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Резюме 
Информационно–пространствено–времевият континиум е същността на мирозданието. Същност, която 
трябва да се осъзнае. Осъзнаването преминава през осъзнаването на информацията като пораждане от 
анализ на контекстни зависимости и апарат на безпределна логика в природните информационни машини на 
всички нива на континиумната реалност. Природни информационни машини на нивата на “грубата” материя 
на нивата на елементарните частиции и до нивата на висшата реалност. 
Осъзнаването на континиумната реалност (информация-пространство-време) е осъзнаване пълнотата на 
реалността. Осъзнаването на тази континиумна реалност е осъзнаване на основополагащата значимост на 
информацията за съзиданието на мирозданието. 
 
Ключови думи: информация, информационно–пространствено–времеви континиум, информационни 
машини, континиумна мрежа от информационни машини, реалности на мирозданието 
 
“Новото в науката не се извежда по логически път от 
старото. То се появява в главата на учения изведнъж, в 
готов вид. Това може да се обясни с факта, че 
решението на дадена задача на физически закон или на 
постановкатадоказателството на теорема 
съществуват преди още човек да започне да мисли върху 
тях.” 

Р. Пенроуз. Новият разум на Царя 
 
Въпросът за същността на съзиданието на 
мирозданието се поставя за първи път за 
разглеждане и изясняване по така дефинирания 
начин. Начин, различен от други известни опити за 
докосване и разглеждане същността на 
мирозданието. 
Поради високата иновативност на въпроса за 
информационно-пространствено-времевата 
континиумност на мрежата от природни 
информационни машини той е сериозно 
предизвикателство към науката (както към 
физиката в нейна цялост, така и към 
метафизичните теории, към езотеричните теории, 
към философията и към всички научни и 
псевдонаучни докосвания до мирозданието). 
Осъзнаването на информационно-пространствено-
времевия континиум като парадигма за същността 
на мирозданието е необходимата водоразделна 
линия за възприемането на света в неговата пълна 
реалност. То е стъпка към осъзнаване на реалната 
същност на съзиданието на мирозданието. 
Парадигмата за информационно-пространствено-
времевия континиум е натоварена с възможности 
да промени представите ни за света. Умелото 
съчетаване на индуктивния с дедуктивния методи 
за изучаване на реалността във всичките ù 
състояния и проявления открива продуктивен път 
за синтез на точните науки с мъдростта на 

цивилизациите до нас и със съдържащата се в 
религиите мъдрост. 
Теорията за информационно-пространствено-
времевия континиум чрез науката за информацията 
се обръща открито към натрупаната мъдрост на 
човечеството и достигнатото високо ниво на знание 
и предлага широка платформа за създаване на 
метанаука за континииумната реалност. 
* * * 
В процеса на осъзнаване на информационно-
пространствено-времевия континиум е 
наложително да се осмислят постиженията през 
погледа на континиумната поредица от открития и 
теории. 
През погледа на теорията на информационно-
пространствено-времевия континиум може да се 
осмисли теорията на Ж. Шарон. Според тази 
теория всеки чифт фотони в електрона се превръща 
в памет и чрез обмена на фотони електроните си 
предават информация. Позволяваме си да 
отбележим, че обменът на фотони не поражда 
информация. Самият обмен е резултат на 
породената информация от природната 
информационна машина на електрона. Природната 
информационна машина на електрона чрез анализ 
на контекстните зависимости и апарат за 
безпределна логика поражда информация за обмена 
на фотони в електрона.Чрез ежемоментно 
породената от природната информационна машина 
информация за обмен на фотони се осъществява 
предаване състоянието им на спин. 
В предлаганата теория за информацията и за 
информационно-пространствено-времевия 
континиум няма ограничения за нивата на 
природните информационни машини. Затова 
природните информационни машини са на всички 
нива. В континиумната си същност природните 
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информационни машини са както на нивата на 
макросвета, така и на нивата на микросвета. 
Природните информационни машини 
функционират в континиумна хармония както на 
нивата на микрокосмоса на атомите и тяхната 
континиумна същност, така и на нивата на 
макрокосмоса на вселената (на познатата ни 
вселена и на хипотетично допустими други вселени 
от също така хипотетична мултивселена). 
 
С осъзнаването на същността на информацията и 
на информационно-пространствено-времевия 
континиум фундаменталният за съвременната 
модерна физика принцип на Хайзенберг за 
неопределеността може да се валидализира за 
състояние на физическата реалност. За тази 
реалност мястото и скоростта (по-точно импулсът 
на атомната частица ) по принципа на Хайзенберг 
не могат да бъдат посочени едновременно с 
произволна точност за качеството ù като частица и 
за характера ù като вълна. 
Принципът на неопределеността се разпростира 
върху състояние, което се поражда от мрежата на 
природните информационни машини. Това е 
състояние, което ежемоментно се поражда и за 
което не може да се определи с произволна точност 
импулсът на атомната частица. Не могат да се 
посочат с произволна точност същевременно 
мястото и скоростта на атомната частица, тъй като 
тя е и в качеството си на частица, и има характер и 
на вълна.  
Бихме си позволили да потвърдим принципа на 
неопределеността на Хайзенберг от позициите на 
теорията на информацията и същността на 
информационно-пространствено-времевия 
континиум с обстоятелството, че с познатите 
раздели на съвременната математика и при 
достигнатата степен на познание за физическата 
реалност на света не е възможно да се определи 
импулсът на атомната частица. Не е възможно да се 
определи импулсът, който ще се породи от анализа 
на континиумните зависимости на природната 
информационна машина на атома, която е част от 
мрежата на природните информационни машини 
на информационно-пространствено-времевия 
континиум. 
Подобно е отношението ни и към квантовия 
принцип на Р.Фейнман. Според квантовия принцип 
поведението на електрически заредени атоми, 
намиращи се в празно пространство на 
неопределено разстояние един от друг, е 
непредсказуемо. Поведението на тези атоми е 
непредсказуемо, тъй като то ще се породи като 
резултат от анализа на контекстните зависимости 
(в тяхната безкрайност) и апарата на безпределната 
логика в природната информационна машина на 
атомите и в тяхната континиумно мрежова 
свързаност. 
В тази поредица на мисли следва да се отбележи 
загадъчното за съвременната физика възникване на 
три вида неутрони (в които се образуват електрони, 
миони и таулони), на неговото трептене около тези 
стадии и на непрекъснатото му поведение на 

хамелеон. Теорията на информацията и 
предлаганата парадигма за информационно-
пространствено-времевия континиум позволява да 
се обясни тази загадъчност като резултат от 
ежемоментното пораждане на информация от 
природната информационна машина за процесите 
на разпадане на материята в тяхната континиумна 
същност. 
Чрез информациологията и същността на 
информационно-пространствено-времевия 
континиум могат да се осмислят математически 
изведените от Р. Пенроуз евентуални строителни 
елементи на космоса и да се познаят (или 
отхвърлят) получените от него твистори в известен 
смисъл като възли на пространството и времето. 
Задачата е с висока сложност. Заедно с това тя е 
важна за осъзнаването на самата същност на 
информационно-пространствено-времевия 
континиум и пораждането на информация от 
природните информационни машини в неговата 
мрежа от информационни машини. 
Както вече сме отбелязвали в свои работи (1) чрез 
създаването и развитието на теорията за 
информацията и теорията за информационно-
пространствено-времевия континиум и неговата 
мрежа от природни информационни машини може 
да се разкрие и обясни загадката за 
непредсказуемостта (по-точно неопределимата) 
орбитална миграция на единствения електрон на 
атома на водорода. Съвременната физика не дава 
убедително удовлетворителен отговор. Нещо 
повече. Тя безалтернативно и мълчаливо отминава 
твърденията на метафизичните теории, че 
неопределимата и загадъчна миграция на електрона 
на атома на водорода от орбита на орбита е 
резултат на свободна воля. 
С осъзнаването на същността на информацията и 
същността на информационно-пространствено-
времевия континиум орбиталната миграция на 
електрона на атома на водорода престава да бъде 
загадъчно неразбираема. Това е така, защото 
ежемоментната орбита на електрона на атома на 
водорода се поражда от природната 
информационна машина на атома на водорода като 
резултат от анализа на контекстните зависимости и 
адекватен апарат за безпределна логика. 
Природната информационна машина на атома на 
водорода е континиумно свързана както с 
природните информационни машини на 
субатомните частици, така и с природните 
информационни машини на атомните и 
надатомните нива на информационно-
пространствено-времевия континиум. Природната 
информационна машина на атома на водорода е 
една от информационните машини в 
континиумната мрежата от природни 
информационни машини и чрез нея участва в 
съзиданието на мирозданието. Ежемоментно 
поражданата орбита на електрона на атома на 
водорода от неговата природна информационна 
машина е неотделима от това същото ежемоментно 
породено мироздание.  
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Информационно-пространствено-времевият 
континиум на вселената (и дори на хипотетична 
мутивселена) не следва да се разглежда като 
неизменен. Напротив. Той се променя. Променя се 
с ежемоментното пораждане на информация от 
всяка природна информационна машина на 
мрежата от природни информационни машини на 
информационно-пространствено-времевия 
континиум. 
С осъзнаването на същността на информацията и с 
осъзнаването на същността на информационно-
пространствено-времевия континиум най-висок 
приоритет получава задачата за разширяване 
инструментариума на съвременната математика с 
континиумно адекватен апарат за анализ на 
контекстни зависимости и апарат за безпределна 
логика. Със същия висок приоритет е и задачата за 
определяне характера и вида на обмена на 
поражданата от всяка природна информационна 
машина информация в континиумната мрежа от 
природни информационни машини. 
Непосредствено свързан с характера и вида на 
обмена на поражданата информация е въпросът за 
скоростта на този обмен в континиумната мрежа от 
природни информационни машини. Логически 
допустимо е скоростта на обмена на поражданата 
информация в мрежата от природните 
информационни машини на информационно-
пространствено-времевия континиум да превишава 
силно скоростта на светлината и да се реализира по 
непознат за съвременната физика начин. 
Възможно е да се допусне, че скоростта на обмена 
на поражданата информация от природните 
информационни машини да се хармонизира чрез 
неизвестна континиумна константа, която да 
произтича от същността на поражданата 
информация и същността на информационно-
пространствено-времевия континиум и 
реализирането на основния му закон за 
самоорганизация в континиумната си мрежата от 
природни информационни машини. 
Основание за допускане на възможно по-висока от 
скоростта на светлината скорост на обмен на 
информацията в мрежата от природни 
информационни машини на информационно-
пространствено-времевия континиум е 
несубстанционалният характер на породената 
информация. 

* * * 
Въпросът за несубстанционалността на 
поражданата от природните информационни 
машини от континиумната мрежа на 
информационно-пространствено-времевия 
континиум е фундаментален за информациологията 
и за теорията на информационно-пространствено-
времевия континиум. Той е и основополагащ за 
осъзнаване същността на морозданието. 
За поражданата от анализа на безкрайни 
контекстни зависимости и апарат за безпределна 
логика информация на природните информационни 
машини от континиумната им мрежа не може да се 
даде произтичащо от изчисляване количествено 
определение. Без такова определение поражданата 
инфорация, по аналогия с енергията, няма 
субстанционален еквивалент. Без такъв еквивалент 
тя е несубстанционална. 
С приемането на несубстанционалността 
поражданата от природните информационни 
машини информация получава правото да бъде 
"универсално измерима" и самата тя да е 
"универсална мярка". Така информациологията 
може да дефинира свободно истинната същност на 
поражданата в континиумната мрежа от природни 
информационни машини информация и да бъде 
основа за осъзнаване същността на 
информационно-пространствено-времевия 
континиум и осъзнаването на съзиданието на 
мирозданието. 
* * * 
Без да подлагаме на всестранен и пълен анализ 
достигнатото познание за физичните основи на 
света, както и на теориите за света на финната 
материя и света на висшата реалност, си 
позволяваме да определим дедуктивно 
информационно пространствено времевия 
континиум като истинна реалност. 
Информационно-пространствено-времевия 
континиум е опознаваемата пълна реалност на 
мирозданието. Той е самото мироздание. Чрез 
основния си закон за самоорганизация 
информационно-пространствено-времевия 
континиум е и създателят, и създанието. Така 
истински може да се осъзнае, че всичко чрез Него 
стана, ежемоментно чрез Него става и ще 
продължи да става. 
 

 
 




