята са наложени един върху друг и те съвпадат във всичките си точки. Те са 
почти прозрачни един за друг и всеки един от тях е като че ли сянка на другия. Всички ние 
живеем едновременно и в двата свята и затова, когато се освободим от физическото си тяло, 
                                                 
1 Така  често употребяваният израз „пространство - време” от всички учени, в смисъл на  реално 
четиримерно пространство, е погрешен. 



продължаваме да живеем с фините си тела в Идеалните светове. Както пише в литературата, 
там се живее почти по същия начин както и тук  или както се казва в Библията: „Каквото горе, 
такова и долу”, с тази разлика, че там законите са други. 

Разбирам, че за някои съществуването на „Отвъдните светове” им звучи като луда 
фантазия, но и преди 100 години откриването на мобилния телефон или компютъра, които 
днес считаме за нещо съвсем нормално, би звучало по същия начин. Ние сме длъжни да ги 
приемем, независимо от това, че не можем да си ги представим. 

 
7. ПАРАДОКСА  0=∞  и  ∞=0. 
 
Както беше казано точките в Отвъдните светове са безкрайни и притежават качеството 

0=∞ и ∞=0.  За този парадокс  0=∞  и ∞=0  г-н  Кубрат Томов е написал в своята книга:  
„Безкрайността е същност, много трудна за разбиране от нашите ограничени възможности 
за това”. „Космическият безкрай си остава непостижимо страшно понятие, пред което немее 
човешкият разум”, се казва в книгата на Николай Рьорих „Седемте велики тайни на Космоса”. 

За Абсолюта г-н Томов казва, че той притежава качеството ВСИЧКОСТ, което е Синтез на 
Всички Възможности Този синтез е материалното тяло на Абсолюта, чрез което той 
съществува обективно Само, че това тяло на Абсолюта е парадоксално за нашето незнание и 
неразбиране защото в безброй случаи то се държи като нищото, нулата, точката, изцяло 
компенсирано, а едновременно в безброй други  случаи се държи като нещо абсолютно, като 
нещо безкрайно плътно, безкрайно твърдо и т.н. 

Парадоксалните свойства на Абсолюта са причина и за така наречения „тунелен 
преход“ между микросвета и Вселената и обратно. 

Линейната йерархия, казва г-н Томов, е от нашето ниво надолу през атомите и 
елементарните частици и т.н. до някакво нулево ниво, а нагоре е през планетите, звездите, 
галактиките и прочие до някакво последно- крайно ниво. 

Кръговата йерархия изисква от посоченото нулево ниво да се прави някак завой към 
макросвета, а от крайното ниво горе  да се направи някак завой към микросвета и някъде и 
някак двата завоя да се съединят. Парадоксалните свойства на Абсолюта дават 
предпочитания на кръговата йерархия. Даже на някои изследователи прави впечатление, че 
далечните  свръхкупове от галактики, започват да напомнят устройството на 
елементарните частици. Това е още един невероятен парадокс: микрото незабелижимо 
става макро, макрото по същия начин става микро 0=∞!   ∞=0!       

Ще се опитам по свой начин да обясня този парадокс: 0=∞!   ∞=0!       
Както знаем в Евклидовата геометрия числовата ос е права, на която ако избeрем една 

произволна нейна точка О за начало, положителните числа са на дясно от О, а отрицателните-
на ляво. Първите клоня към +∞, вторите към -∞. Знаем, че правата има само една безкрайна 

точка. Следователно:-∞=+∞. След пренасяне на едната безкрайност от другата страна на 

равенството получаваме: 2. ∞=0 или ∞=0. За безкрайната точка на всяка права е 

изпълнено ∞=0.  Но това се отнася и за всяка друга точка на правата, от където можем да 
направим заключение, че безкрайната точка на всяка права е най-обикновена нейна точка, 
както всички други или правата е гладка  и  затворена линия.  Следователно ако тръгнем от 
една нейна точка, например от О, в посока на положителните числа, ще стигнем отново там от 
където сме тръгнали, което означава: ∞=0, а също 0=∞ защото ние тръгнахме от О. Това е 
пример за кръгова  йерархия. 

Парадоксът  ∞=0 може да се изтълкува и така: Горната граница на безкрайността е 
нулата. 



 

Целостта на Абсолюта има за „граници” Нулата (Нищото) и Безкрайността 
(Всичкото) и в него те съвпадат. Между  микросвета и макросвета, казва той, има 
„тунелен” преход. Това е един невероятен парадокс: микрото незабелязано става 
макро 0=∞ и по същия начин макрото става микро ∞=0. 

Със слизането до най-малките частици, казва той, които повече не могат да се делят  се 
стига до праатомите. Тяхното разлагане не дава по-малки частици, а ги разлага напълно 
и ги връща в Абсолюта.  Това е един невероятен парадокс: микрото става незабелязано 
макро 0=∞! 

 
8. ОТВЪДНИТЕ  СВЕТОВЕ  СА  МНОГОМЕРНИ 
 
Ние  живеем в тримерно пространство, но в математиката се изучават пространства с 

размерности по-големи от три. Тъй като математиката е отражение на обективната 
действителност, то би трябвало да ги има и в реалния свят. Многомерните пространства 
могат да съществуват единствено във Фините или в Отвъдните светове. 

В езотеричната литература много често се споменава думата „измерение” и се казва, че 
в Отвъдните светове „измеренията” са много. На едно място прочетох, че само 7 от 
световете са светове на съзнание на човека.    

За 7 свята в Отвъдното се говори и в книгата на Мариана Везнева „По спиралата на 
еволюцията”**(6).  В книгата си тя пише, че всички автори са на едно и също мнение, че 
невидимите светове са сфери, взаимно свързани и взаимно проникващи се една в друга. Броят 
им е 7, включително и физическата сфера. 

Достъп до тези светове, по време на земното си съществуване, могат да имат 
само личности с отворени духовни сетива, което ги прави качествено по-различни от 
останалите. Те са достигнали по-високо стъпало в еволюционното си развитие. 

Ние сме потопени в океан от психическа енергия - казва тя. Отвъдните светове са 
обединени в 3 групи: Нисши, Средни и Висши - те са сфери, които ни заобикалят и взаимно се 
проникват. Такива взаимно проникващи се сфери има около всеки човек поотделно и около 
цялата Земя в общност. Всички те са наситени с мисловна енергия. Тези сфери ги създаваме 
всички ние, с нашите мисли, според нивото на нашето индивидуално съзнание, но те са част и 
от Висшето космическо всепроникващо съзнание – Бог ( Фиг. 1).    

 
Фиг. 1.  Схема за сферите на съзнание в Отвъдните светове 
Размерностите на пространствата са както следва: 

0N 1   Нашето пространство – тримерно (не пространство-време). 
0N 2   Инстинктивен свят – четиримерно. 
0N 3   Чувствен свят –  петмерно. 
0N 4    Свят на интелекта – шестмерно. 
0N 5   Свят на разума –  седеммерно. 
0N 6   Свят на мъдростта – осеммерно.    
0N 7   Божествен свят – нулмерно. 



Както е известно размерността на едно пространство се определя от максималния брой 
линейно независими вектори в него, което означава, че   размерностите на пространствата се 
определят от вектори или посоки. Нашето пространство е тримерно, защото има три посоки:  
дължина, ширина и височина. 

За нас интерес представляват Висшите светове, а те са Свят на Мъдростта – 
осеммерно пространство и последната най-висша сфера, която е Божествния свят. 

По отношение  определянето размерностите на световете на съзнание, аз съм доказала, 
че максималната размерност на световете на съзнание е осем. С  господин Томов сме почти 
единодушни. Различията ни са само при определяне размерността на най-важното 
пространство: Божествния свят. То би трябвало да бъде деветмерно, и господин Томов го 
нарича деветмерно, но му прави впечатление, че нещо не е наред. В книгата си той пише: „При 
деветмерното пространство настъпва някаква неопределеност, някакъв хаос и ориентацията 
става невъзможна”  Това е така и е естествено, защото Божествения свят е безкрайно плътно 
множество от геометрични точки, а геометричната точка  е нулев обект, който лежи в 
безкрайността. Следва, че Божествения свят е нулмерно пространство с направляващ  
вектор нулевия вектор. Какво е това нулев вектор? До сега никой не е дал определение! 
Очевидно това е потенциалната възможност на геометричната точка да предизвиква 
всевъзможни посоки!! Това означава, че Божественият свят (Абсолютът) е нулмерно 
пространство с направляващ вектор - нулевият вектор, който може да предизвиква 
всевъзможни посоки и това е научното обяснение защо в Отвъдните светове измеренията са 
много. Тъй като в Божествения свят са потопени всички светове от там идва израза, че Бог е 
навсякъде. 

 
9. ОТКРИВАНЕТО НА ХИПЕРБОЛИЧНАТА ГЕОМЕТРИЯ 
 
Първото, което всеки трябва да знае е, че всяко ново нещо, която разрушава старите 

представи, предизвиква недоверчиво отношение в  консервативно мислещите хора. Пример за 
това е откриването на хиперболичната  геометрия. Нека да си спомним как стана това. 

Евклидовата геометрия, която изучаваме в училище, е математическа дисциплина, 
която се основава на 21 аксиоми, които се наричат аксиоми на абсолютната геометрия, 
плюс аксиомата за успоредността, която е най- важната.  Аксиомата за успоредността изказана 
накратко гласи следното: 

За всяка права l  и всяка неинцидентна с нея точка А  съществува единствена права 
през А , която е успоредна на l . 

В съчинението си „ Елементи”, аксиомата за успоредността е изказана по много сложен 
начин, което е дало повод,  да се появи стремеж да се докаже  тази аксиома въз основа на 
останалите аксиоми на Евклид. 

Повече от 2000 години десетки големи и малки математици и стотици неспециалисти са 
правили опити да докажат аксиомата за успоредността и да я преместят от категорията на 
аксиомите в категорията на теоремите. Но тези опити са се оказали безуспешни. 

Тогава по едно и също време и независимо един от друг трима математици: Гаус-
французин, Янош Боляй-унгарец и  Николай Лобачевски-руснак стигат до идеята да заменят 
аксиомата за успоредността с нейното отрицание, което гласи:  

За всяка права l  и всяка неинцидентна с нея точка А, съществуват поне две различни  
прави през А , които не пресича l .                       

И тримата установяват, че теоретично съществува геометрия, лишена от 
противоречия, в която аксиомата за успоредността е заместена с новата аксиома. Но 
първият не е публикувал нищо, защото се е страхувал от неразбирането на съвременниците си, 
вторият е е бил убеден в това, което е написал, но не е бил подкрепен от хората около него и 
умира самотен и неразбран от никого на един остров в Средиземно море. 



Единствен Лобачевски твърдо е устоял на неразбирането на съвременниците си и на 
подигравките на видни математици по онова време, които са го наричали „сумашедшии”-луд. 
Как е възможно през една точка да минават две различни прави, които да не пресичат 
дадената права?! Това те не могат да го приемат! Въпреки неразбирането и подигравките той 
гордо е носел знамето на новото знание и първи е публикувал статия за новата геометрия. За 
това тази аксиома носи неговото име: Аксиома на Лобачевски ( Фиг. 2).     

 
Фиг. 2  Аксиома за успоредността на Лобачевски 
 
Край на тези опити постави гениалното откритие на неевклидовата геометрия от 

страна на руския математик Н. И. Лобачевски и унгарския математик Я. Боляй, която бе 
наречена геометрия на Лобачевски-Боляй или хиперболична геометрия. 

По този  начин неуспешните опити имат и една положителна страна, а тя е, че те 
доказват независимостта на аксиомата за успоредността от останалите аксиоми. 

Създаването на новата непротиворечива геометрия постави на дневен ред въпросите 
каква е геометрията на реалното физическо пространство, какви са неговите свойства в 
достъпните за нас области  и в тези области, от които до нас идва светлина в продължение на 
стотици и хиляди години. Този важен естествено-научен въпрос се издигна с нова сила в 
началото на двадесети век във връзка с развитието на теорията на относителността, важна 
предпоставка за която изигра откриването на новата геометрия. Минаха повече от 100 години 
и учените не могат да отговорят на този въпрос. 

Оценка за дълбокото значение на новата геометрия беше установено по-късно, когато 
беше създаден модел на новата геометрия, наречен модел на Кейли-Клайн и тогава тя получи 
своето заслужено признание По този начин геометрията на Лобачевски - Боляй, допринесе за 
създаването на съвременни възгледи за геометрията като абстрактна математическа 
дисциплина и като обективна истина, за изясняването на която са необходими съвместните 
творчески усилия на астрономи, физици и математици. 

През 1871 г. немският математик Кристиан Феликс Клайн предложи много оригинално 
тълкуване не само на равнинната, но и на пространствената геометрия на Лобачевски-Бояй, 
основната идея на която принадлежи на английския математик Артур Кейли. Известният 
модел на хиперболичната геометрия в Евклидовата, наречен модел на Кейли-Клайн, 
допринесе за утвърждаване на новата геометрия като стройна геометрична система, лишена 
от противоречия и реална тъй както Евклидовата геометрия. Моделът на Кейли-Клайн изигра 
решаваща роля за признаването на хиперболичната геометрия за равноправна наука и тя 
получи своето заслужено признание. 

Новата геометрия, която бе наречена хиперболична, събуди интерес в средите на 
математиците. Бяха създадени различни интерпретации на двумерното и тримерно 
хиперболично пространство. 

До 1976 г. беше останал неразгледан въпросът за аксонометричния проекционен метод 
в хиперболичното пространство. За да се запълни тази празнота ние си поставихме задачата да 
изградим аксонометричен проекционен метод за изобразяване на тримерното пространство на 



Лобачевски-Бояй, представено чрез модела на  Кейли-Клайн, върху избрана аксонометрична 
равнина, и да създадем равнинен модел на тримерното хиперболично пространство. 

Като се вземе предвид, че в метриката на хиперболичното пространство, представено 
чрез модела на Кейли-Клайн, лежи проективната геометрия, за нас беше интересно да 
изградим хиперболически правоъгълен аксонометричен проекционен метод за изобразяване 
на това пространство. 

 
10. МОДЕЛЪТ НА КЕЙЛИ-КЛАЙН Е МОДЕЛЪТ НА ВСЕЛЕНАТА 
 
Моделът на Кейли-Клайн представлява сфера Ω  в разширеното евклидово 

пространство, радиусът на която е приет за единица, затова се счита, че всички точки във 
сферата , на сферата и вън от нея са евклидови. Но ние вече знаем, че те са безкрайни точки. 

Всяка вътрешна точка  на Ω  е наречена хиперболична точка  или  .x точка2, всяка 
хорда на Ω  – .x права, всеки кръг– .x равнина. Окръжността на кръга се нарича абсолютен 
контур на .x равнината, а пресечните точки на хордата с окръжността-абсолютни краища на .x
правата. И много важно е това„ че се  изключват точите от повърхнината на сферата и те си 
остават Eвклидови точки. Сега вече може да се провери, че вътре в сферата е в  сила 
хиперболичната геометрия(фиг.3). 

 

 
Фиг.3. Проверка на аксиомата за успоредността 

 
Ако A  е х.точка, а l  х.права, с абсолютни краища M  и N , която не минава през A , то 

х.правите AM и AN  няма да пресичат  х.правата l , тъй като са изключени точките от 
повърхнината на сферата. Така, че вече има две различни х.прави през A , които не пресичат 
l . Вътре в сферата е в сила аксиомата за успоредността на Лобачевски, следователно 
пространството вътре в сферата е хиперболично. 

Всички точки на правата l , са х.точки, а M и N са  е.точки, което означава, че те са 
безкрайни точки.  Тогава можем да си мислим,  че  краищата на х.правата l , асимптотично се 
приближава към точките  M и N, по същия начин, както членовете на безкрайните числови 
редици се. приближават към своите граници. Тогава х.правата l има две безкрайни точки от 
където следва,  За всички точки от повърхнината на Ω  можем да кажем, че те са модели на 
безкрайните точки на х.правите. 

Лесно може да се види, че ако  през точката А е прекаран сноп .x прави, то тези, които 
лежат в ъгъла МАN ще пресичат правата l , а тези които лежат в съседния ъгъл няма да я 
пресичат – х.правите AM и AN  се наричат паралелни прави на l . Те се приближават 
асимптотично към .x правата l  и  разделят снопа .x прави на такива, които пресичат и на 
такива, които не пресичат l .  Тези, които не пресичат l , се наричат свръхпаралелни или 

                                                 
2 Ако N e име на някакво понятие от хиперболичната (Евклидовата) геометрия ще го означаваме 
съответно с .x N  ( e. N ). 



дивергентни прави на l . В снопа от дивергентни прави се намира и единствената  права l *, 
която е евклидово успоредна на l . Само този факт е достатъчен за да  твърдим, че  в 
Евклидовата геометрия се съдържа и хиперболичната геометрия. 

Основната сфера Ω  на модела възбужда полярност между точките, правите и 
равнините в проективното пространство, в което е избрана.   Известно е, че полярността е 
инволютивна корелация, при която съответната равнина на точка се нарича полярна 
равнина на точката, а съответната точка на равнина-полюс на равнината (това е корелация). 
Инволютивна означава: Ако точката A  е полюс на равнината α , то равнината α  е 
полярна равнина на точката. 

 
Фиг.4. 1

8  част от сферата Ω  на модела на Кейли-Клайн и избраната проекционна 

равнина ρ , която минава през абсолютните краища , ,X Y Z  на .x правоъгълната 
координатната система xyzO . 

 
Центърът O  на основната сфера на модела се явява полюс на безкрайната равнина. 
На Фиг.4 се вижда, главният проекционен лъч ОS, който е  евклидово  

перпендикулярен на равнина ρ  и сключва равни ъгли α  с осите на координатната система 

Охуz. Доказано е, че sinα = 2
3

където константата 2
3

 е радиуса на окръжноста на  

х.равнината ρ  върху която проектираме точките  от пространствения модел. Ще видим по-
нататък значението, което имат тази  константата и ъгълът α ≈54,735 610 317 или α ≈  055  
в хиперболичното пространство. 

Разширено Евклидово пристранств0 или Проективно пространство означава 
множеството от всички  крайни и безкрайни точки, крайни и безкрайни прави и безкрайната 
равнина. Ние вече знаем, че безкрайните точки са Евклидовите точки, а крайните точки са 
хиперболичните. Крайните прави са хордите в сферата, а моделите на безкрайните прави са 
всички окръжности върху повърхнината на сферата.  Тъй като безкрайните точки и 
безкрайните прави лежат върху повърхнината на сферата значи,че тя е модела  на 
безкрайната равнина. Всяка хорда на сферата има 2 края които лежат на повърхнината на 
сферата,  значи, че те са Евклидови т. е. безкрайни точки. Следва, че хордата ще бъде модел на 
единия клон на хипербола. Тъй като в сферата има безбройно много хорди, то  в 
хиперболичното пространство ще има безбройно много хиперболи.  

В продължение на много хилядолетия чувствителните хора са слушали 
пространствената мисъл, научили са много тайни за Космоса. Чутото се предавало на народите 
и така са се създавали легендите.Тук легендите са използвани за потвърждение на научните 



знания, които имаме до сега за Вселената., а също така и за знания и прогнози, които са 
недостъпни за нашето мислене. 

Както е известно Вселената се разширява. В модела на Кейли-Клайн абсолютните 
краища на x .правите асимптотично се приближават към повърхнината на сферата, по същия 
начин както членовете на безкрайните числови редици асимптотично се приближават към 
своите граници което съответства на разширението на Вселената с течение на времето. 

В една от легендите, дошла от дълбока древност (4) се казва: 
 „Космосът не може да има граници, космическото пространство във всички 

посоки е  безпределно…  Моделът на Кейли-Клайн показва точно това. Следователно 
ние живеем в отворена и  непрекъснато разширяваща се Вселена.  

Тъй като моделът на Кейли-Клайн е създаден в Евклидовото пространство, вътре в 
сферата има Евклидови точки, следва, че всяка  точка вътре в сферата ще бъде едновременно 
Евклидова  и хиперболична. точка. Това означава, че ние живеем в пространство, което 
се състои от два наложени един върху друг свята.   

Идеята, че ние живеем в такова прострнство не е моя. Преди 30 години прочетох 
статия. написана В. Барашенков, вероятно физик, в списание „Наука и техника“ от 8 VII-14 VII, 
1988 г.кн 27, в която се предполага, че светът, в който живеем се състои от два наложени един 
върху друг свята. В извадката от статията, която съм запазила, той е написал:   

Някои изводи на теоретиците са просто невероятни и далеч излизат от  
рамките на известната ни училищна и университетска физика. И въпреки това те 
не могат да се считат за куха фантазия, защото те са строго следствие от 
физически принципи, които се съгласуват добре с опита на изучените до сега явления. 
Въпросът е до колко законна е екстраполацията им в областта на още 
неизвестното. Изчисленията на (физиците) теоретиците говорят, че Вселената 
може би се състои от два наложени един върху друг, много слабо свързани, почти 
прозрачни един за друг свята, съвпадащи във всичките си точки. Всеки от тях е като 
че ли сянка на другия. Два вида материя – обикновената и много слабо 
взаимодействащата си а нея „сенчеста” материя. Дори по принцип може да се 
преминава от реалния в „сенчестия“ свят. Последното, разбира се за сега, е „луда 
фантазия“, но и преди сто години телевизията е изглеждала нещо невероятно… 

 
Това е написано преди 30 години. В моите статии, това предположение се 

потвърждава, а именно, че Вселената се състои от два наложени един върху друг свята. Всяка 
вътрешна точка на Ω  е едновременно Евклидова и хиперболична точка Между двата свята 
съществува тънка, почти прозрачна преграда. Тази преграда е възможно да бъде 
„прекрачена” само от частици на суб-атомно ниво каквато например е фотона. Тази е първата 
елементарна частица, за която ние сме свидетели, че тя вибрира между двата свята и това е 
обяснението за корпускулярно вълновия дуализъм на фотона.  

Общата теория на относителността предвижда съществуването на точка, даваща 
началото на Вселената.    

Известно е, че за първите 3310−  секунди от съществуването на Вселената няма 
задоволителен физически модел. 

Естествено е, че не може да има задоволителен физически модел за първите 3310−  
секунди от съществуването на Вселената, защото 3310− е само   33-ия член на безкрайната 
числова редица:  
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,..... 0→ , която клони към нула.   

Тази числова редица от време започва от една десета от секундата и трябва да 

разбираме, че началото на Вселената е вляво от първия й член 
1

1
10

 

Много космолози днес са убедени в теорията за „Големия взрив”, според която 
Вселената е възникнала преди крайно време.       



Тогава ще продължим редицата вляво по същото правило. Първият член  вляво от 
1

1
10

 

трябва да бъде 1
100

=1, а следващия на ляво от него 1
10−1

=10. Като продължаваме по това 

правило намираме следващите членове 1
10−2

=100,  1
10−3

=1000 и т. н. Редицата ще изглежда така: 

∞  ←…….1000, 100, 10, 1, 
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Лявата страна на редицата клони към безкрайност, а дясната към нула.  Да си спомним 

думите на г-н Кубрат Томов, който каза: :„Абсолютът притежава качеството ВСИЧКОСТ“, 
което означава, че се отнася и за времето и още той казва: „Целостта на Абсолюта има за 
„граници” Нулата (Нищото) и Безкрайността (Всичкото) и в него те съвпадат“. Това 
означава  0 = ∞. И тази точка е началото на Вселената.  

Г-н Томов казва за единицата 1  че тя е основният конструктивен фактор в цялата 
математика. Тя е центърът на симетрия между нула и безкрайност, т.е, от 1 до 0 и до ∞ има 
еднакви разстояния. .Единицата е числото на Абсолюта. 

Това може да се провери по следния начин. Нека да си представим, че сме прегънали, през 

единицата, лявата половина на редицата върху дясната така, че 1

1
10

да бъде срещу 10,   2

1
10

 да 

бъде срещу 100 и т. н. до края. Виждаме, че произведенията 1

1
10

.10 =1, 2

1
10

.100=1 и т.н., на края 

получаваме ∞.0=1. Виждаме че всички произведения са единици и накрая, близко до ума ни е, че 
ще получим ∞.0=1. Това означава, че разстоянията от 1 до нулата и безкрайността са еднакви. 
А това е нещо ново в науката, защото произведението ∞.0 се нарича неопределена форма в 
математиката, а сега научаваме. че произведението ∞.0=1 е равно на единица, а от тук може 
да се направи заключение, че безкрайността има горна граница и това е нулата. Или както 
казва г-н Томов; „Нулата е компенсираната безкрайност.“ 

От казаното по-горе, че безкрайността има горна граница, може да се направи 
заключение и за другите две неопределени форми: безкрайност върху безкрайност и нула 
върху нула са също равни на единици , а именно   ∞/∞=1  и  0/0=1, И това  също е нещо ново в 
математиката.   

Така, че предвидената гравитационна сингулярност в теорията на 
относителността се изпълнява. Тъй, като това е безкрайно намаляваща числова редица от 
време, която завършва в точката ∞=0  следва, че времето в Отвъдните светове е нула Така, 
че убеждението на космолозите се оказва точно, че началото на Вселената не е започнало от 
крайна, а от безкрайна точка.       

Нека да се върнем отново на примера, даден в статия 0N 1, за числовата редица, която 
клони към граница 2. 

1,9   ,   1,99   ,   1,999   ,   1,9999   ,  ............  →2. 
Законът, по който се образуват членовете на редицата е, че поставяме по една деветка 

след запетаята на всеки следващ член на редицата. Както казахме в статия 0N 1, лявата 
страна на числовата редица това е символа на нашият свят на непрекъснати приближения 
или апроксимации, а дясната страна, където са границите на редиците, това са алгебрични 
изрази на обекти от безкрайността или от Фините светове, т.е., символа на безкрайността.. 
Разликата между границата и членовете на редицата. е „тънката преграда“, която съществува 
между тях. Тази разлика  става все по-малка и по-малка, когато броят на членовете расте, а 
именно: 
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Тук изниква въпроса: Как става прехода към границата 2? 
Според здравия разум, това ще стане „скокообразно” защото,  никой не може да си 

представи число, което да завършва на деветки да стане 2. Затова  казваме, че границата е 2, 
когато броят на членовете на редицата клони към безкрайност . 

Противно на „здравия разум” аз приех, че настъпва момент, когато „тънката преграда” 
се „стопява” и плавно се преминава към границата. Сега тази преграда съществува и от ден на 
ден става все по-тънка и по-тънка. 

Ако приемем това за истина следва, че има още по–фини частици от фотона, 
които свободно преминават от единия свят в другия, но ние не можем да регистрираме 
този преход..   

Разбира се, че е трудно, дори невъзможно да се приеме, че число завършващо на 
деветки може да стане 2. Въпреки това, авторът на тази статия, прие, че преходът е станал 
плавно.    Можем да си мислим, например че това е станало в един миг, по същия начин, както 
сме преминали от 1999 г .към 2000 година. Плавният преход на членовете на безкрайните 
числови редици към техните граници съответства на прехода на Вселената от Небитието към 
Битието. Преходът е станал плавно, което изключва Големия взрив. 

Освен това, според легендите, преди да се появи Вселената не е имало нищо друго 
освен непрогледен мрак и тишина. Импулсът за пробуждането на Космоса към живот  е 
първата дума, която се разнася в Безмълвието: Логос. Това е първия звук, чрез който се 
заражда Вселената Тази вибрация или движение на Божествената енергия е едновременно и 
Светлина, тъй като Светлината.. е движение на Материята. Тази Светлина означава също 
Божествена мисъл, която дава начало на един дълъг процес на създаване на Вселената.  

От написаното по-горе се усеща едно спокойствие и съвсем не прилича да е имало 
някакъв „Голям взрив“, който да е поставил началото на Новата Вселена. Българският 
екстрасенс Слава Севрюкова казва: Голям взрив, както казват учените, няма и не е 
имало. По нататък е доказано, че нашата Вселена е единствена и това се потвърждава и от г-
жа Слава Севрюкова.  Всичко казано до тук дава основание да считаме, че моделът 
на Кейли-Клайн е моделът на Вселената. 

 
12.  ОСНОВНИЯ СИМВОЛ НА МАСОНИТЕ 
 
Тълкуването на закодираната информация в основния символ на масоните е 

потвърждение на научната картина за света, която е моята теория. 
Текстът по-долу е взет от интернет - „Геометрията на пространството”(Фиг.5).   
 

                                          
                              Фиг.5 Символ на свободните зидари 
 
Този символ е гениален.              
Гениален е първо в своята чиста форма, с която ще се занимаем след малко. 

Гениален е и в своята стилизирана форма, която виждаме тук. Тук има толкова много 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Square_compasses.svg


и толкова важна информация - само в тази отделна стилизация, откакто си дадох 
сметка за това, за мен този символ е произведение на изкуството от исторически ранг. 

Защо пергел... Защо ъглов линеал... Защо "G". Всъщност едва ли има по-точни 
символи, които да бъдат избрани за тази стилизация. 

Отговор: 
Буквата „ G ” означава думата „Геометрия”. 
Линеалът с правия  ъгъл  е символа на Евклидовото простран 
Пергелът, разтворен на остър ъгъл α , е символа на хиперболичното пространство. 
Обърнете внимание на това, че двата уреда са разположени един срещу друг, което 

означава, че пространството заключено между тях е общо, т.е. то е едновременно 
хиперболично и евклидово. 

Пергелът е разтворен на ъгъл α ≈  54, 735 610 317 или α ≈  055 , за който знаем, че  

sinα = 2
3

. 

Двете концентрични окръжности най-отгоре (за пространството това са сфери) са 
символи на хиперболично пространство–по-малката, а по-голямата означава, че нашето 
хиперболично пространство е на фона на безкрайността и се  разширява докато стигне 
безкрайната равнина. 

Когато Вселената все още не се е родила, раменете на пергела са били един до друг. От 
тук нататък започва разширението на Вселената, докато острият ъгъл стане 090 . Това 
означава, че Вселената е достигнала максималното си разширение - стигнала е до безкрайната 
равнина. 

От легендите научаваме, че Вселената има Дни и Нощи, така както и ние хората имаме 
дни и нощи. Eдин Космически Ден, а също и Нощ. продължавал повече от 4 милиарда земни 
години.  

Според науката Вселената е много стара и най-точното изчисление за възрастта  й 
е: 13,73±(0,12) милиарда земни години. Пресметнато грубо това означава, че от раждането на 
Вселената до сега са изминали едно Денонощие плюс един Ден (4 млрд. по 3 = 12 млрд. и 
понеже беше казано повече от 4 млрд. може да предположим 13, 73 млрд.). 

Нека да приемем, че възрастта на Вселената е 13,73 млрд. земни години, както казва 
науката. Според легендата тя се равнява на едно космическо Денонощие плюс един космически 
Ден. Тогава Денят на Вселената  или периодът на бодърстването можем да намерим като 
разделим 13,73 на 3 и получаваме: 4 576 666 667 земни години. 

От основния символ на масоните научаваме, че разширението  на Вселената се състои от 
6 Космически Денонощия. Също толкова Денонощия трае и периодът на свиването й. Това се 
вижда от раменете на линеала, които са разграфени на по 6 деления, всяко от които е 
разделено на две части. Те говорят за  продължителността на живота  на Вселената.  

Сега лесно можем да пресметнем колко е периода на разширение на Вселената като 
умножим 4,576 666 667 на 12 и получаваме 54,92  или почти 55 млрд. земни години. 

Малко по-горе говорихме за острия ъгъл α ≈  54, 735 610 317 градуса  и го закръглихме 

на 055 . Тогава можем да считаме, че острият ъгъл α ≈ 055 , чийто синус е 2
3

 е показател за 

периода на разширение на Вселената. Научното приближение за възрастта на Вселената е 
само до втория знак след запетаята, докато точността на ъгъл α  е до деветия знак, така че 
можем да се доверим на точността на ъгъл α  и да приемем, че периода на  разширение на  
Вселената е 54 735 610 317 земни години..                                                             

Тъй като периода на разширение на Вселената се състои от 6 космически „Денонощия”, 
можем да пресметнем колко трае Денят на Вселената, като разделим  54 735 610 317 на 12 и 



ще получим, че бодърстването на Вселената трае  4, 561 300 860 земни години. Според 
легендите Нощта на Вселената трае също толкова години. 

След като времетраенето на Деня на Вселената 4 561 300  860 се умножи по три се 
получава, че времето от раждането на Вселената до днешни дни се равнява на 13 683 902 580 
земни години.              

Тъй като във възрастта на Вселената, според науката, се допуска  ±0,12,  то може да се 
приеме вместо 13,73 млрд. - 13,61 млрд. земни години, което е по-близо до точното. Но 
Вселената не е много стара, а е твърде млада. 

Църквата очаква Апокалипсиса и тези 13 683 902 580 земни години са за  времето до 
края на Втория Космически Ден.  Следователно Вселената се намира в края на Втория 
Космически Ден и е пред прага на Втората Космическа нощ. 

В статия 0N 10 се предполага, че след 10-15 години  ще настъпи Втората Космическа 
нощ и на всички нас ни предстои да бъдем известно време там в Отвъдното, където ще се 
отчете дейността на всеки един от нас тук на земята. Проблемът беше как тези повече от 4 
млрд. земни години могат да се вместят в третото хилядолетие? 

Доказано е, че в Отвъдните светове времето не съществува. Прочетох в интернет статия 
на тема „Времето в Библията”, в която се казва, че времето в Духовния свят тече между 365 
хиляди и 375 хиляди пъти по-бавно от времето в нашия физически свят, като числото е 
приблизително. Приблизителният мащаб на времето във физическия и духовния свят отразен 
в Библията, математически формулирано, се изразява с изразите: 

1 Божи Ден=1 000 човешки години    
1 000 Божи Години = 1 човешки ден,        или казано по друг начин: 
1 000 земни години = 1 Божи Ден    
1 000 Божи Години = 1 земен ден. 
Двете отношения са невъзможни да съществуват едновременно, според нашите 

възприятия за време, се казва в статията. Единственото логическо обяснение на този парадокс, 
е потвърждение на твърдението на Посветените, че в Духовния и Божествения светове 
време не съществува. Учителят Петър Дънов също се е изказвал, че минало, настояще и 
бъдеще съществуват едновременно в Духовния и Божествения светове. Тоест там няма време, а  
различни състояния. Очевидно времето може да се сгъстява и разрежда, спрямо нашите земни 
възприятия и усещания за време. Библията потвърждава, че в Духовния и Божествен свят 
време не съществува. 

От първото твърдение, че 1000 земни години = 1 Божи Ден  следва, че 
4 561 300 860 земни години = 4 561 301 Божи дни (чрез делене на 1000 и 

закръгляне). 
Една Божествена година по индуската хронология има не 365 дни, а 360 дни. За да 

превърнем тези Божи Дни в Божествени Години се налага да ги разделим на 360 и се получава: 
4 561 301 : 360 = 12 670 Божи Години (след закръгляне).   

От второто твърдение, че 1000 Божи Години = 1 земен ден следва, че                        
12 670  Божи Години = 12,7 земни дни( след делене на 1000 и закръгляне). 

Получава се, че престоят ни в Отвъдното от 4 561 300 860 земни години  се редуцира  
приблизително на 12,7 земни дни. 

 
13. ГЕОМЕТРИЯТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО Е  ХИПЕРБОЛИЧНА 
 
Според науката тримерният космос е плосък (кривината му е много близка до нула), 

което означава, че с много добри приближения може да използваме Евклидовата геометрия. 
Науката е приела, че тримерният космос е плосък, което означава, че има кривина k равна на 
нула ( k=0 ) oт където следва, че геометрията на нашето физическо пространство е Евклидово, 
защото кривина нула има само Евклидовото пространство. 



Но тази малка кривина, която то има. е доказателство, че то не е Евклидово. Причината 
за да е толкова малка се дължи на обстоятелството, че размерите на нашата наблюдаема 
Вселена са несравнимо малки с отчайващо огромните размери на Космоса.       

В този случай за нашето физическо пространство има две възможности то да е 
елиптично или хиперболично. Елиптично означава, че в него не съществуват успоредни 
прави, което е грешка. В статията „Проблеми в днешната наука. Геометрията на Космоса не е 
Риманова“ е доказано , че има грешка още в аксиомата за успоредността на тази геометрия. 
Следователно тя не може  да бъде геометрия на нашето физическо пространство, а това 
означава, че геометрията на нашето физическо пространство е хиперболична.    

След като разчетох закодираната информация в основния символ на масоните там 
много ясно е казано, че Вселената се състои от два свята хиперболично пространство - 
символът на който е пергелът, който се разтваря, и под него линеалът, неподвижно разтворен 
на 90 , който е символът на Евклидовото пространство. Забелязахте ли, че двата уреда са 
разположени един срещу друг, което означава, че пространството заключено между тях е 
общо? Това означава, че геометрията на Вселената е била известна на хората още от 
древността, само, че ние не четем какво са ни завещали. 

Освен това известно е че редица формули от хиперболичната геометрия се превръщат в 
аналогични формули от Евклидовата геометрия при прехода от едната към другата геометрии. 

Никой до сега не е забелязал, че в аксиомата за успоредността на Лобачевски се 
съдържа и аксиомата за успоредността на Евклид, което също означава, че хиперболичното 
пространство се съдържа в Евклидовото. 

Всичко това са доказателства, че нашето пространство е хиперболично, но тази малка 
кривина която то има е пренебрегната и за това ние изучаваме в училище Евклидовата 
геометрия 

 
14. КРАЯТ НА ВСЕЛЕНАТА 
 
Както се знае Вселената започва началото си от геометрична точка, която е нулев обект 

от безкрайността. Следва период на разширение до достигане до безкрайната равнина. 
Периодът на разширение на Вселената    продължава 54 735 610 317 земни години. От 

раждането на  Вселената до сега са изминали 13 683 902 580 земни години.  След като ги 
извадим от 54 735 610 317 получаваме 41 051 707 737, което означава,  че повърхнината на 
Ω  ще се превърне в равнина след  41  051 707 737 земни години.  

Светът в който живеем, както вече знаем, се състои от два наложени един върху друг 
свята, между които съществува тънка, почти прозрачна преграда. Тази преграда от ден на ден 
става все по-тънка и по-тънка. Хиперболичното пространство, в което живеем е съставено от 
най-грубата материя - веществото, има кривина k > 0 и с разширяването на сферата,  радиусът 
на кривината R → ∞ (клони към безкрайност), а кривината  k → 0 ( клони към нула).  При  R = ∞ 
и k = 0, повърхнината на сферата е безкрайната равнина. В този момент тънката преграда, 
която казахме, че съществува между двата свята се стопява и те се сливат. Известно е, че в този 
случай много формули от хиперболичната геометрия се превръщат в аналогични формули от 
Евклидовата геометрия. 

Пергелът се е разтворил на 090  и заедно с линеала образуват квадрат. Хиперболичното 
пространство има кривина k=0, също както и евклидовото. Следователно цялото 
пространство вътре в квадрата е евклидово. Светът с грубата материя вече не 
съществува – той се e слял с Отвъдния свят.  

Може да се предположи, че нашият физически свят е започнал да губи своята груба 
всъщност още много години преди този върховен момент, в който се слива с Отвъдните 
светове. Може би още от сега е започнал този процес на изчезване на грубата материя чрез 
черните дупки. След 41 милиарда и 51 милиона земни години грубата материя ще е почти на 



изчезване за сметка на фината материя от Идеалните или Отвъдните светове. Това обяснява 
възможността за сливането на двата свята. 

Ако скоростта на разширение е еднаква във всички посоки, това означава, че 
повърхнината на Вселената е сферична. В такъв случай може да се намери  действителния 
радиус на сферата Ω  като  се умножи скоростта на разширение на Вселената с годините на 
които е тя сега 13 683 902 580. По този начин бихме могли да получим представа колко голяма 
е Вселената сега и  да я сравним с наблюдаемата Вселена. 

Нека да си представим модела на Кейли-Клайн като глобус, в центъра О на който е 
правоъгълната координатна система Oxyz. Всяка координатна ос пресича глобуса в две точки, 
които да означим с X,X* ; Y,Y* и Z,Z*. Нека да си мислим, че оста Оz е вертикална, а другите две 
хоризонтални. През точките X,X*, Y,Y* минава голяма окръжност, която е екваторът. Всички 
равнини, които минават през оста Oz, пресичат сферата в големи окръжности, които са 
меридианите на глобуса и са модели на безкрайни прави в съответните е. равнини. 

Последните постижения на космологията  показват, че Вселената се  разширява 
неравномерно Да предположим че, скоростта на разширение на Вселената е по-бавна  в някоя 
посока например, че тя е по-бавна по посоката на  оста Оz, а по-интензивна, но една и съща, по 
посока на осите на екватора. Това означава, че сферата ще бъде сплескана отгоре и Вселената 
ще представлява ротационен елипсоид. Ако това забавяне продължава, а разтеглянето в 
областта на екватора се увеличава, то напълно е възможно за тези повече от 41 млрд. земни 
години повърхнината на този огромен елипсоид да се сплеска и да се получи един огромен 
кръг, който ще бъде безкрайната равнина.    

 

        
Фиг.6. Ротационен елипсоид                                                  
 
На фигура 6 е показано как изглежда Вселената днес. 
Сеченията му с равнини успоредни на равнината на екватора ще бъдат окръжности, 

защото допуснахме, че сферата се разширява равномерно в равнината на екватора. Сеченията 
му с равнини през оста  Оz, ще бъдат еднакви елипси. 

Г-жа Слава Севрюкова казва: Вселената е ограничена – с начало и край. С 
граници и обем. Формата й уподобява гигантски елипсоид. Исполинско яйце- а извън 
него ,,мъртво пространство“. Под огромния му купол бушуват мощни космически 
вихри. Погледната от страни Вселената  е овална и  сива, но искряща.. Това означава, 
че повърхнината на елипсоида, която е модела на безкрайната равнина е също 
искряща. Следователно трябва да очакваме, че и действителната безкрайна равнина, 
която е огромен кръг е също искряща 

Всички меридиани на сферата са големи окръжности, които минават през Z Z*. 
Те са модели на безкрайни прави в съответните e.равнини и покриват цялата 
повърхнина на сферата. В случая когато R = ∞ и k = 0, тези окръжности ще бъдат 
еднакви елипси, които ще се превърнат в прегънати прави минаващи през О=Z =Z*.  . 



Следва, че безкрайната равнина ще съдържа и тези 2 пласта геометрични точки и ще  
трябва да очакваме тя да бъде  сива,  но искряща.   

Допускането за повече Вселени идва от грешката ни, защото  си мислим, че 
ние, заедно с модела на Кейли-Клайн сме вътре в този  елипсоид и около нас има 
евклидови точки, които имат потенциалната възможност да създават нови 
Вселени. Ние не си даваме сметка, че  моделът на Кейли-Клайн е моделът на  
Вселената и той трябва да се отъждестви с този огромен елипсоид, вън от който е 
мъртво пространство. Това е пример за нашето ограничено мислене. От тук 
следва извода, че нашата Вселена е единствена. Това  се потвърждава и от г-жа 
Слава Севрюкова. 

Не е трудно да се досетим, че безкрайната равнина това е максималното 
разширение на равнината на екватора, който е  кръг с център О Равнината на екватора 
разделя елипсоида на 2 симетрични половини. В момента k=0 и R=∞ тези симетрични 
точки  ще се слеят върху равнината на екватора, и ще се получи  максималното му  
разширение, което, означава, че елипсоидът се е сплескал. Всъщност това  е огромен 
кръг с център О = Z =Z* и безкраен радиус. Когато казваме безкраен радиус трябва да 
знаем, че безкрайността има горна граница и това е нулата. Това трябва да разбираме 
по следния начин: когато кривината стане нула радиусът на кривината престава да 
расте и това ниво до което е достигнал наричаме радиус на кривината. Но окръжност с 
кривина нула това не можем да си го представим, за това мисля, че в този момент става 
чудото Вселената изчезва в небитието.  

В тази статия бяха направени две предположения за края на Вселената, но 
непрекъснатото ми мислене по този въпрос роди и трето предположение, което считам 
за най-правилно тъй като то е очевидно в основния символ на масоните и е казано 
много точно от г-жа СЛАВА Севрюкова. Намирам тази идея за най–правилна, защото тя 
дава обяснение, защо в символа на масоните няма период на свиване на Вселената, 
след като на дясното рамо на линеала са означени още шест денонощия на свиването 
й? Следователно няма период на свиване на Вселената. Това означава, че от определен 
момент нататък тя е започнала едновременно да се разширява и да се свива. В 
космологията на г-жа Слава Севрюкова  се вижда потвърждение на казаното по-горе. 

Тя казва за Вселената; …Трепти, свива се и се разширява, подобно на живо 
дишащо същество… Това, за което говори Хъбъл, е нещо като “оптически ефект”. 
Уловил е част от цялото  Правилно е разгадал и описал разширението–една от 
съставките на пулсиращата Вселена. Не е могъл да постигне и документира, 
свиването. Има време и това ще стане.. Грешката на този учен ще бъде коригирана. По 
нататък други учени ще открият –огромният Космос е започнал да се свива. Това не 
означава, че ще се побере свръх кондензирано топче, както твърдят хипотезите на 
други учени.     

Следователно в момента k=0. Огромния кръг се е превърнал в безкрайнатв 
равнина и в същия момент всичко изчезва, съгласно парадокса безкрайност равна на 
нула. И това е краят на Вселената. 

Легендите казват, че почивката в небитието трае толкова години, колкото е бил 
живота на Вселената след, което  тя възкръсва за нов Космически живот. 

.  
 
 



15.   НАЧАЛОТО  НА  НОВ  КОСМЧЕСКИ  ЖИВОТ 
 
Свършва Космическата Нощ. С какво започва Космическия живот? Когато е 

ударил часът за зараждане на Космическия живот първата дума, която се разнася в 
Безмълвието е: Логос. Това е първият звук, чрез който се заражда Вселената. Тази 
вибрация или движение на Божествената енергия е едновременно Светлина и 
Божествена мисъл, която дава начало на един много дълъг процес за създаване на 
Вселената. 

От описанието за раждането на Вселената се чувства спокойствие от където 
можем да направим заключение, че тя се е родила плавно и тихо. Това означава, че 
митът за така наречения  „Голям взрив” отпада. 

Малко по-късно, след започване на Космическия живот, се появят други Велики 
Същества - това са тези, които са завършили своята човешка еволюция в минал период 
на живот на Вселената  на тази или друга планета, в тази или в някоя друга Слънчева 
система- така наречените Планетарни Духове. Те са  създатели на Световете. Със 
започване на новия живот на Вселената, тези могъщи Духове стават най-близки 
помощници на Абсолюта. Той започва да ръководи тези духовни разумни Същности. 
Всяко Същество има своя определена задача в изграждането и управлението на 
Космоса през цялото му съществуване.   

Йерархическото начало е Космически закон, водещ принцип в Космоса, затова 
всяка Вселена, свят или планета има своя Йерарх. Винаги съществува Висше Духовно 
Същество, което поема върху себе си отговорност за планетата, в продължение на 
целия й живот и което стои начело на високите си събратя. Преди да започне работа по 
своята Вселена, Абсолютът създава проект за нея, такава каквато трябва да бъде от 
началото до края си. Сред многобройната йерархия на творческите сили, подчинени на 
Абсолюта, се намират големи множества Разум. Така тези строители пресъздават 
наново всяка „Система” след „Нощта на Вселената”.   

Абсолютът е архитектът. Строителите строят по идеите, намиращи се в 
съкровищницата на Световния Разум на Вселената. Той начертава плана и предоставя 
цялата ръчна работа на каменоделците. Легендите на Изтока разказват, че Вселената  
след събуждането си за нов живот се изгражда много бавно, постепенно, в 
продължение на много стотици милиони години, и че за създаването на Космоса се 
трудят множество разумни същества- от Висшите Духовни до каменоделците.  

От казаното по-горе се разбира, че в краят на живота на Вселената 
Отвъдните светове се стопяват, заедно с Абсолюта в Небитието, за да се 
появят отново в следващото й прераждане като помощници на Абсолюта. 

Всичко това ще се случи в далечно бъдеще. В действителност процесът на 
разширяване продължава и сега. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Вселената има създател – Той се нарича АБСОЛЮТ. Нашата Вселена е 

единствена. Митът за „Големия Взрив” отпада. Отвъдните светове са реалност. 
Светът, в който живеем, се състои от два наложени един върху друг свята. 

Единият от тях това е нашият физически свят, геометрията на който е хиперболична и 
точките в него са крайни, а другия - това са Отвъдните светове точките, на които са 
безкрайни. Геометрията на Отвъдните светове е Евклидова  И двата свята са реални и 



съществуват вън и независимо от нашето съзнание. Всички ние живеем едновременно 
и в двата свята затова, когато се освободим от физическото си тяло продължаваме да 
живеем с фините си тела в Отвъдните светове, а животът на Отвъдните светове е 
вечен и безкраен. Нека всеки да се замисли защо Абсолютът е решил да установи този 
ред във Вселената?  

За мен отговорът на този въпрос е един. Защото грубата материя е 
изпитание за всяко същество което носи Дух и Душа. Целта на Абсолюта е чрез 
многото  прераждания, свързани  с трудности и  изпитания,  да осъзнаем 
грешките си  и да изчистим Душите си. За проникването в онези светове се изисква 
духовна и морална чистота. Нашият вечен Дом, това са Отвъдните светове, където ще 
получим всичко това за което мечтаем, но първо трябва да го заслужим.                    

Всичко във Вселената е вибрираща материя, т. е. енергия. Колкото 
материята е по-фина толкова вибрациите са с по-голяма честота. След физическата 
смърт нашето съзнание продължава да живее в енергийно плазмено състояние. 
Духовете на мъртвите са около нас, но те са невидими, защото са съставени от много 
фина невидима материя, която трепти с  много висока честота  и не можем да ги видим, 
по същия начин както не виждаме перките на вентилатора, когато е включен на високи 
обороти. Най-фината материя с най-високи вибрации е любовта и тя е притежание на 
Абсолюта. Не е случайно, че всички я желаят и от там идва израза: Бог е любов. 

Ще завърша статията с мисли  казани от г-н Кубрат Томов. 
Първата заповед при приемане на нова информация е да се опиташ да я 

разбереш. Няма напълно завършени теории - винаги пред тях е безкрайността. 
Изпращам моята любов и благодарност на Абсолюта и Всички от Отвъднотo, 
които ми помагаха  по време на  написването на статията. 
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