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Pratarmė
Gyvename pasaulyje, kurį suprasti ne taip paprasta, nes tai,
kas pateikiama fasadinėje jo dalyje ne visada atitinka tikrovę.
Norint pažvelgti giliau, reikia sugriauti šias ekranines iliuzijas,
kurios yra pagrindinė kliūtis pamatyti tiesą. Šis uždavinys labai sunkus, nes tikras pasaulio vaizdas griežtai saugomas ir
žmonėms trukdoma jį pamatyti, o jeigu kam nors pavyksta –
sulaukia agresyvaus puolimo, kad su savimi nusivestų kuo mažiau žmonių. Tvyrantis melas daro daug žalos, nes neinformuoti žmonės menkai gaudosi planetos įvykiuose, klaidžioja
pusę arba visą savo gyvenimą ir jais labai lengva manipuliuoti,
nukreipiant mąstymą ir emocijas norima kryptimi. Žmogui
atrodo, kad viskas taip ir turi būti, nes nėra jokių alternatyvų.
Šia įžanga noriu pakloti pamatą geresniam savo gyvenimo
supratimui, kad matytųsi visi realūs keliai ir klystkeliai, kad
žmogus suprastų, kaip juo pasinaudoja didelės organizacijos ir
sistemos. Žmogus viliojamas gražiais pažadais, mato ekranuose reklamas, kuriose vaizduojamas ten, anapus esantis rojaus pasaulis, į kurį norint patekti reikia daug dirbti, atsidavus
tarnauti sistemai. Tačiau į tą pažadėtąją žemę patenka vienetai,
visi kiti žiurkių lenktynių dalyviai išsunkiami ir lieka už borto.
Žmogus turi dvi galimybes: visą gyvenimą bėgti paskui saldainį arba kurti savo pasaulį savarankiškai, nelaukiant niekieno dovanų ir nesiekiant patekti į jokius svetimus pasaulius.
Žaisdamas pagal svetimas taisykles visada pralaimi.
Šiam tikslui naudoju paprastą modelį, kuris panašus į gėlės
žiedą – centre yra žmogus, individas, kuris iš kraštų gaubiamas organizacijų žiedlapių ratu. Centre galima statyti vieną
žmogų, jeigu mąstoma iš individualios perspektyvos arba visą
visuomenę, jeigu sistema modeliuojama bendrai. Pagrindinė
tiesa ta, kad centre esantis pasaulis iš juosiančių žiedlapių pasaulio labai atidžiai stebimas, nes šioje vietoje yra sukauptas
pagrindinis resursas, iš kurio gyvena visos organizacijos.
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Kiekvienas organizacijų segmentas turi savo planą kaip pasinaudoti centre stovinčiu individu, kiekvienam yra paruoštas
viso gyvenimo scenarijus ir organizacijos žiūri, kad nė vienas
žmogus nuo jo nenukryptų, nes tada ji patiria nuostolių.
Žiedlapiai yra išsidėstę sluoksniais pradedant nuo vidinio, einant per vidurinį, ir baigiant periferiniu. Vidinis yra vietinė
valdžia, kuri arčiausiai žmogaus ir užsiima jo tiesiogine kontrole. Vidurinis yra globalinė valdžia, kuri užsiima visos planetos valdymu. Ir periferinis išeina už šios planetos ribų, kuris
susijęs su nežemiškomis civilizacijomis. Visos žemesnės valdžios tarnauja aukščiausiai valdžiai, kuri yra, taip daug kas
spėja, ne šios planetos. Vaizduojama, kad tai neįrodyta, tačiau
koks yra šio slėpimo mechanizmas – paaiškinsiu toliau.
Išskiriu 5 centrą juosiančius žiedlapius:
1) bažnyčia, religijos,
2) politinė sistema,
3) vašėjų (tarnautojų) sistema,
4) tyrinėtojų (mokslininkų) sistema,
5) ir verslai.
Šie 5 segmentai juosia centrinę dalį, kurioje yra jų stebimas ir
kontroliuojamas individas, kurie planuoja savo kabinetuose
kaip geriausiai jį išnaudoti savo labui. Kiekvienas segmentas
individo gyvenime prasideda per įvairias visuomenines organizacijas, tarnaujančias stambiems dariniams, atliekant visuomenėje propagandinį, tiriamąjį darbą. Geresnį išsilavinimą
ir daugiau iniciatyvos turintys žmonės jungiasi į tokias organizacijas vykdyti visuomenėje savo veiklą. Aišku, realiai dažniausiai jos būna stambių grupuočių agentai visuomenėję, iš
kurių gauna finansavimą ir visas veiklai vystyti reikalingas
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priemones. Toliau eina vietinis sluoksnis, kuris individui yra
artimiausia valdžia, tokia kaip vietinė parapija, savivaldybė,
vietiniai mokslo centrai, institucijos ir verslo grupuotės. Tada
eina visa valstybės struktūra, sąjungų sistema ir galiausiai
planetą valdo atitrūkusi civilizacija, kuri kontroliuoja visus
šiuos individą valgančius blokus. Bet apie tai toliau.
Visi žmonės suvaryti į centre esantį gardą, kiekvienas yra suskaičiuotas ir tiksliai numatyta, kiek kiekvienas organizacijai
duos naudos, koks jo potencialas. Kad galėtum tai nustatyti,
kiekvieną žmogų reikia gerai ištyrinėti ir pirmiausiai tai padaroma mokykloje – individas kaip resursas būna įvertinamas
ir šiuos vertinimus gauna visos organizacijos, kurios renkasi
sau tinkamus žmones karjerai. Išsirinkimo atveju, žmogus visą
gyvenimą turi protekciją, visur laimi ir nugali, nes jo gyvenimo plane numatyta sėkminga karjera. Šitaip skaičiuoja bažnyčia, stambios įmonės, tarnautojai, mokslo organizacijos, net
politinės partijos, kurios visada jaunimo tarpe ieško perspektyvių kandidatų. Visa ši informacija sukaupta valstybės duomenų bazėse ir bendru susitarimu prieinama visoms stambioms organizacijoms. Prie šio principo dar reikia pridurti, kad
labai svarbus atrankos kriterijus būna aukšto rango giminių
protekcijos, nes visi stambūs junginiai yra gimininių klanų
„verslai“. Tai aiškiai matosi politikoje, kur postai partijose
paveldimi; versle, kur turtas paveldimas; vašėjų klasėje, kur
statusas pereina iš tėvų, vaikams ir anūkams. Todėl norint iš
pačios apačios padaryti sėkmingą aukšto rango karjerą, reikia
turėti unikalių savybių.
Dabar pereikime prie man artimesnių temų, tokių kaip konspirologija, ezoterika. Kaip šie judėjimai funkcionuoja nubraižytoje schemoje? Visos stambios organizacijos, kurios sudaro
žiedo žiedlapius, centre esančiam individui yra nepasiekiamos,
uždaros zonos. Kuo giliau į periferiją, tuo pasaulis mažiau
apibrėžtas. Tačiau jis būna labai svarbus, nes daro didelę įtaką
kiekvieno žmogaus gyvenimui. Žmogus nori žinoti kas ten
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vyksta, kas planuojama, kokios vykdomos operacijos ir projektai. Visuomenėje daug žmonių, kurie susiduria su šių organizacijų veikla, vienaip ar kitaip tapę projektų dalyviais. Jie
pradeda savo turimą informaciją skleisti visuomenėje, ieško
kontaktų organizacijų viduje, insaiderių, kurie perduoda svarbių duomenų. Šitaip gimsta pasakojimai, kuriuos tos organizacijos pakrikštijusios sąmokslo teorijų vardu. Kiekviena organizacija, ar tai būtų politinė partija, vašėjų grupuotė, bažnyčia, turi daug nešvarių paslapčių ir viduje būna nepatenkintų
žemo rango tarnautojų, kurie pasiruošę tas paslaptis atskleisti.
Taip jie aprūpina ezoterikus-konspirologus informacija, kuri
viešinama per ezoterikų organizacijas. Toks, pavyzdžiui, yra
D. Icke, D. Wilcock, B. Fulford ir pan. Tačiau akivaizdu, kad
tokią informaciją gauti labai sunku ir didelė tikimybė, kad
organizacijos paskleis dezinformaciją, todėl neretai ezoterikai
patys kuria informaciją ir, darydami verslą, ją platina, paprasčiausiai kuria sensacijas, kurių žmonės trokšta ir už tas sukurtas sensacijas ima pinigus. Yra ir patikimų viešintojų, tokių kaip Ch. Manning, E. Snowden, J. Assange, kurie viešina
ne istorijas, bet tikrus pavogtus dokumentus.
Mums, gyvenantiems schemos centrinėje dalyje, pati toliausia
paslaptis yra vadinamoji atitrūkusi civilizacija, kuri valdo mūsų gyvenimus ir kontaktuoja su nežemiškomis rūšimis, keičiasi su jomis fantastinėmis technologijomis. Ši atitrūkusi civilizacija sudaryta iš tokių pačių 5 segmentų, tik tie segmentai yra
aukščiausio lygmens, planetoje už save neturintys jokios aukštesnės valdžios. Visos žemesnės valdžios paklūsta šiai aukščiausiai valdžiai. Esant šioje vietoje galima matyti tokį pasaulį
koks jis iš tikro yra, tačiau esant centre ir žinant tik savo
vietinį pasaulį, ši civilizacija sąmonėje egzistuoja tik legendų
pavidalu – apie dievus, ateivius, demonus, angelus ir t.t. Ezoterikai kontaktuotojai dažniausiai kontaktuoja su šia atitrūkusia civilizacija. Paprastam žmogui apie šį pasaulį žinoti
uždrausta, kad nebūtų tokio stipraus pasipriešinimo ir kad žinojimas netrukdytų operacijoms. Tačiau daug kas pusiau kūry4

biniu, ezoteriniu principu atskleidžiama. Taip iš dalies yra ir
todėl, kad šiame pasaulyje taip pat yra religijos segmentas,
nors yra išvystytos aukštos technologijos ir turimas gilus supratimas apie tikrovę. Tačiau tos religijos yra žmogaus
religijos.
Didelė dalis ezoterikų tvirtina, kad šiame pasaulyje išimtinai
dominuoja satanizmas ir velnio garbinimas. Tačiau žmonės
šiame pasaulyje yra laisvi ir priversti juos ką nors garbinti
prievarta ar net turėti kokią nors vieną demonocentrinę sistemą – neįmanoma. Todėl jeigu vidurinėje žiedlapių dalyje, ar
net aukščiausioje, dalis religijų yra satanistinės, kita dalis yra
įvairios kitokios sistemos, kurios tiesiogiai su blogiu nėra
susijusios. Čia vyrauja New Age stiliaus įvairovė, o satanizmas tėra išimtis. Bet dominuojantis segmentas yra vadinamosios žmogaus religijos, kurios susijusios su sistemomis,
skatinančiomis žmogaus augimą į aukštesnį lygmenį. Tai susiję tiek su asmeniniu augimu, tiek su žmogaus kaip rūšies
augimu į aukštesnę evoliucijos pakopą. Tai labai svarbu visai
žmonijai, bet apie tai papasakota kitur, pratęsiant temą į
nežemišką istorijos dalį. Šiose žmogaus religijose siekiama
ugdyti talentus ir genijus, kad jie atskleistų visą savo potencialą ir perduotų jį ateinančioms kartoms. Šios religijos turi
sąsajų su Nietzsches viršžmogio teorija.
Aišku, tai duota tik žmonėms, gyvenantiems atitrūkusioje civilizacijoje, kur buvo atrinkti ir selekcijos bei genų inžinerijos
dėka išvesti „aukštesnieji“ žmonės. Centre ir vietinėse valdžiose gyvena apriboti žmonės, kurių gabumai ir valia slopinami ir kurie išnaudojami tik kaip žaliava. Šie žmonės nėra
laisvi ir jų paskirtis tarnauti atitrūkusios civilizacijos giminėms. Šis pasaulis nuo žmonių akių griežtai saugomas ir yra
ištisas apsauginis sluoksnis, kurį reikėtų praeiti, kad galėtum
kontaktuoti su šiuo pasauliu. Tačiau kiekvienas žmogus atidžiai stebimas ir tokiems kontaktams visada užkertamas kelias. Planetoje yra du porūšiai: aukštesnieji žmonės ir žemes5

nieji žmonės, kurių paskirtis tarnauti aukštesniesiems. Taip sutvarkytas šis pasaulis. Yra didelis klausimas kaip sukuriamas
tarp porūšių skirtumas, ar jis nėra dirbtinis, technologinis. Tačiau faktas tas, kad palyginus su šiuo pasauliu, kuriame gyvename mes, aukštesnieji žmonės yra viršžmogiai. Prisimenant mano ezoterinę rangų lentelę, šis pasaulis yra pirmo rango, o centre esantis pasaulis – devinto.
Yra jėgos, kurios siekia santvarkos (kuri daug kuo panaši į
vergovinę) pakeitimo. Šis judėjimas vadinamas Atskleidimo
judėjimu. Šie žmonės nori, kad į tikrą pasaulį, atitrūkusią civilizaciją, būtų priimti visi, panaikinant dirbtinai sukurtus apribojimus, leidžiant visiems žmonėms vystytis natūraliu savo
vystymusi. Tačiau stiprus ir pasipriešinimas, nes dalintis gėriu
neleidžia per didelis egoizmas. Šiame kontekste tai, ką darau
aš taip pat yra Atskleidimo propagavimas, kuris turėtų suteikti
galimybes tobulėti kiekvienam žmogui.
Toliau pateikiamas tekstas yra alternatyva smegenų plovimui,
ateinančiam iš aprašytų organizuotų struktūrų, kontroliuojančių visuomenę. Tai galimybė pamatyti tikrovę tokią, kokia ji
yra iš tikro, necenzūruota ir neiškarpyta forma. Daug ką iš to
ilgą laiką paprastam žmogui žinoti buvo draudžiama, nes tai
buvo elito privilegija. Pats metas šią neteisybę ištaisyti ir sugrąžinti žmonėms tikrovę, kad jie suprastų kokiame pasaulyje
gyvena, kaip valdomi ir kaip apgaudinėjami. Melagiai yra religinės organizacijos, filosofai ir mokslininkai – nuplėšę kaukes pamatome, kas jie yra iš tikro. Taigi – pristatau Filognoziją!
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I. Filognozijos pagrindai
1. Filognozijos apibrėžimas
Filognozijos koncepcija turi būti mąstytoma šalia filosofijos ir
mokslo sąvokų, nuo kurių bandoma atsiriboti siekiant pabrėžti
šios disciplinos naujumą, bet tuo pačiu pripažįstant ir neišvengiamą ryšį, nes visais trimis atvejais siekiama tikrovės pažinimo. Filosofija ir mokslas siekia pažinti tikrovę savais metodais, todėl laikomi skirtingomis disciplinomis. Filognozija netapatinama nei su filosofija, nei su mokslu todėl, kad laikoma,
jog jos pažinimas skiriasi ir nuo filosofijos, ir nuo mokslo.
Žinoma, nepaisant visų skirtumų, visada įmanoma atrasti ir
bendrumų, nes objektas tas pats, tikslas tas pats, skiriasi tik
metodai ir perspektyva. Filognozija atskiriama nuo mokslo ir
filosofijos todėl, kad nenorima įsilieti į tradicines pažinimo
sistemas ir jose ištirpti.
Apibrėžimai:
Filognozija – tai neinstrumentinė ir instrumentinė tikrovės
dauglypos atodanga sątvare.
Dauglypa (multipleksas) yra nehomogeniška, daugiadimensinė daugelio dėmenų samplaika, kurios tikslas atskleisti holoplastinę tikrovės sandarą.
Holoplastinė sandara yra tokia, kuri atskleidžia pilną objekto
struktūrą, pažodžiui tariant, viską sulipdanti.
Sątvaras – tai žmogaus pilna sąmonė kaip šviesos arka, kurioje atsiveria aplink žmogų esančios realybės vaizdas. Sątvaras turi fiksatinę, objektyviąją dalį, arba pasaulį, ir laksatinę
dalį, arba protą.
Galima kelis žodžius tarti ir apie šio termino etimologiją. Žodis „filognozija“ sudarytas iš dviejų graikiškų žodžių „fileo“,
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reiškiančio „myliu“ ir „gnosis“, reiškiančio „pažinimas“. Pavadinimas sudarytas pagal žodžio „filosofija“ pavyzdį, tik
žodis „sophia“, „išmintis“, pakeistas žodžiu „pažinimas“. Pažinimo šiais laikais siekia pirmiausiai mokslas, tad šį metodą
galima būtų vadinti mokslu, tačiau filognozijoje daug filosofijos elementų, todėl ji negali būti įtraukta į jokį šiuo metu egzistuojantį fundamentalųjį mokslą. Apie tai daugiau bus kalbama vėlesniuose skyreliuose, tačiau dabar galiu pasakyti pagrindinį skirtumą tarp filognozijos ir grynojo mokslo: mokslas
siekia kiek įmanoma plačiau taikyti kiekybinius metodus,
matematiką, tačiau filognozija naudoja „kaipybinį“ metodą ir
„kaipybinę“ matematiką, kurioje svarbesnė ne „kiekybė“, bet
„kaipybė“. Taip yra todėl, kad multiplekso principas yra deformacijų tikslus atspindėjimas, kuris neįmanomas esant kiekybinei skaičiaus sampratai. Filognozijoje visi objektai konstruojami kaip multipleksai. Šis principas artimesnis filosofijai, o ne fizikai, tačiau tradicinė filosofija neturi multiplekso
sąvokos.
Apibrėžus terminą, galima pereiti prie bendrųjų klausimų, tokių kaip „Koks yra pagrindinis filognozijos tikslas, kokius
uždavinius ši disciplina sau kelia?“ Pagrindinis tikslas įvardintas filognozijos apibrėžime, tačiau tai bendresne kalba galima įvardinti kaip siekį pagerinti sąmonės kokybę. Sąmonės
kokybės matas yra tiesa, kuri gali būti visa, pilna tiesa, 100
proc. ir mažiau negu 100 proc. Žmogus žinantis 100 proc. tiesos yra tiesos žmogus, kuris yra filognozijos idealas, o visi kiti, kuriems iki to trūksta, vadinami didesniais arba mažesniais
„tiesos debilais“. Kol tikrovės paslaptis neatskleista iki holoplastinio lygio, tiesos debilais esame visi, todėl ir siekiame pažinimo, kad iš nežinojimo būklės galėtume pereiti į žinojimo.
Tereikia paaiškinti kaip filognozijoje matuojama sąmonės kokybė. Kokybė yra kriterijus, parodantis 1) kiek procentų tiesos
apie tikrovę atskleista, ir 2) koks procentas šios tiesos įvaldytas vertinant pagal realios veiklos mastą. Tai reiškia, kad
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turi būti ne tik teorinės žinios, bet ir tų žinių technologinis
įvaldymas. Jeigu „žinios“ nepaverčiamos technologijomis, jos
nėra pilnavertės, tikros žinios, nes neatveria žmogaus protui
galimybių atlikti su tikrove kūrybines manipuliacijas. Todėl
technologija yra tikrasis vertinimo kriterijus. Pavyzdžiui, jeigu
turimos teorinės žinios, kurios leidžia veikti visos galaktikos
masteliais, tai yra galaktinės civilizacijos lygio sąmonės kokybė. Paprastai galaktika laikoma aukščiausiu pasiekiamu rezultatu, kurio turėtų siekti protauti gebančios gyvybės formos.
Kokie pagrindiniai reikalavimai galaktinei civilizacijai – akivaizdu: turi būti pakankamo greičio galaktinis susisiekimas ir
tokias keliones atitinkanti gyvenimo trukmė. Tai minimalūs
reikalavimai. Pavyzdžiui, norint per visą galaktiką perskristi
per 50 metų, turi būti greitis 2000 kartų viršijantis šviesos
greitį ir minimalus reikalavimas žmogaus gyvenimo trukmę
pailginti iki 1000 metų. Tokiu atveju per visą žmogaus gyvenimą, skersai galaktiką būtų galima perskristi 20 kartų.
Galima spėti, kad galaktikoje yra daug aukšto lygio civilizacijų ir sprendžiasi klausimas, kuri iš jų pirma pasieks šį
tikslą. Ta civilizacija, kuri tai padarys sėkmingai, anksčiau už
kitas, taps dominuojančia. O tai labai svarbus egzistencinis
klausimas kiekvienai gyvybės formai, nes kokie šios dominuojančios civilizacijos principai lems kaip bus vienijama galaktika ir koks bus žemesnio išsivystymo sąmonių likimas. Jos
bus sunaikintos, pavergtos ar gaus teisę į laisvą evoliuciją.
Todėl kiekvienos civilizacijos pagrindinis tikslas – kuo labiau
didinti sąmonės kokybę, kad neatsiliktų nuo kitų ir turėtų deramą vietą kosminiame pasaulyje. Akivaizdu, kad aukščiausias
lygis – ne vieno žmogaus, ne vienos kartos ir ne vieno šimtmečio uždavinys. Filognozijos tikslas – įvertinti visas sąmonėje užkoduotas galimybes ir nustatyti kiek reikės laiko pasiekti aukščiausiam tikslui. Mano netiksliu vertinimu, galima
kelti uždavinį 1000 metų, sukurti strateginį planą, pasirašyti
darbų grafiką ir visomis savo proto pajėgomis šio tikslo siekti.
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Ma-tome, kad filognozija ne tiek užbaigta teorija, kiek
strateginis planas, kuris nukreiptas į ateitį – ne į tai, kas jau
pasiekta, bet į tai, ką dar reikės pasiekti, kad žmogus galėtų
atskleisti 100 proc., holoplastinį tikrovės vaizdą. Kitaip sakant,
tai neuž-baigtas projektas, prie kurio žmonija turės dirbti bent
1000 metų ir toliau, kad įgyvendintų pagrindinius filognozijos
tiks-lus. Tai reiškia, kad šioje teorijoje yra tik gairės, kurios
turi būti užpildytos savo protu, o ne tik jau pasiektų ir visiems
žinomų banalybių „zubrinimas“.
Tačiau sąmonės kokybė – ne viskas, vien būtinųjų tikrovės ir
žinojimo struktūrų neužtenka, reikia įvesti laisvės komponentą, kurio tikslas ne tik atspindėti tikrovę anapus žmogaus,
bet ir laisvai formuoti sąmonę. Kitaip sakant, ant tiesos pamato būtinas ideologinis antstatas, parodantis ką su ta tiesa
žmogus turi daryti. Tikslas nėra vien prisitaikyti ir atitikti,
tikslas yra į tikrovės pažinimą įnešti laisvės komponentą, kuris
būtinas visiems fundamentaliems tikrovę atspindintiems konstruktams. Tai didelę atsakomybę užkraunantis klausimas, nes
žinios suteikia didelę galią, kuri gali būti panaudota griovimui
arba kūrimui, puoselėjimui arba žlugdymui. Tiesos atskleidimas apie kokį nors objektą visada jį žmogaus psichikoje sumenkina, paverčia beveik niekniekiu, su kuriuo, atrodo, gali
daryti ką nori. Tokia negatyvi nuostata privalo būti kompensuojama, o tai daroma ne tiesos, bet ideologiniame sluoksnyje. Dėl šios priežasties filognozijos tikslas ne vien atidengti
tikrovę, bet ir apsaugoti ją nuo beatodairiško naikinimo pozityviu ideologiniu sluoksniu. Tiesai reikalinga atsvara, reikia
ieškoti pusiausvyros tarp holoplastinės tikrovės atvėrimo ir pozityvaus nusiteikimo jos atžvilgiu ideologijoje. Tiesa atskleidžia paslaptį, o ideologija parodo kelią – būtini abu principai.
Kiekviena tikrovės dalis turi savo pliusinę ir minusinę dalį ir
dažnai sąveikoje jos skirtinguose objektuose gali turėti priešingą reikšmę: kas vienam pliusas, tai kitam minusas ir kas
vienam minusas, tai kitam pliusas. Imant tikrovę kaip visumą,
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būtina ieškoti pusiausvyros ir harmonijos, nes sureikšminus
kokią nors vieną dalį ir tenkinant tik tos dalies perspektyvos
poreikius, nustumiamos į bedugnę visos kitos dalys. Iš dalies
tas galioja ir pažinimui, nes pažinimas tikrovę labai susilpnina
ir daro ją pažeidžiama. Tačiau šis ribos peržengimas pažinimu
yra neišvengiamas. Dėl šios priežasties ir manau, kad turi būti
ieškoma pozityvios ideologijos atsvaros, kad žinojimas nebūtų
naudojamas vien naikinimui, išnaudojant pažinime atskleistas
silpnas vietas. Neišmintingai naudojant tiesą, galima sunaikinti viską, todėl žinojimas užkrauna didelę atsakomybę ir jis
skirtas ne bet kam: be išvystytos moralinės sąmonės žinios yra
mirtis. Vadinasi į sąmonės kokybę būtina įvesti ir trečią komponentą be jau minėtų dviejų, o būtent išvystytą pozityvią
ideologiją, kuri propaguoja ne eksploatavimą ir naikinimą, bet
puoselėjimą ir vystymą.
Supratus šiuos tris pagrindinius sąmonės kokybės kriterijus,
reikia suprasti ir pačios sąmonės pagrindinį principą, kaip ji
veikia. Sąmonė yra tam tikras substancijos, vadinamos gnostine, darinys, į kurį iš išorės patenka informacija ir jame yra
suformuojama į aplinkos atvaizdą. Atvaizdas turi dvi pagrindines dalis – priekinę sąmonę, kurią laikome mus supančiu objektyviu pasauliu ir galinę sąmonę, kurioje yra mūsų asmenybė, atmintis, protas ir mąstymas. Priekinę sąmonę vadinu
fiksatu, o galinę sąmonę – laksatu. Apie tai daugiau bus kalbama tolesniuose skyreliuose, bet paprastai šiuos pavadinimus
galima paaiškinti taip: fiksatas reiškia, kad vaizdas nevaldomas, fiksuotas, o laksatas, kad valdomas ir kūrybiškai formuojamas. Yra ir kiti pavadinimai, labiau įprasti: juslinis pasaulis vadinamas sensoriumu, o mąstymo pasaulis – kognityviumu. Abu jie priklauso rodomajai sąmonei.
Šis principas reiškia, kad tai, ką matome savo sąmonėje yra ne
pati tikrovė, bet tik jos atvaizdas. Vadinasi, ir tikras žmogus, ir
tikras pasaulis yra anapus jo.
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Nematome tikro daikto, nematome tikro kūno ir netgi nematome tikros minties, matome tik tai, kas atsiranda tada, kai
gnostinėje substancijoje suformuojama informacija, kurios
nuoroda yra į išorinę realybę. Tos suformuotos informacijos
yra homunkulai, ypač žmogaus kūnas, kuris yra tik „akių
kūnas“. Iš to seka, kad tikrasis žmogus yra nematomas, nepasiekiamas sąmonei. Šis žmogus vadinamas pirmapradžiu žmogumi, kuris yra visas, pilnas žmogus, atsispindintis atvaizduose tik nedideliu procentu savo tikro pavidalo. Tokiu atveju filognozijos tikslas – į šį suformuotą atvaizdą įtraukti kuo daugiau anapusinės tikrovės, imituoti jos „kontūrą“, kad būtų galima suprasti kas ji yra ir kaip ji veikia. Tai galima bandyti
daryti teoriškai ir galima daryti praktiškai, su savo pirmapradžiais kūnais ir instrumentais judinant pirminę tikrovę ir
žiūrint kaip poveikis atsispindi įtrauktoje informacijoje. Taip
galima suprasti veikiamos tikrovės prigimtį.
Sensoriumą galima laikyti pirminiu ekranu, pagal kurio dėmenis pažįstama anapusinė realybė, tačiau šie dėmenys jau yra
išsisėmę ir neparodo tikro anapusybės vaizdo. Todėl viena pagrindinių filognozijos priemonių yra antrinio ekrano sukūrimas kongnityviume, kuris pakeistų sensorinį ekraną ir sąmonę labiau priartintų prie tikrovės. Tam reikia ieškoti naujų dėmenų, naujų sąveikų, naujų procesų, kurie būtų daug daugiau
negu vien tik substancija, erdvė, judėjimas ir laikas. Tradiciniam pažinimui labai žymų antspaudą uždeda kalbos struktūra,
kurioje dvi pagrindinės žodyno kategorijos yra daiktavardžiai
ir veiksmažodžiai.
Daiktavardžiai aprašo substanciją, veiksmažodžiai – veiksmus
tarp substancijos elementų ir perspektyva į anapusinę tikrovę
tuo išsisemia. Todėl, norint pažengti toliau, reikia perdaryti
savo kalbą, kad pažinimas nebūtų paženklintas kalbinių struktūrų primityvumo. Filognozijos įvado vienas iš uždavinių yra
paruošti dirvą tokiems pakeitimams, sukurti principus, pagal
kuriuos būtų galima konstruoti naują kalbą, kuri būtų naujo,
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kognityvinio, laksatinio ekrano pagrindas, per kurį būtų galima pamatyti daug daugiau pasaulio negu per tradicinį.
Norint žengti toliau šių „Filognozijos pradmenų“ skyriais, privaloma įsisavinti šį principą ir pateiktą žmogaus sandaros paaiškinimą. Žmogus, kaip jis suvokia save, yra tik homunkulas
atsiradęs ant priekinės rodomosios ir galinės rodomosios sąmonės sandūros, o tikras žmogus – niekaip neišreikštas ir jo
visas, holoplastinis vaizdas nežinomas. Filgnozijos tikslas – ne
aprašinėti ir tyrinėti homunkulą, bet atskleisti visą, pilną žmogų, kitaip sakant pamatyti „visą spektrą“, esantį anapus vaizdo
ir veiksmo.

2. Kontinuumai
Norint suprasti filognozijos metodą, reikia žinoti kontinuumo
sąvoką ir kaip ji taikoma pažinimo procese. Pirmiausiai noriu
atkreipti dėmesį, kad šis žodis yra nelietuviškas ir jį galima
pabandyti sulietuvinti žodžiu „tęsmas“. Ar jis turi galimybių
prigyti ir pakeisti skolinį – nežinau, todėl kol kas naudosiu
žodį „kontinuumas“, kuris tik retkarčiais bus pakeičiamas
lietuvišku variantu. Abu žodžiai reiškia tą patį.
Šios sąvokos atsiradimo mąstyme paaiškinimas greičiausiai
yra paprastas: ji nurodo kažkokį labai svarbų sątvaro aspektą,
ypač rodomojoje sąmonėje. Kiek jis turi „ekrano“ formatą,
tiek yra ištęstas erdvėje ir laike, turi ekstensyvumo ir intensyvumo momentus. Pradiniu savo variantu ši idėja gana
paprasta – tai kažkokios realybės tęsimasis, kai kiekvienoje
pratęstoje dalyje kartojasi tai, kas yra ankstesnėse dalyse. Šis
principas tinkamas ne tik erdvinei tikrovei, bet ir bet kokiai
savybei, ypač tą savybę vertinant kaip trunkančią laike. Kitaip
sakant yra erdvės kontinuumas, laiko kontinuumas ir kitų
reiškinių kontinuumai, turintys aprašytą bruožą.
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Dėl paminėtos priežasties, to paties kartojimo tęsiant ankstesnes dalis, kontinuumo sąvokai labai svarbi tapatybės savybė. Tapatybė gali būti statiška ir dinamiška, priklausomai nuo
to ar vienodumas yra judantis, ar sustingęs. Statiškame kontinuume, kuris yra paprasta tapatybė, judėjimas būna neįmanomas, nes kiekvienai daliai esant lygiavertei ir niekur nesant
persvaros, apsikeitimas vietomis neįmanomas. Todėl statiškame tapatybės kontinuume judėjimas negalimas. Kitas variantas, kai pati kontinuumo esmė yra judri ir tapatybės reikia
ieškoti judrume. Tada visas kontinuumas savyje turi tam tikrą
judesio komponentą, bet tie komponentai visi simetriški, šiuo
atveju šitaip išsaugant tapatybės savybę. Abiem atvejais netaisyklingas laisvas judėjimas neįmanomas, nes tokiam judėjimui
reikalingas tapatybės pažeidimas, vadinasi kažkoks faktorius,
kuris į kontinuumą įneša anomaliją.
Laikantis kontinuumų sąvokos rėmų, tokia anomalija gali būti
tik kitas, kito tipo kontinuumas, kuris sujungiamas su pradiniu
kontinuumu. Jiems susimaišius, tarp elementų atsiranda skirtumas ir šis skirtumas kontinuumus verčia judėti netaisyklingu
judėjimu. Šioje vietoje statiško arba dinamiško tapatybės
kontinuumo sąvoka turi būti papildyta deformuoto kontinuumo galimybe, kurioje tapatumo principas pažeidžiamas tiek
erdvėje, tiek laike. Deformuotas kontinumas reiškia, kad darant pratęsimą, nebūtinai kartojasi „tas pats“ – gali atsirasti
skirtumas, kuris tęsmą paverčia netolygiu. Šis klausimas labai
svarbus matematikoje, nes konstruojant skaičiaus teoriją, paprastai naudojamas statiškas tapatybės kontinuumas ir visi skaičiuose esantys vienetukai laikomi vienodais. Dėl šios priežasties, pagrindine matematiko problema tampa begalinis kartojimasis, nes kiekvieną kartą kartojantis tam pačiam dalykui,
neįmanomas natūralus užsibaigimas. Užbaigiama tik nenatūraliai nutraukiant kartojimo veiksmą, nustatant vienetukų sekoje dirbtinę ribą. Deja tokia matematika yra netiksli ir labai
problematiška, nes ji neturi jokio atitikmens tikrovėje. Dėl šios
priežasties, filognozijoje bandoma naudoti ne begalinės kie14

kybės principą, bet kaipybės principą, kontinuumą laikant ne
tapačiu, o deformuotu. Skaidant deformuotą kontinuumą į
kvantus, šie nebūna visi lygūs, todėl tradicinė skaičiaus koncepcija pakeičiama į daugiadimensinius skaičius, kurie yra
kaipybinių multipleksų sandūros.
Kontinuumai gali būti gryni ir negryni. Pirmi yra skirstomi į
tipus, turinčius skirtingas prigimtines savybes, kurios skiriasi
nuo kito tipo kontinuumų savybių. Dėl šios priežasties, jiems
maišantis, negrynuose kontinuumuose gali atsirasti skirtumų
galimybė, kuri būtina norint priversti kontinuumą judėti ir
struktūruotis. Kontinuumai turi būti ištirti realiais instrumentiniais tyrimais, turi būti išmatuotos jų savybės, bet įvadui užtenka pačios idėjos ir to, kad kontinuumai laikomi nevienodais ir dėl šio nevienodumo tampa įmanoma įvairovė tikrovėje. Tipus galimas skirstyti pagal tradicines fizikos kategorijas, tokias kaip substancija, erdvė, judėjimas ir laikas. Yra
substanciniai kontinuumai, erdvės kontinuumai, kuriems susimaišius atsiranda multiplekso struktūra ir dėka reakcijų jo viduje – judėjimas. Žiūrint į tikrovę iš sąmonės judėjimų sąryšio, susiformuoja laiko sąvoka, kurios pagrindinis elementas
yra trukmės kvantas. Be šio principo, kiekvienoje kategorijoje
galima išskirti savybes, vadinamas parametrais, arba multipleksų dėmenimis. Kiek šios savybės trunka laike, jos gali būti
tapačios, o gali būti kintamos, todėl joms galioja statiškų arba
deformuotų kontinuumų sąvoka.
Šioje vietoje kontinuumo teoriją galima dar labiau apibendrinti, ištraukti jį vien iš „materialistinės“ tikrovės ir įstatyti į realią sątvaro sandarą. Sątvaras turi tokius pagrindinius sluoksnius:
1) fizinis pasaulis,
2) biologinis pasaulis,
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3) socialinis pasaulis,
4) ekonominis pasaulis,
5) psichologinis pasaulis,
6) laisvės pasaulis.
Verta pereiti per visus šiuos sluoksnius ir pabandyti pažiūrėti
ar įmanoma jų analizei pritaikyti kontinuumų metodą. Mano
pagrindinė inovacija ta, kad deformuoti kontinuumai laikomi
pagrindiniais, o statiški kontinuumai – tik atskaitos sistema ir
koordinatės, naudojamos statiško matavimo tikslu (nors šis
matavimas yra netikslus). Kontinuumų deformacijų formą
patogu vaizduoti koordinačių sistemoje, kurioje vertikali ašis
yra parametras, turintis statiško taško segmentą ir didėjimo
arba mažėjimo kryptis, o horizontali ašis yra laiko parametras,
kuris rodo deformacijų formos kitimą laike. Ant šių ašių
uždėta kreivė yra pati deformacija, kuri rodo, kiek parametras
nukrypsta į vieną ar kitą pusę, nuo statiškos būsenos. Kreivės
nuokrypis, vadinamas užpildu, yra deformacija, kuri yra savo
multipleksą turintis procesas, aiškinamas kaip tiesioginė arba
netiesioginė deformacijos priežastis, atsirandanti dėl tam tikrų
tikrovėje įrašytų dėsningumų, simetrijų, asimetrijų ir kitų savybių.
Visa kontinuumų ir multipleksų idėjos esmė, kad tikrovė atsiranda dėka galimybės nukrypti nuo tapatybės būsenos. Šiame
nuokrypyje paslėpta visa filognozijos struktūra, kurią tyrinėtojas turi atskleisti tiriamuoju darbu. Jeigu nebūtų nuokrypio
nuo pradinės statiškos būsenos, nebūtų įmanoma jokia raida
evoliucijos arba deevoliucijos kryptimi. Tai reiškia, kad deformacija, kitimas visada įmanomas dviem kryptimis: atsiradimo ir išnykimo. Nors pradinis kontinuumas, galima daryti
prielaidą, buvo esantis visada ir jo atveju galėjo iš paprastos
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tikrovės atsirasti sudėtingesnė, o tada sudėtingesnė vėl grįžti į
paprastą.
Kokie galimi pavyzdžiai pagal sątvaro sluoksnio modelį.
1. Fizikoje labai patogu šį principą taikyti reliatyvumo teorijoje. Pasirinkau A. Einšteino suformuluotą laiko lėtėjimo fenomeną, didėjant laikrodžio judėjimo greičiui. Tai, kad laiko
parametras nėra pastovus ir priklauso nuo kito parametro rodo,
jog laiko kontinuumas nėra statiškas ir tapatus. Kuo greičiau
juda laikrodis, tuo laikas lėtesnis, ir kuo laikrodis juda lėčiau,
tuo greitesnis. Kodėl taip yra paaiškinantis multipleksas šiuo
atveju gana paprastas. Judėjimas į laiko tėkmę įveda papildomą erdvės kiekį, o jeigu per tą patį laiką nueitas kelias pailgėja, turi sulėtėti greitis. Panašiai yra su mase, kuri didėjant
kinetiniam greičiui, didėja. Einšteinas aiškina, kad masė lygi
energijai, didėjantis greitis didina judančios masės energiją,
vadinasi turi padidėti ir masė.
2. Biologijos sluoksnyje pasirinkime biomechaniką. Imkime
tokį gebėjimą kaip bėgiko greitis. Akivaizdu, kad greitis nėra
vienodas, ir nebūtinai nuo pasirinkimo kokiu greičiu bėgti, nes
čia kalba apie maksimalų greitį. Greitis didėja pirmiausiai nuo
treniruotumo lygio, nuo įgimtų sugebėjimų, nuo psichologinės
būklės, nuo aplinkos sąlygų, tokių kaip aplinkos temperatūra,
slėgis, vėjas, gravitacijos stiprumas, kojos sukibimas su danga
ir t.t. Visi šie paslėpti deformacijos multiplekso dėmenys turi
įtaką bėgimo rezultatui. Todėl rekordų registravimas nelabai
tikslus, nes skirtinguose bėgimuose, ne visada vienodos
bėgimo sąlygos, todėl rezultatai vien chronometro parodymais
– nepalyginami.
3. Socialinėje sferoje galima imti tokį parametrą, kaip gėrio
kiekis, kuris gali būti nekintantis ir didėjantis arba mažėjantis.
Didėja tada, kai plečiasi gėrio zonos ir mažėja tada, kai plečiasi patogeninės zonos visuomenėje. Nuo kokių priežasčių
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priklauso gėrio didėjimas visuomenėje: žmonės turi būti laimingi, o jų elgesys paremtas geraširdiškumu ir taikingumu –
tai psichologinis ir socialinis gėris. Prie to galima pridurti materialines sąlygas, ekonominį klestėjimą, laisvę nuo sunkaus
fizinio ir protinio darbo. Kai parametras suka šia kryptimi, įsiterpia išvardintos ir neišvardintos priežastys, kurios sudaro deformacijos multiplekso formulės turinį. Žinant jos dėmenis,
nesunku suprasti, kaip aktyviai siekti, kad gėrio situacija gerėtų. Priešingu atveju kaupiasi patogeniniai dalykai ir socialinės
organizacijos juda sprogimo link ir subyrėjimo.
4. Ekonominio pasaulio kontinuumo principas tas pats kaip ir
prieš tai parodytų. Imkime tokį parametrą kaip kaštai, kurie
priklauso nuo darbo našumo. Jeigu našumas nesikeičia, kaštai,
prie kitų vienodų sąlygų – vienodi. Tačiau našumui gerėjant
arba blogėjant kaštai mažėja arba didėja, nuo ko priklauso
prekės arba paslaugos kaina ir tai, kokia jos paklausa: didesnė
kaina paklausą mažina, o mažesnė – didina. Našumas tvarkomas lavinat įgūdžius ir kvalifikaciją, optimizuojant ir organizuojant, įvedant naujas, inovacines technologijas. Jos paprastai
priklauso nuo žmonių intelekto ir mokslo lygio. Visi siekia,
kad našumas tik gerėtų, nes tai mažina kainą, daro prekę ar paslaugą prieinamesne ir kokybiškesne. Kaip to siekti, rodo kontinuumo deformacijos multiplekso struktūra.
5. Psichologiniame pasaulyje, tokiu kontinuumu gali būti įgūdžio stiprumas, priklausantis nuo mokymuisi skirto valandų
skaičiaus ir nuo įgimtų žmogaus sugebėjimų. Taip pat – kaip
organizuojamas mokymas: ar jis kokybiškas, efektyvus, įdomus ir pan.
6. Paskutinis pavyzdys yra laisvės pasaulis. Šį kartą omenyje
turime technologinę laisvę, kuri matuojama realios veiklos tikrovėje mastu. Pagrindinis tokios laisvės faktorius yra turimų
žinių apie tikrovę kiekis. Kuo žmogus žino daugiau, tuo tikrovės valdymas galingesnis ir atvirkščiai. Žinių kiekis papras18

tai didėja kaupiamuoju būdu, bet ištikus katastrofai, žlugus
socialinei santvarkai, žinios gali būti prarastos ir civilizacijos
lygis labai smunka. Čia smulkiai neaiškinsiu, bet kiekvienas
multipleksą reikalingą žinių kiekio auginimui gali pamodeliuoti patys.
Norint turėti daugiau laisvės tikrovėje, būtina ją labai gerai
pažinti, o tai yra pagrindinis filognozijos tikslas. Todėl šis įvadas yra vienas iš multiplekso elementų, nes jo sukeliama „deformacija“ kontinuume yra sąmonės kokybės gerėjimas, kuris
viena iš laisvės sąlygų.
Tai kontinuumų pavyzdžiai paimti atskirai, tačiau jiems susimaišius, gaunasi neracionalizuojamo chaoso situacija. Chaotiško kontinuumo esmė ta, kad kiekviename jo taške laike,
erdvėje ir kitose dimensijose, skirtumą sukeliantis multipleksas yra skirtingas. Dėl šios priežasties, negalima naudoti vieno
standartinio nuokrypio modelio visiems taškams. Kiekvienas
taškas turi būti pažintas ir „išmatuotas“ atskirai. Skaidymas
tapatybės kiekviename taške principu – neįmanomas. Yra viena galimybė – skirtumus jungti, bendrinti ir glodinti, nustatant
bendrą chaoso gradientą, kuriame matytųsi visos ekstreminės
zonos, kurios visada būna labiausiai dominančios sritys. Visas,
holoplastinis planetos kontinuumas – labai sudėtingas, tačiau
kuo tiksliau žmogus sugeba jį savo galvoje sumodeliuoti, tuo
jo orientavimasis pasaulyje geresnis. Iš pradžių nebūtina siekti
matyti visą, holoplastinį vaizdą, galima paimti jo atskiras dalis, atskirų tipų kontinuumus ir jo paprastas deformacijas bei
jas savo galvoje paanalizuoti. Tačiau geriausia tai daryti bandant dėmenis apjungti, imant iš visų paminėtų ir nepamintų sątvaro sluoksnių, kuriuose matomas planetos vaizdas.
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3. Multipleksai
Sąvoka multipleksas (dauglypa) atsirado iš bandymo apmąstyti netolygius kontinuumus, kuriuose pažeistas tapatybės
principas dėl joje kylančių deformacijų. Tradicinė matematika
sukonstruota iš tolygaus kontinuumo, kuriam pritaikytas dalinimo į vienodus vienetus operatorius. Kartojant šį dalinimą
niekas nesikeičia, todėl šis dalinimas tęsiasi į begalybę. Kad
dalinimasis nutrūktų savaime, turi atsirasti tam tinkama deformacija kontinuume. Skaičių matematikoje tokia galimybė nenumatoma, todėl ji yra nerealistiška, neatitinkanti tikrų kontinuumų sandaros. Kiek matematika atlieka liniuotės funkciją,
tiek toks principas veikiantis, tačiau jeigu norima su matematika pažinti, ją būtina pakeisti, įvedant galimybę kontinuumą deformuoti. Tie elementai, kurie atsiranda dalinant deformuotus ir susipynusius kontinuumus, vadinami multipleksais (dauglypomis).
Su multipleksais iškyla daug problemų, nes visi jie nevienodi,
todėl skaidosi ir jungiasi į nevienodus junginius, kurie nepaverčiami skaičiais. Pamatinis lygis išlieka „vieneto“ lygis, kuriame visi vienetai yra deformuoti, o aukštesni junginiai jungiami tik į savo savybėmis labai skirtingas sankaupas. Iš to
taip pat išplaukia, kad multipleksai nesudaro nuoseklių didėjančių arba mažėjančių sekų, tik pagal tam tikrus požymius išdėstytas sandūras arba sandūrų lenteles. Todėl toks principas
yra ne kiekybinis, bet kaipybinis. Kaipybė reikalinga tiksliam
supančios tikrovės atspindėjimui, kuris ir vadinamas pažinimu.
Multiplekso sandaros elementai gali būti vadinami dėmenimis
arba dimensijomis, kurios savo ruožtu taip pat yra multipleksai, tik smulkesnio lygmens. Yra labai aukšto apibendrinimo
multipleksai ir yra žemo lygmens, susmulkinti iki elementarių
elementų. Paprasčiausias dauglypos veiksmas yra elementų
prisijungimas arba atskyrimas, kurio metu multiplesas auga
arba mažėja. Kita galimybė yra dėmenų perstatymai, kurie pa20

keičia tvarką tada, kai ši tvarka multipleksui yra svarbi. Kadangi visas pasaulis sudarytas iš dauglypų, tai šis veiksmas
būna abipusis, todėl taip pat vadintinas atplėšimu ir atidavimu.
Tai gali būti ne vien prievartinis veiksmais, kai elementai ne
atlupami ar dovanojami, bet apsikeičiami.
Jeigu imtume žemo lygmens pasaulį, fizinę realybę, tai jos
multipleksai yra energingi ir sudaro simetronų struktūras. Tai
yra, jie visi sukrenta taip, kad simetrijos labiausiai atitiktų. Todėl fizinei realybei galioja tendencijos dėsnis artėti prie labiausiai tikėtinų galimybių ir trajektorijų. Biologiniam pasauliui galioja tas pats, nes jis yra fizinio pasaulio tąsa. Tačiau
pradedant nuo socialinio pasaulio, ta žemų stratų energija pradeda negalioti, ir socialiniai simetronai ateina ne iš materialios tikrovės, bet iš žmogaus psichinės realybės. Socialinės
struktūros grindžiamos psichine energija, įpročiu ir psichologine inercija. Jeigu imtume aukščiausio lygmens realybę,
kuri vadinama laisvės erdve tai simetronas čia laisvai konstruojamas, pagal informacinės gaublės vidinę galimybių ir
vaizdinių struktūrą. Informacinės gaublės laisvė pažeidžia būtinybę ir ji gali būti supančiai realybei labai priešiškai nusiteikusi.
Imant sąmoningo žmogaus lygmenį, sąmoningą sątvarą, galima išskirti tokius pagrindinius multiplekso dėmenis (ne visus):
1) fizinė strata,
2) biologinė strata,
3) socialinė strata,
4) ekonominė strata,
5) technologinė strata,
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6) kalbos strata,
7) laisvės strata.
Šių dėmenų bazinis elementas yra individas, o visi kiti yra dimensijos, kuriose jis gali prisijungti arba atiduoti savo dalis.
Pirma strata yra aukščiausios būtinybės vieta, kuri artėjant prie
septintos stratos mažėja. Ir septinta strata yra didžiausios laisvės vieta, kuri artėdama prie pirmos stratos tolygiai mažėja.
Kadangi individas gali turėti skirtingas dimensijas, jis yra
deformuotas vienetas, nepalyginamas su kitais vienetais. Vadinasi yra tiek skirtingų multipleksų, kiek planetoje yra žmonių.
Ir kiekvienas iš jų gali turėti savo atskirą ženklą arba kodą. Tai
labai daug, todėl tiksliai pažinti visą žmoniją sunku ir tenka
griebtis apibendrinimų bei universalizacijų. Tokią apibendrinimų ir universalizacijų sistemą turi kiekviena strata parodytoje dauglypoje. Fizinėje stratoje tai būtų atomai, biologinėje –
ląstelės, socialinėje – individas arba šeima, ekonomikoje – įmonė, technologijose – prietaisas, kalboje – žodis, laisvėje –
laisvas veiksmas. Kitaip sakant, kiekviename iš šių lygmenų
individas įsikomponuoja į visą struktūrą vis kitaip. Taipogi
struktūros gali būti vietinės ir sujungtos per visas stratas, tai
yra, lokalinės arba globalinės.
Pagrindinė individo charakteristika yra išeinantis iš jo vektorius, kuris surenka visus stratų elementus ir įgauna tam tikras būtinąsias ir laisvas simetrijas. Būtinųjų simetrijų žmogus
nevaldo, joms paprasčiausiai paklūsta ir priima tokias kokios
jos yra. Laisvos simetrijos yra kuriamos dėliojant psichinius
dėmenis, kurie būna sujungti į naujas, iki tol nematytas struktūras. Tada šie simetronai vienas ant kito uždedami ir susiformuoja kritinės vietos, kuriose yra simetrijų pažeidimai, dėl kurių sątvaro tikrovėje kyla konfliktinės situacijos. Kovos priemonėmis sprendžiasi kuri simetrija nugalės, nustums besipriešinančią jėgą. Taigi matome, kad pasaulyje galimos labiausiai
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tikėtinos trajektorijos ir mažiausiai tikėtinos trajektorijos. Ta
dalis, kuri labiausiai tikėtina, sukrinta į rėizolą, o mažiausiai
tikėtina realizuojama tik papildomos jėgos įsikišimo dėka, kuri
vadinama eiolu. Tam tikrų individų gyvenime laisvės gali būti
daug, tuo tarpu kiti gyvena pavergimo sąlygomis ir laisvės
neturi jokios. Tačiau pavaizduota pusiausvira situacija realybėje pasitaiko labai retai. Viena iš nelaisvės priemonių yra
technologija, su kuria implantuotas žmogus paverčiamas dronu ir turi vykdyti jį valdančio operatoriaus komandas. Toks
žmogus tampa įrankiu, kurį naudoja kitas laisvas žmogus arba
tokių žmonių organizacija. Šiuolaikiniame pasaulyje tai labai
ryški tendencija – iki tokio laipsnio, kad siekiama tokiais dronais paversti visą visuomenę, kuri bus tik išrinktųjų darbo ir
pramogų įrankiai.
Kadangi yra apie 8 milijardus individų, kiekvienas jų turi savo
laisvės simetroną, skirtingą nuo kitų žmonių. Kai šie simetronai persikloja atsiranda labai didelis skaičius simetrijos
pažeidimų, kurių vietose kyla konfliktinės situacijos. Tokiame pasaulyje atsiranda poreikis daryti poveikį tam, kad galėtum primesti savo simetroną kitiems. Visi poveikio metodai
naudoja kokį nors dėmenį, kurį kontroliuojant, spaudžiant arba
plečiant, galima valdyti individą. Poveikis gali būti fizinis,
biologinis (ligos), socialinis (masinė sąmonė, terorizavimas,
smurtas), ekonominis (turto nusavinimas, duoklės, sužlugdymas), technologinis (ryšio priemonių, kompiuterių kontrolė), kalbinis (propagandinis žodynas, normos diktatūra), laisvei (sąmonės programavimas, bukinimas). Šiuo metu planetoje susiklosčiusi tokia situacija, kad visi išvardinti ir neišvardinti dėmenys yra kontroliuojami kelių grupuočių, kurios yra
tapusios šios planetos globaliniais elitais, pavergusiais visą
žmoniją. Ta ateitis, į kurią esame vedami, nieko gero nežada,
nes ši kontrolė ir pavergimas ne mažės, bet tik didės, jeigu
situacija nebus pakeista. Kito kelio, deja, nėra – simetrijų pažeidimai iš abiejų pusių veda prie globalinio karo, nes nusileisti nesiruošia nė viena pusė. Norint nebūti šiame kare pra23

laimėtojais, reikia gerai suprasti kaip daromas poveikis, kokios
vietos silpniausios ir jautriausios, o kokias galima panaudoti
kaip savo stiprybes.
Imant kiekvieną stratą įmanomos įvairios dvilypės ir daugialypės struktūros, abiem kryptimis. Pavyzdžiui, nuo laisvės:
laisvė – kalba, laisvė – technologija, laisvė – ekonomika, laisvė – visuomenė, laisvė – biologija, laisvė – fizinis pasaulis.
Kiekviena pora gali turėti subjektinį ir objektinį variantą:
laisvė valdanti kalbą ir kalba valdanti laisvę ir t.t. Labai svarbi
technologijų strata, kuri tampriai siejasi su ekonomika (technologija – ekonomika), su visuomene (technika – socialinė
strata), su individu (technika – individas). Ypač didelę reikšmę
turi pora technika – individas, kuri yra ypatinga žmogaus dimensija, kylanti iš jo laisvės, bet iš kitos pusės – pagrindinė
poveikio darymo ir prievartos priemonė. Kiekvieno individo
elgesio vektorių sudaro bent trys komponentai: paveldima prigimtis, per gyvenimą sukaupta patirtis ir aplinka, technologinė-psichotroninė prievarta. Žmogus gali turėti gražią paveldėtą
prigimtį, taip pat gali būti išaugęs palankioje aplinkoje, tačiau
su implantais pavertus jį dronu, visi šie faktoriai sugriaunami
ir elgesys tampa neprognozuojamu, t. y., daro dalykus, kurių
savo valia niekada nedarytų. Todėl vertinant žmogaus elgesį,
privaloma įtraukti visas slaptas elgesio dimensijas, kurios įeina ir neįeina į pateiktą schemą.
Matome, kad nors pasaulyje natūraliai yra simetrijų pažeidimų
sukeltas chaosas, tačiau katastrofos įmanoma išvengti dėl
griežtos kontrolės, į kurios kalėjimą įstatyta visa žmonija.
Plačiausiai visuomenėje propaguojama normos ideologija, kuri verčia laikytis nusistovėjusių simetrijų, o visi pažeidimai laikomi „iškrypimais“. Tačiau matome, kad tai lemia pati žmogaus ir tikrovės sandara, iš kurios laisvės dėmens pašalinti neįmanoma, nes tada visa realybė sukristų į rėizolą, kuris nesivysto ir negali sukurti nieko nauja. Be simetrijos pažeidimo
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nebūtų mūsų ir mūsų pasaulio. Todėl konfliktai neišvengiami,
kuriems spręsti tereikia turėti civilizuotus algoritmus.

4. Kontinuumų dėmenys
Paaiškinus kontinuumo ir multiplekso sąvokas, kurios filognozijoje vaidina kertinį vaidmenį, galima dar labiau sukonkretinti teorinius pagrindus. Kontinuumas buvo apibrėžtas kaip
paprastas ir neišskaidytas į savo sudėtines dalis, kurių pagrindu kuriamos parametrų grupės. Jis buvo parodytas kaip tam
tikros terpės tęsimasis, kiekvienoje pratęstoje dalyje kartojant
tai, kas buvo prieš tai. Papildytas variantas yra skirtumo
įvedimas į tęsimą, kuris sukelia deformaciją. Tačiau tai vis dar
pernelyg abstraktu. Kontinuumo sąvoka paimta iš sąmoningo
sątvaro, todėl kaip tokia turi ekrano savybių, o šis gali būti
išskaidytas į pagrindinius savo dėmenis, kurie pereina į kontinuumo struktūrą. Ekranas pirmiausiai turi ištęstumo, ekstensyvumo savybę ir asocijuojamas su tam tikra erdve. Į šią erdvę
projektuojami kadrai, kurie yra ateinančios informacijos porcijos, išdėstytos linijiniu būdu ir turi laiko charakteristikas.
Ekrane pasirodantys informacijos pavidalai vadinami substancija, kuri sudaro perduodamos informacijos turinį. Kadangi ateinantys morfizmai nevienodi, tarp taškų ekrane atsiranda
skirtumai, kurie suformuoja judėjimo vektorių.
Šitaip kontinuumas įgyja skirtingas dalis, kurias galima apibendrintai jungti į grupes, kurių viduje formuojami parametrai.
Tos grupės vadinamos ekrano dėmenimis, per kuriuos projektuojama anapusinė tikrovė, esanti anapus į sątvarą patenkančio
informacijos srauto. Čia reikia prisiminti žmogaus sandaros
paaiškinimą, kurį pateikiau apibrėždamas filognozijos sąvoką.
Sątvaras yra substancijoje atsirandanti informacinė gaublė, kurioje pavidalus įgyja iš aplinkos surinkti informaciniai morfizmai, padedantys žmogui orientuotis šioje aplinkoje.
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Tikras žmogus ir tikras pasaulis yra anapus šios gaublės, tačiau tiesioginė sąveika neįforminama ir gali būti suvokta tik
per tokį tarpininką. Išvardinti ekrano dėmenys yra tradicinis, į
žmogaus prigimtį įrašytas rinkinys, kuris labiau susijęs su
fiksatine sąmonės dalimi. Tačiau laksatas yra daug lankstesnis
ir čia galima šį ekraną perkurti. Tam reikia sukurti naujus
ekrano dėmenis, kurie padėtų pagauti tikslesnį anapusinės
tikrovės vaizdą, nes tradicinis ekranas, naudodamas paprasto
kontinuumo struktūrą, nuglodina visas anapusinėje realybėje
esančias deformacijas. Tačiau šio klausimo kol kas nespręsiu,
tai bus kito skyrelio tema, o šiame noriu paaiškinti įprastinį
ekrano modelį, kuris yra filognozijos pagrindas, į kurį remiantis kuriamos visos modifikacijos.
Mentalinėje schemoje yra išorinė struktūra, kurią sudaro bendrosios koncepcijos ir vidinė. Vidinė dalis daugiausiai suformuota iš sątvaro dėmenų, tačiau šie dėmenys suobjektyvinti ir
paversti pačios realybės aspektais. Sątvaras rodo, kad viduje
yra dvi pagrindinės kryptys, kurios nelabai tiksliai vadinamos
kryptimi į išorę ir į vidų. Tariama, kad einant į išorę randamas
objektyvus pasaulis, o einant į vidų, randama žmogaus psichika. Pagrindinis filognozijos išplėtimas yra tas, kad laikoma,
jog psichika taip pat atsiranda iš objektyvaus pasaulio, kuris
analogiškas daiktiško pasaulio pagrindui. Šie du pasauliai
atskiriami kaip fizinė ir gnostinė brana, kurių dėmenų struktūros yra veidrodinės. Taip yra todėl, kad gnostinės branos
tiesiogiai tirti kol kas neįmanoma ir jos modeliavimui naudojama fizinės branos analogija, dėmenis paprasčiausiai nukopijuojant. Tačiau plečiant tyrimus neišvengiamai turės atsirasti
skirtumai, kurie bus įvesti į dėmenų schemas. Kita vertus, vienas pagrindinis skirtumas yra jau dabar, kuris pagrindine gnostinės substancijos savybe laiko ne masę, bet suvokimą ir jį
kildina iš jos sąveikos su luksorinų lauku, kurį, aišku, dar
reikia įrodyti.
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Išorinė struktūra apgaubia vidinę ir papildo dėmenis labai
svarbiomis, sątvare taip pat randamomis charakteristikomis.
Viena tokia charakteristika jau buvo paaiškinta, tai yra kontinuumas, kuris savyje talpina visus dėmenis. Lig šiol pagrindinė tradicinio mokslo problema buvo ta, kad kontinuumai laikyti paprastais tapatybės kontinuumais, todėl teoriją kuriant jo
pagrindu, buvo nuglodinamos visos jo struktūros. Pavyzdžiui,
erdvė ir laikas laikyti paprastais, bestruktūriniais elementais,
veikiančiais abstrakčioje paprastoje terpėje, todėl juose nebuvo įmanoma įžvelgti jokių mechanizmų. Ši padėtis iš dalies
ištaisoma įvedant sudėtingą substancijos sandarą, tačiau ši
sandara glodinama paprastos erdvės ir paprasto laiko neteisingais konstruktais. Įvedus multiplekso sąvoką ir sujungus ją
su kontinuumo vaizdiniu, ši padėtis ištaisoma. Iš esmės visi
išvardinti vidiniai dėmenys yra sudėtingas multipleksas, per
kurį galima pasiekti dvi artimiausias mus supančios tikrovės
dalis.
Bet daug svarbesnis yra kitas išorinės dėmenų dalies principas,
kuris skaidosi į eiolo ir rėizolo skyrius. Šie terminai taip pat
paimti iš sątvaro, kuris turi dvinarę sandarą – laisvės šerdį, kūrybinį potencialą ir būtinybės pasaulį, kuris yra suvokiamas
kaip materialus daiktiškumas. Tai universalus principas, kuris
reikalingas pasaulio atsiradimo paaiškinimui. Tam reikia, kad
būtų kūrėjas ir kūrinys. Kūrėjas savyje turi idealią formą, kurią
įdėdamas į objektyvią materiją, ją paverčia kūriniu. Kūrėją nebūtina įsivaizduoti religiniu įsivaizdavimu, nes laisvė ir materija iš tikro tėra dvi tikrovėje veikiančios jėgos, kurias
galima paaiškinti filognoziniu, kaipybiniu metodu. Dar kitaip
šiuos aspektus galima įvardinti kaip pasyvumą ir aktyvumą.
Eiolas yra aktyvioji, kuriančioji jėga, o rėizolas yra pasyvioji,
formą priimanti jėga. Jų junginyje atsiranda mus supanti realybė. Norėdami ją paaiškinti, turime ištirti kaip šios jėgos veikia, kokia jų sandara, kokios savybės ir kokiems dėsniams
paklūsta.
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Matome, kad tiek vidinė, tiek išorinė struktūra turi dvinarę
sandarą. Vidinis dvinariškumas kyla iš išorinio, nes eiolo aspektas pereina į gnostinę braną ir psichikoje kuria laksato
substanciją, o rėizolas pereina į fizinę braną ir formuoja fiksato pasaulį. Tačiau vienpusės koreliacijos nėra, nes tiek eiolas,
tiek rėizolas apima abu tikrovės aspektus, t. y., eiolas gali tiesiogiai veikti ir fizinę braną, ko pasekmėje atsiranda sielos
substancija. Šie dėmenys nėra išskirstyti po atskiras išorines
dimensijas, visi šie aspektai sudėti į kiekvieną realybės tašką ir
sudaro to taško dauglypą. Tai aišku tik bendros kategorijos,
bendros sritys, kurių viduje veikia sudėtingi pasauliai, bet juos
dar ateityje reikės išaiškinti, o kol kas, dedant filognozijos pamatus, užtenka ir tokio apibendrinto varianto.
Dėmenų multipleksas sudaro tam tikrą struktūrą, kurią norėtųsi aprašyti ženklų kalba. Galutinės ženklų sistemos dar nesukūriau, ši idėja kol kas yra tik eksperimentinėje stadijoje, tačiau pirmas bandymas padarytas mano užrašuose, kur prie
kiekvieno dėmens pridėtas ženklas, kuriuo tas dėmuo žymimas. Pasirinkau ideografinį principą, nes jis įprastas matematikoje ir logikoje. Jis panašus į hieroglifų kalbą, kokia rašoma
azijos šalyse. Toks principas kaipybinėms lygtims yra geriausias, bet dar reikės padirbėti prie ženklų sistemos ir multipleksų užrašymo technologijos. Tai turi būti ir paprasta, aiški
sistema, bet tuo pačiu ir efektyvi. Čia iškyla sunkumų, kaip ir
visoms hieroglifais rašančioms kalboms, nes kiekvienas reiškinys turės turėti savo atskirą ženklą, o kadangi tikrovė labai
sudėtinga, tokių ženklų pilnam jos aprašymui turės būti labai
daug. Tačiau kito kelio nematau ir teks su šiuo trūkumu
susitaikyti. Tai iš dalies išsprendžiama tuo, kad tikrovė turi
fraktalinę sandarą ir ją galima išdalinti į lygmenis, pradedant
nuo aukščiausio ir baigiant smulkiausiu. Tai padeda tuo, kad
kiekvieną lygmenį galima maksimaliai supaprastinti, visą sudėtingumą perkeliant į smulkesnius. Taip, einant nuo vienos
pakopos prie kitos, multiplekso struktūra nebūtų labai sudėtinga.
28

Dabartinėje tikrovės pažinimo stadijoje labiausiai ištyrinėtas
yra fizinės branos substancijos elementas. Šis dėmuo aiškinamas fizikos standartinio modelio, naudojant kvantinių laukų
principą. Yra tam tikras elementarus kvantų rinkinys, į kurį
redukuojama visa realybė, ir kuris pretenduoja paaiškinti visus
mus supančios tikrovės reiškinius. Tačiau mokslas susiduria
su didelėmis problemomis ir lieka labai daug tradiciniam metodui nepasiekiamų sričių, viena kurių yra sąmonės pasaulis.
Filognozijos tikslas ištaisyti visas silpnąsias vietas, pateikiant
išplėstą, visumą apimantį modelį ir paruošti pagrindą neištyrinėtų tikrovių atvėrimui. Svarbiausias išplėtimas yra gnostinės branos įvedimas, kurios ašis yra sąmonės substancija, taip
pat gaubiamosios struktūros įvedimas, nes kiekviename tikrovės aspekte randame ne tik pasyvią materiją, bet ir ją formuojančią kūrybinę jėgą. Neištyrę šių aspektų, tikrovės jos visumoje paaiškinti negalėsime. Toks požiūris ganėtinai originalus, nes tradicinėje fizikoje matome tik būtinybės pasaulį, o aš
manau, kad į jį įmanoma įvesti ir laisvės dėmenį. Tai natūralu:
jeigu įmanoma sukurti sąmonės fiziką, į ją turi įeiti labai svarbi sąmonei savybė, kuri vadinama kūrybine laisve. Čia nėra
nieko neįprasta, nes kurti gali ne tik žmogus, bet ir pati tikrovė, kuri kažkokiu iki šiol nepaaiškintu būdu sukūrė sąmoningų gyvybių pasaulį. Neištyrinėjus šių tikrovės svarbių dalių, neįmanoma atskleisti pagrindinės mūsų realybės paslapties. Kadangi filognozijos pagrindinė paskirtis atskleisti 100
proc. holoplastinį tikrovės vaizdą, šie aspektai privalo būti
įtraukti į modelį ir visai nebūtina juos išskirti į kokį nors nuo
visumos izoliuotą mokslą, kuris tiriamas tik humanitariniaisfilosofiniais metodais.
Daug sudėtingesnis klausimas, aišku, yra naujo dėmenų ekrano sukūrimas, tačiau tai sunkiai įgyvendinamas uždavinys, nepasiekus aukštesnio sąmoningumo. Manau, tai bus įmanoma
tik tam gerai paruošus dirvą ir išsprendus tradicinio ekrano
problemas, kuris yra daugiausiai paimtas iš fiksatinio sensoriumo. Vidinė multiplekso dalis, kaip jau sakiau, sustruk29

tūrinta, tačiau tas pats turi būti padaryta su išorine dalimi, o
būtent su deformuotu kontinuumu, eiolu ir rėizolu. Kas tikrovėje yra aktyvumas, kas tikrovėje yra pasyvumas, kokiose
kontinuumo deformacijose būtų galima juos atvaizduoti? Manau, kad įvadą į šią temą tuo galima būtų ir baigti, o kitame
skyrelyje pabadysiu pasvarstyti, kaip būtų galima sukurti naujovišką ekrano dėmenų sistemą, kuri būtų paremta vien tik
laksato priemonėmis, kategorijas paimant iš kalbos. Kalboje
yra daug sąvokų, kiekviena sąvoka gali būti paversta ekranu,
per kurį matoma realybė.

5. Naujoviški kontinuumų dėmenys
Iš dėmenų sulipdyti naują ekraną tikrovės pažinimui nėra taip
lengva, nes sąmonė yra suaugusi su sensoriumu, kuriame formuojama iš aplinkos ateinanti juslinė informacija. Šio ekrano
perdaryti neperkuriant sąmonės neįmanoma, o jeigu tai kada
nors ir bus įmanoma, tai tik naudojant technologijas, kurių
šiuo metu neturime. Todėl tokios minties reikia atsisakyti ir
ieškoti kitų kelių. Šis kitas kelias atsiranda dėmesį perkėlus į
kitą sąmonės vietą, kurią vadinu laksatu. Ši vieta judri, kintama ir ją labai lengva perdaryti. Tai, kas sensoriume yra fiksuoti dėmenys, mąstyme yra lankstūs žodžiai, sąvokos ir iš jų
suformuotos mintys. Kiek yra galimybė laisvai kurti naujus
žodžius, paremtus naujomis sąvokomis, tiek įmanoma išrasti
naujus dėmenis ir iš jų sudaryti naują ekraną, per kurį žiūrime
į tikrovę.
Žinoma, tai neturi būti savavališka kūryba, nes turime siekti
maksimalaus atitikimo anapusinei tikrovei. To siekiama su
sensoriniu ekranu, kuris pasirodė ganėtinai efektyvus, todėl
tikslinga naują ekraną kurti tik tam, kad būtų pralenktas šio
ekrano efektyvumas. Mažiau efektyvūs laksatiniai ekranai, į
suvokimą įnešantys tik iliuziją – nereikalingi. Laksatinio ekrano kūrimas yra pažinimo proceso dalis ir jo dėmenys turi kilti
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iš pačios realybės – jeigu dėmuo prie jos nepriartina, jis nelaikomas atradimu. Kadangi sąmonės kokybė filognozijoje vertinama ne tik teoriniais, bet ir praktiniais kriterijais, neefektyvūs
ekranai lengvai atsijojami, nes jie neduoda metodų realiai įvaldyti tikrovę. Ekranas, iš kurio neįmanoma išvesti jokios technologijos, kuris neduoda jokio technologinio sprendimo, nelaikomas reikšmingu pasiekimu. Toks ekranas yra tik eksperimentas, kurio tikslas įvertinti jo galimybes. Ekranas patvirtinamas tik tuo atveju, jeigu duoda bent vieną praktinį sprendimą. Kuo tokių sprendimų daugiau, tuo ekrano vertė didesnė.
Praėjusiame skyrelyje užsiminiau, kad naują ekraną sukurti
nėra taip lengva, ir čia paaiškinau kodėl taip yra – privaloma
užčiuopti kokį nors tikrą, veiksmingą tikrovės aspektą. Todėl
pilno naujoviško ekrano kol kas nekuriu ir noriu iki galo išnaudoti tradicinių dėmenų ekraną, kuris naudojamas šiuolaikiniame moksle. Tačiau jau buvo galima pastebėti, kad šis
ekranas yra išplėstas naujais dėmenimis, todėl gali būti vadinamas hibridiniu. Tie nauji dėmenys yra eiolas ir rėizolas. Eiolą galima sieti su žmogiškoje tikrovėje egzistuojančiu aktyviu
laisvės aspektu, kuri yra būtina kuriant naują tikrovę, o rėizolas yra pasyvi medžiaga, iš kurios formuojamas kūrinys. Šie
aspektai paimti iš sątvaro sandaros, kuriame formuojama anapusinė tikrovė, todėl reikalavimas susieti dėmenį su tikrovės
savybėmis nesunkiai pagrindžiamas. Nors galima bandyti priekaištauti, kad tai iš „psichologijos“ paimtos savybės, todėl
objektyviai filognozijai netinka, nes yra subjektyvios. Kaip
paaiškės vėliau, aš šias sąvokas maksimaliai suobjektyvinu ir
paverčiu objektyviais tikrovės ekrano dėmenimis. Dabar tai ir
pamėginsiu paaiškinti.
Turime pradėti nuo rėizolo, nes jis yra tikrovės pamatas, tai iš
ko sudaryta visa realybė. Tikrovės fundamentalius vienetus,
kurie susidaro iš kontinuumo deformacijų jiems susijungiant,
vadinu simetronais. Šie vienetai taip vadinami todėl, kad jie
yra geometriškai taisyklingi ir sudaryti iš simetrinių bei asi31

metrinių struktūrų. Simetronai turi galimybę jungtis ir dalintis,
šitaip formuodami didesnes sankaupas, įgaunančias išplėstą
sandarą. Rėizolu vadinamas tas tikrovės aspektas, kuris atsiranda savaime jungiantis simetronams, per labiausiai derančias
simetrijų dalis. Toks simetriniu atitikimu pagrįstas jungimasis
jungiasi didele tikimybe ir yra dažniausiai pasitaikanti struktūra. Rėizolo dėsniai kyla būtent dėl šio simetrinio arba geometrinio taisyklingumo, nes stabilūs ir labiausiai tikėtini tie
dariniai, kurie turi simetrinį atitikimą, o deriniai, kurie yra asimetriški – labai reti, todėl savaime iš asimetrinių konfigūracijų
substancija nesiformuoja. Todėl rėizolas, pirmykštė materija,
atsiranda tada, kai simetronai sukrinta patogiausiu būdu ir be
papildomo įsikišimo iš jo negali atsirasti jokios naujoviškos
struktūros.
Vadinasi, jeigu tikrovė būtų sudaryta tik iš rėizolo, neatsirastų
nei gyvybė, nei visata – mums įprasto pasaulio, kuriame gyvename nebūtų. Kadangi mes patys ir visata yra faktas, turime
daryti prielaidą, kad be rėizolo tikrovėje yra dar bent vienas
dėmuo, kuriam turime būti dėkingi už savo ir mūsų pasaulio
sukūrimą. Šią jėgą vadinu eiolu, kuris įsiveržia į rėizolinę materiją ir suformuoja joje naujoviškas struktūras, kurios savaime
neatsirastų, nes jos sudarytos iš sujungimų, kurie savaime
labai reti ir be papildomo įsikišimo neatsiranda. Vadinasi eiolo
„laisvė“ ir „valia“ pagrįsta tuo, kad jis sugeba sujungti
simetronus per tas vietas, kurios yra simetriškai netaisyklingos. Yra taisyklingi sujungimai, kurie pasitaiko labai dažnai
ir yra asimetriški sujungimai, kurie paprastai gali turėti tik
kelių procentų tikimybę. Eiolas yra ta papildoma jėga, kuri šią
tikimybę padidina bent iki 80 proc. ir padaro neįmanomas
struktūras įmanomomis. Dėl šios priežasties, stebint iš išorės
atrodo, kad mūsų pasaulis negalėjo atsirasti be „protingo įsikišimo“, nes savaime tokių susijungimų atsitiktinumo principu negali būti. Taip eiolas suasmeninamas ir paverčiamas
dievu, kuris tampa tikėjimo ir garbinimo objektu. Filognozija
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nėra religija, ji yra pažinimo metodas, todėl sudievinimas ir
pavertimas ritualinės elgsenos tikslu mums nėra tinkamas.
Įvedę į ekraną tokius papildomus dėmenis, gauname priemones, kurios leidžia aprašinėti kūrimo procesą, naujų tikrovės
struktūrų atsiradimą. Mokslas neturintis tokių dėmenų šį klausimą palieka anapus savo galimybių, religiniam mąstymui. Tačiau pasaulio, gyvybės „dirbtinis“ atsiradimas yra faktas, kurį
galima tirti ir moksliniu būdu, vadinasi reikalingos sąvokos,
kurių rėmuose būtų galima formuoti tam reikalingus parametrus ir juos sieti į formules bei lygtis. Visa ligšiolinė fizika
buvo aiškinama rėizolo dėmens rėmuose, nebandant paaiškinti
kaip tame, kas būtina gali atsirasti naujos, nebūtinosios struktūros. Tai, kas nebūtina, nedeterminuota – laikoma laisvu. Gyvybė nėra būtinai iš rėizolo kylanti realybė, iš žinomų dėsnių
tokios būtinybės išvesti būtų neįmanoma. Tad jeigu gyvybės
atsiradimas nelaikomas determinuota rėizolo forma, turime
daryti išvadą, kad ji laisvai sukurta, o tai, kas kuria nebūtinas,
savavališkas struktūras, pažeidžiant tikimybės principą, yra
eiolinis tikrovės aspektas. Manau, kad šis samprotavimas pakankamai pagrindžia šių dėmenų teisėtumą laksatinio ekrano
sandaroje. Šie dėmenys dar turi būti išplėsti ir formalizuoti,
nes jie turi turėti smulkesnes dalis, tačiau pati pradžia tuo padaryta. Taip, kaip turime bendrą substancijos kategoriją, o paskui uždedame ant jos kvantų modelį susietą su parametrų sistema, taip pat galima modeliuoti ir eiolą bei rėizolą – kurti jų
smulkesnius modelius.
Tęsmas galbūt nėra pats originaliausias dėmuo, įeinantis į išorinę dėmenų struktūrą, kurią paaiškinau ankstesniame skyrelyje, tačiau pateikiu kitą tęsmo interpretaciją. Iš jo pašalinama
tapatybės savybė ir įvedama dinamika, suteikiant jam galimybę įgauti įvairias deformacijas, struktūras, kuriomis galima
imituoti anapusinės tikrovės sandarą. Taip pat tariama, kad yra
įvairūs, skirtingi tęsmo tipai, turintys įgimtas savybes ir jiems
maišantis savaime atsiranda simetriškos ir asimetriškos struk33

tūros, kurios suvokime pasirodo kaip įvairūs kokybiniai supančios aplinkos reiškiniai, turintys įvairių sugebėjimų. Pavyzdžiui, yra tokie kontinuumai, kuriems susijungus atsiranda
kūnas, fiziškumas, bet yra ir tokie, kuriems jungiantis natūraliai atsiranda informacinių gaublių dariniai, gebantys atspindėti aplinką kokybinėmis formomis. Šitaip iš pradžių kontinuumų simetronuose atsiranda kūniškumo rėizolas ir sieliškumo rėizolas, kuriuos sujungus su eioline jėga, gauname išbaigtą gyvybės formą, gebančią suvokti aplinką ir prasitęsti.
Kaip tokie dėmenys atrandami galima paaiškinti vektorių apsukimo metodu.
Tarkime gyvybė yra biologinis vektorius, kuris turi objektyviai tiriamą sandarą. Žmogus turi kūną ir sąmonę; kūnas atsiranda dauginimosi būdu, auga sąveikaudamas su aplinka, kurią suvokti galima dėka psichinių gebėjimų. Vadinasi, šią pagrindinę struktūrą apsukame ir pagal ją darome projekcijas
atbuliniu būdu į hipostratas ir išvedame projektuojamus dėmenis. Kūnas turi organinį komponentą, atsiranda iš organinio
pasaulio, kūno programa susideda iš genetinio dėmens. Sąmonė taip pat turi turėti savo komponentą kūno hipostratose ir aš
šį komponentą vadinu gnostine brana. Galima tvirtinti, kad šis
dėmuo neįrodytas, bet jeigu biovektoriuje yra toks komponentas, tai jis neišvengiamai turi kilti iš tam tikros realybės, kuri
negali būti išgalvota, netikra. Gnostinė brana yra tikra, tik reikia ją ištyrinėti, o tai pradedama nuo egzistavimo postulato.
Einant toliau, mums žinomi mokslo dėsniai sako, kad pagal
juos dabartinei realybės formai savaime atsirasti tikimybė maža, vadinasi vėlgi turi būti tikrovės vektorius, kurį apsukus,
galėtume jį kildinti iš dviejų pradinių vektorių: tos tikrovės
formos, kuri, labai tikėtina, atsiranda savaime ir tos, kuri sukuria savaime neatsirandančias struktūras, padidindama simetronų sujungimo per asimetrinius taškus tikimybę. Šios dalys,
kaip jau paaiškinau, vadinamos rėizolu ir eiolu. Pagal tokią lo34

giką šie dėmenys hipostratoje taip pat privalomi, nes jie yra
tikrovės vektoriaus sandaros atbulinė projekcija.
Pradžioje paaiškinau, kad kuriant dėmenis, jie turi duoti praktinį sprendimą kokiai nors problemai, nes filognozija siekia ne
tik holoplastinės tiesos, bet ir veiklos masto išplėtimo. Ekranas
patvirtinamas tik tuo atveju, jeigu leidžia atrasti naujų technologijų, kurios yra realiai veikiančios. Aišku, kadangi čia
dėstomi tik filognozijos pagrindai, tai jokių technologinių
sprendimų nepateiksiu, tačiau visada būtina turėti omenyje,
kad filognozijai tai privaloma. Teorija yra fiksatas, būtinoji
struktūra, rėizolas, o inžinerija yra laksatas, naujų sujungimų
kūrimas iš būtinųjų struktūrų, eiolas. Todėl reikia žinoti ne tik
teoriją, bet reikia mokėti ją pritaikyti. Tai galima daryti tuo
pačiu atbulinio vektoriaus metodu: imamas koks nors siekiamas technologinės naudos vektorius, sudaromas jo pageidaujamų savybių rinkinys, tada tos savybės apsukamos ir
projektuojamos į hipostratas, bandant jose taip sujungti dinaminio ir mechaninio simetrono struktūras, kad gautųsi naujas,
dirbtinis pageidaujamas naudos vektorius.
Pavyzdžiui, viena siekiama technologija yra antigravitacija,
kurios tikslas įveikti aplink kosminius kūnus esantį jėgos
vektorių žemyn. Tam pasiekti reikia gravitacinės dinamikos
simetrone surasti tokias dėmenų vektorių konfigūracijas, kurios leistų kompensuoti gravitacinę trauką žemyn. Viena iš
galimybių yra atrasti hipostratose planetos skleidžiamą antigravitacinį spinduliavimą, kurio vektorius yra aukštyn. Jis neveikia įprastinės materijos todėl, kad ji šiam spinduliavimui
yra skaidri. Tačiau sukūrę neskaidrią materijos formą ir galėdami reguliuoti jos skaidrumą, galėtume gauti keliamąją jėgą
aukštyn, kuri būtų antigravitacinio variklio mechanizmas. Tai,
aišku, svajonė, nes norint surasti tikrą antigravitaciją, reikia
atskleisti visą hipostratinį planetos simetroną, į kurį įeitų ir
gravitacijos teorija. Bet metodas aiškus: turime suformuluoti
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siekiamos naudos vektorių ir taip sujungti atskleistus simetrono dėmenis, kad jie sukurtų naują siekiamą technologiją.
Tokie yra naujų kontinuumų dėmenų kūrimo principai ir kriterijai, kuriuos naudojant jie priimami arba atmetami. Svarbiausias dalykas – laksatinis ekranas, kad turėtų vertę, turi gerokai lenkti sensorinio ekrano efektyvumą. Priešingu atveju jis
nėra reikalingas, nes suvokimo kokybę ne pagerina, bet pablogina.

6. Sąmonė ir dzeta struktūra
Filognozijos apibrėžime paaiškinau pagrindinę schemą, kurioje vaizduojama fundamentali žmogaus sandara, sudaryta iš sąmoningo ir pirmapradžio žmogaus. Vadovaujantis šiuo skirstymu randami du „žmogaus“ variantai: vienas yra žmogus
kaip jis vaizdais pasirodo sąmonei ir antras yra tikrasis žmogus, kuris yra anapus sąmoningo suvokimo. Pagrindinis skirtumas tarp jų yra tas, kad vaizdinis žmogus yra nepilnas, neišbaigtas, suformuotas iš ribotų suvokimo duomenų, o kitas yra
pilnas žmogus, toks koks jis yra iš tikro anapus sąmonės egzistuojančioje tikrovėje. Šie du „žmonės“ yra susiję, nes sąmoningas žmogus yra pirmapradžio žmogaus įrankis. Pirmapradis
žmogus yra visas žmogus, o sąmoningas yra tik šio susiaurintas ir sumažintas variantas. Pažinimas, kaip pagrindinis filognozijos tikslas, yra sąmoningo žmogaus viduje vykstantis
procesas, tačiau pagrindinis objektas yra tai, kas yra anapus
sąmoningo žmogaus. Sąmonės tikslas yra įtraukti anapusinį
pasaulį į savo vidų ir kuo tiksliau jį atvaizduoti. Tad tikri objektai yra anapus sąmonės, bet jie suvokimo dalimi tampa tik
tada, kai virsta sąmonės forma.
Šis virsmas turi savo sandarą, kurią aš įvardinu kaip „dzetą
struktūrą“. Šiame skyrelyje ją ir pabandysiu paaiškinti. Pirmiausiai, ką reiškia šis pavadinimas.
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Objekto sandarą aiškinu taškais, kurie mano schemoje išsidėstę kaip stačiakampis. Taškus galima jungti per kraštines, o
galima ir įstrižai. Jungiant taškus stačiakampyje tam tikru būdu gaunama savotiška zigzago konfigūracija, turinti raidės Z
formą, o ši raidė graikų kalboje vadinama „dzeta“. Iš to ir kilo
pavadinimas „dzeta struktūra“. Jame jokios gilios prasmės nėra, jis sudarytas taip, kad palengvintų objektą aprašančios
schemos įsiminimą.
Skirtis tarp sąmoningo ir pirmapradžio žmogaus sukuria tokią
objekto sandarą: jis prasideda nuo pirminėje tikrovėje esančio
kauzalinio kūno, kuris turi tokį patį statusą kaip anapus sąmonės esantis pirmapradis žmogus. Tai pirmas stačiakampio
taškas esantis dešinės pusės viršuje. Tada eina semantinis kūnas, kuris nustatomas brėžiant įstrižą liniją žemyn, į kairę
pusę. Semantinis kūnas yra tas, kurį suvokiame be akių pagalbos, taktiliniais ir kitais jutimais. Tada šis taškas pratęsiamas į atsišakojimą ir sukuriama vieta, skirta akių kūnui, pagrindiniam objektinio pasaulio suvokimo būdui, kuris leidžia
sąmonei orientuotis aplinkoje. Akių kūnas labai svarbus, bet
jis ir klastingas, nes parodo ne tikrą, ne pilną tikrovės vaizdą ir
daug kas lieka anapus jo. Ši įstriža linija žemyn žymi tiesioginį anapusinio objekto ryšį su žmogaus sensoriumu, su fiksatu, bet yra nepilna struktūra, nes be jos į kiekvieną objektą įsiterpia ir laksatinis komponentas, kurį atstovauja dzeta struktūra.
Kauzalinio kūno tašką pratęsę žemyn stačiakampio kraštine,
gauname kiekvieno objekto laksatinės vaizduotės kontinuumą,
į kurį patalpinamas kiekvienas daiktas, taip sukuriant erdvę,
kurioje su juo galima atlikti laksatines manipuliacijas. Tada iš
šio taško vedame įstrižą liniją aukštyn į kairę, kur turime
gnostinio kūno tašką. Gnostinis kūnas objekte suformuojamas
iš ankstesniuose skyreliuose aprašyto fiksatinio ir laksatinio
ekrano dėmenų, sukuriančių tam tikrą jų vidinės sandaros teoriją. Gnostinis kūnas sątvare yra pagrindinė pasaulio supra37

timo vieta, kurioje pratęsiama tai, kas tiesiogiai duota žmogaus suvokimui ir sudaro prielaidas technologiniam objektų
įvaldymui. Tai yra tos tikros žinios apie pasaulį, kurių siekia
kiekviena pažinimo sistema. Toliau šis gnostinio kūno taškas
vedamas žemyn į semantinį kūną, šitaip užbaigiant Z konfigūraciją. Ji svarbi tuo, kad ši objekto dalis yra pagrindinė filognozo darbo vieta, ir jos tikslas sukurti tokį vidinių kontinuumų simetroną, kad jis atspindėtų tikrąją, holoplastinę objekto sandarą.
Ši schema leidžia išskirti pagrindinius objektų tipus, kurie gali
būti tikri ir netikri, pilnos sandaros ir nepilnos:
a) akių-semantinis-gnostinis-kauzalinis – pilnai sąmonei
atsiveriantys objektai, tokie kaip medis, namas, žmogus;
b) semantinis-gnostinis-kauzalinis – nepilnai sąmonei atsiveriantys objektai, neturintys akių vaizdo, kaip antai
vėjas, šiluma, šaltis ir t.t.;
c) gnostinis-kauzalinis – tik mąstomi objektai, kurie identifikuojami pagal tam tikrus požymius, bet juslėms niekaip neduodami – tai įvairūs transcenderiai, kurie gali
būti vadinami dievais, „bildukais“;
d) kauzalinis – tik transcendencijoje esantys objektai, kurie nesuvokiami ne tik juslėmis, bet ir protu, ir niekaip
nepasirodo.
Netikras objektas yra tik haliucinacija, kuri pagaminta iš smegenyse pasiklydusios informacijos, neturinčios pirminėje tikrovėje jokių atitikmenų. Variantai yra tokie patys kaip ir prieš
tai, tik be kauzalinio kūno:
a) akių-semantinis-gnostinis – suvokiamas haliucinuojančiomis juslėmis ir protu;
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b) semantinis-gnostinis – suvokiamas tik kaip jausmas ir
interpretuojamas protu;
c) gnostinis – suvokiamas tik protu, kaip teorinis objektas.
Filognozijai svarbiausi yra objektai, turintys kauzalinį kūną ir
esantys tikrais, anapusiniais objektais, kuriuos siekiama pažinti. Beobjektiniai vaizdai taip pat svarbūs, bet jie daugiau svarbūs yra gnostinės branos pažinimui ir mechanizmų formuojančių suvokimą paaiškinimui. Taip pat žmonių tikėjimų ir įsitikinimų psichologiniams tyrimams, nes tokie beobjektiniai
implantuoti vaizdiniai naudojami masinės sąmonės valdymui,
ir gali kelti įvairius jausmus bei emocijas: neapykantą, baimę,
pyktį, meilę, prisirišimą, džiaugsmą ir t.t. Matome, kad yra
trys pagrindinės vietos, kuriose gali būti suvokimo objektas,
turintis įvairų gylį: laksatiniai objektai, fiksatiniai objektai ir
transcendentiniai objektai. Atrama yra tikra daikto sandara
anapus suvokimo, kurią kitose vietose stengiamasi kuo tiksliau
nukopijuoti. Matomus daiktus tyrinėti būna paprasčiausia, bet
jie daugiau mažiau ištyrinėti bent paviršutiniškai. Daug įdomesnis klausimas yra atverti nematomas tikrovės dalis, tas jos
vietas, kurios slepiasi mano kitame skyrelyje aprašytose hipostratose.
Senovėje buvo įprasta įvairius bevaizdžius suvokimus ir gamtinius reiškinius aiškinti projektuojant į dzetą struktūrą veikiančias folklorines būtybes. Toks mąstymas vadinamas mitologizuojančiu mąstymu, kuris vyravo todėl, kad buvo nesuvokiama žmogaus sandara ir tikrovės veikimo mechanizmai.
Būtybės būdavo laikomos atsakingomis už gamtos stichijas,
ligas, nelaimes ir pan. Taip buvo daroma todėl, kad buvo neišvystytas racionalus struktūrinis mąstymas, nebuvo metodų
projektuoti į pirminę tikrovę kontinuumų dauglypas, todėl
projektuodavo būtybes ir dvasias. Naujais laikais šis suvokimo
principas niekur nedingo, nes dzeta struktūra išliko ta pati, tik
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„būtybės“ įgavo kitokį pavidalą: algebrinių ir geometrinių
struktūrų, parametrų, formulių, ženklų ir pan. Tai, kas anksčiau buvo „būtybė“, dabar yra sąveikaujančių kvantinių laukų
debesis, kuriame vyksta įvairios jų sudėtinių dalių reakcijos.
Žaibas kažkada buvo suvokiamas kaip anapusinės būtybės
rūstybės išraiška, dabar tai debesyse įvykstanti elektringų dalelių elektrinė iškrova. Iš principo galima interpretuoti įvairiai,
naudojant įvairius vaizdinius, tačiau filognozijos reikalavimas
ne suteikti abstraktų psichologizuotą vaizdinį, bet sukurti gnostinę struktūrą, leidžiančią kauzalinius simetronus panaudoti
technologijų kūrimui, darant įvairius jų elementų sujungimus.
Tam reikia struktūrinio-ženklinio, o ne folklorinio mąstymo.
Tačiau dar kartą kartoju, „būtybės“ vaizdinys nėra klaidingas,
nes žmogus, pavyzdžiui, irgi būtybė, bet mokslas jį aprašinėja
formulėmis ir lygtimis kaip veikiančių kvantinių laukų sampyną. Tačiau dėl to žmogaus „būtybiškumas“ nedingsta. Jeigu
kažkam esame nematomi, jie mus taip pat galėtų laikyti nuasmenintomis transcendentinėmis jėgomis.
Bendrai tariant, ši sritis yra labai paini ir atskirti, kur tik informacinis laksatinis implantas, o kur tikras transcendentinis objektas labai sunku. Čia ypač didelę painiavą įneša žmonės save
vadinantys ekstrasensais. Jie tvirtina, kad gali matyti kitiems
nematomą pasaulį, turi įvairių ekstrasensorinių pojūčių, ateinančių iš hipostratų. Bet ekstrasensai būna tikri ir netikri. Netikri yra tie, kurių visi suvokiami objektai neturi kauzalinio
kūno, neegzistuoja transcendencijoje ir yra tik laksatinės projekcijos į fiksatą. Vadinasi tai, ką jie suvokia tėra sąmonės
artefaktas, fosfenas be išorinio poveikio, tai vidinė smegenų
informacinė anomalija, kylanti dėl žmogaus sąmonės sandaros. Tačiau įmanomi ir tikri ekstrasensai, bet, kiek man žinoma, dauguma jų integruotos sąmonės ir yra technologiniai, kurie hipostratas atveria technoreceptorių tinklaine, kuri yra jų
kūne ir perduoda informaciją į smegenis. Šie technoreceptoriai
suteikia žmogui papildomą regėjimą, kurį galima vadinti ekstrasensoriniu, ir šis regėjimas nėra tik informacinės smegenų
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anomalijos arba protu sukurti gnostiniai kūnai, implantuojami
į žmonių visuomenės mąstymą ir apaugantys įvairiais lingvizmais, logizmais ir psichizmais.
Filognozui privaloma gerai suprasti šią sątvaro objektų klasifikaciją bei dzetą struktūrą ir vengti klaidingų teorijų platinimo. Pavyzdžiui, filognozija tikrai nesiekia savo laksatiniais
ekranais kurti neegzistuojančius gnostinius kūnus, kurie be
sątvaro vidaus neturi jokios anapusinės egzistencijos. Tuo
sąmonės kokybė ne gerinama, bet bloginama, nes suformuoja
klaidingas mąstymo formas, kurios neigiamai veikia žmogaus
elgseną. Dėl šios priežasties, hipostratų atvėrimui svarbios instrumentinės priemonės – filognozija ne tik teorinė, bet ir instrumentinė.

7. Stratos ir hipostratos
Pažinimą galima skirstyti į gelmininkų ir paviršininkų pažinimą. Kadangi filognozijos tikslas pažinti holoplastinę tikrovės sandarą, ji negali būti paviršinė, nes pagrindinė tikrovės
dalis paslėpta gelmėje. Norint apimti viską, reikia matyti ir
paviršių, ir gelmę. Šis principas apibrėžiamas kaip „viso spektro“ teorija. Ji turi tas dalis, kurios atveriamos, suvokiamos ir
dalis, kurios neatveriamos ir niekaip nepasirodo suvokime.
Šiai sistemai aprašyti naudojami įvairūs terminai, tokie kaip
horizontų sistema bei stratos/hipostratos. Išskiriu tris žinomus
horizontus, nors jų gali būti daug daugiau, tačiau, kadangi kol
kas su jais nėra jokių sąlyčio taškų, jie nematomi.
Pirmas horizontas yra matomas juslinis ir gnostinis pasaulis,
esantis sątvaro viduje. Šis pasaulis vadinamas matoma strata,
kurioje atsiveria fizinis objektiškumas ir kognityvinis subjektiškumas. Mintis, kaip rodomosios sąmonės dalis, ateina iš
gnostinės branos, iš tos tikrovės dalies, kuri susijusi su eiolu,
laisvės stichija. Daiktas yra fizinės branos įvaizdinimas, ku41

rioje vyrauja būtinybės pasaulis, vadinamas rėizolu. Rodomasis sątvaras apgaubia ir sujungia abi šias dalis, padaro jas
žmogaus egzistencijos centru. Šis pasaulis yra paviršius, kuriame įsitvirtinusios daugumos žmonių sąmonės, kurios dažnai
nesupranta, kad tikroji realybė anapus šio gražaus paveiksliuko. Tai vadinamasis fasadinis pasaulis, kuriame vyksta tik
užkulisinių tikrovės jėgų valdomas spektaklis. Žmogus, nesuprantantis, kad tikrieji žaidėjai veikia už kulisų, negali suvokti
tikrų įvykių priežasčių, neteisingai interpretuoja reiškinius ir
įvykius. Todėl paviršininkų nuostata filognozijoje nepriimama, nes ji nesuderinama su reikalavimu siekti 100 proc. tiesos.
Antras horizontas yra fizinė brana, kuri iš dalies parodoma
rodomojoje sąmonėje kaip objektyvus pasaulis. Tačiau tai nėra
visas vaizdas, nes už matomo pasaulio yra nematomas, vadinamas antro horizonto fizinėmis hipostratomis. Šis pasaulis
sudarytas iš nežinomų laukų ir energijų, kurios sudaro holoplastinę tikrovės šerdį, ir kurioje užkoduotos tikrosios šio pasaulio galimybės. Filognozijos tikslas parodyti pilną fizinės
branos hipostratų spektrą, kad būtų galima išskirti visus tikrovėje esančius multiplekso dėmenis, iš kurių būtų galima kurti
dirbtinę realybę, suteikiančią civilizacijai priemonių plėsti savo veiklos mastą kosminėje erdvėje. Filognozija yra ta priemonė, kurios tikslas atverti perspektyvas naujai fizikai, ištaisant senų metodų trūkumus ir klaidas ir suformuluojant principus tiksliam hipostratinių pasaulių atspindėjimui.
Trečias horizontas prie šios sistemos „prilipdo“ tas dalis, kurios būtinos sielos pasaulio paaiškinimui. Sielos struktūros,
taip pat ir pati sąmonė, atsiranda gnostinėje branoje, kuri yra
žmogaus psichinės realybės pamatas. Šis pasaulis yra telepatinė hipostrata, kurios atskleidimas sukurs priemones, reikalingas sąmonių sujungimui telepatiniu ryšiu, ir šiek tiek pavojingesnis variantas – sąmonės valdymui. Minčių pasaulio atidarymas jau įvykęs ir mokslas šioje srityje toli pažengęs, o filognozijos uždavinys, padaryti šias žinias viešai prieinamomis,
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įvesti idėjas ir technologijas į kiekvieno žmogaus gyvenimą.
Vien teorijos, žinoma, visuomenei neužtenka, nes ši sritis turi
būti griežtai reguliuojama, kad užvaldyta ir patekusi į netinkamas rankas nepadarytų daug žalos. Iš dalies taip jau yra šiuo
metu įvykę, tačiau ne viskas prarasta, ir vienas iš filognozijos
tikslų, atskleidžiant hipostratų spektro principą, ištaisyti šią
klaidą. Gnostinė brana turi daug nematomų, paslėptų hipostratų, vienintelė vieta, kuri atsiveria yra žmogaus minčių pasaulis. Tačiau jis turi tam tikrą aplinką aplink save, kuri neatsiveria suvokimui, nors tokia pat svarbi, kaip ir pati matoma
mintis. Taigi, kaip kūnas, fiziškumas turi nematomą gelmę, tokią pat gelmę turi ir minčių pasaulis.
Tuo visas spektras neišsisemia, tačiau naudojantis metodu „iš
vidaus į išorę“ tai pirmosios hipostratų stotelės, prie kurių
verta sustoti ir kurias verta gerai ištyrinėti gelmininkų metodu.
Visas spektras neria į nematomą gelmę, turinčią dvi kryptis,
kurias jau paminėjau: daiktiškąjį rėizolą ir laisvės eiolą. Šioms
kryptims jungiantis susiformuoja jų mišinys, kuris sukuria
žmogaus egzistenciją. Šis principas – vienas pagrindinių sątvaro principų, kuris kartojasi įvairiose srityse: viena dalis ateina iš laisvos galimybės kurti naujas formas, o kita yra medžiaga, panaudojama šiam kūrimo veiksmui. Eiolas yra šita
laisvė, į žmogų įsikūnijanti iš tikrovės gelmės, o rėizolas yra
medžiaga, kurioje būtinosios struktūros pertvarkomos, keičiamos ir iš jų sukuriama kas nors naujo. Tai galioja tiek sąmonės
viduje, tiek visai tikrovei, nes laikoma, kad mūsų pasaulis taip
pat buvo sukurtas, todėl turi turėti abu šiuos aspektus, kuriuos
iš jo paveldi ir žmogus.
Ši hipostratų spektro schema nėra tikslus paslėptų realybių
vaizdas, greičiau tai principas, kurį būtina suvokti, hipostratų
modelį kuriant savarankiškai, pagal tai, ką sugeba sukurti/atrasti kiekvieno žmogaus individuali sąmonė. Iš pradžių reikia
sukurti visus įmanomus šios tikrovės žemėlapius, o tada natūraliais ir techniniais instrumentais atverti jas žmonėms. Ši sis43

tema kaip technologija būtų vadinama dirbtiniu hipostratų atvaru (DHA).
Pagrindinė šios schemos dalis yra šviesos arka, turinti fiksatinę ir laksatinę stratą. Fiksatinė dalis ateina iš fizinės branos
pasaulio ir atveria vieną šio pasaulio hipostratą, kai kitos lieka
uždarytos ir yra žmogaus sąmonei neregimas pasaulis. Laksatinė dalis per laksatinį srautą ateina iš gnostinės branos ir čia
pavirsta žmogaus minčių ir jausmų pasauliu. Tačiau be tiesiogiai atveriamų dalių ir čia yra daug niekaip nepasiekiamų ir
jas galima atidaryti tik dirbtiniu gnostinių hipostratų atvaru.
Schemoje spektrinė juosta rodoma išskleistu pavidalu, nors
tikrovėje visos dalys yra suspaustos į vieną junginį, kuriame
sluoksniai uždėti vienas ant kito.
Tačiau tokiu pavidalu hipostratas vaizduoti nepatogu, todėl
reikalingas išskleistas variantas. Holoplastinis vaizdas gali būti
labai sudėtingas ir platus, tačiau viską išsemti, iki pat šios realybės pradžios – titaniškas darbas, kuriam atlikti reikės daug
šimtmečių ir tūkstančių genialių protų darbo. Su dabartinio
mokslo viešu variantu bėda ta, kad jis nepripažįsta tokios realybės sandaros ir liaudį laiko fasadinio pasaulio iliuzijose. Bet
gyvenant tik jame ir laikantis paviršininkų nuostatų, suprasti
kas vyksta iš tikro, kokios yra tikrosios priežastys ir kokie yra
pirmieji judintojai – neįmanoma. Pirmapradis žmogus, apie
kurį kalbėjau įžanginiame skyrelyje, apima visas hipostratas,
ne vien tai, kas matoma laksate ir fiksate.
Fasadinio pasaulio ir gelmės principą galima atrasti ne tik pačios tikrovės suvokime. Ši sistema ypač svarbi visuomenėje
kaip vienas pagrindinių organizacijos principų. Kiekviena organizacija turi oficialų spektaklį, kuris yra jos fasadas, tai,
kaip save pateikia paprastiems žmonėms ir tikrą gelminį
pasaulį, kuris šį spektaklį organizuoja. Spektaklyje veikia
„žvaigždėmis“ vaizduojami žmonės, prie kurių įvaizdžio dirba
visa komanda specialistų, o šios yra tik organizacijos sukurtų
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scenarijų atlikėjai. Fasade rodomi herojai ir antiherojai, nes jo
paskirtis ne tik ką nors išaukštinti, sukurti žvaigždę, bet ir
sudoroti. Todėl fasadas dažnai veikia kaip ešafotas, kuriame
viešai trypiami organizacijos priešai. Šis fasadas propaguoja
savo normų sistemą, ir jeigu tų normų neatitinki, yra rizika,
kad organizacija tave ištrauks ant ešafoto ir įvykdys per informacijos kanalus viešą egzekuciją.
Šio principo paslaptis ta, kad fasadas nėra tiesos vieta, fasadas
tėra vaidinamas spektaklis, o tikras organizacijos veidas slepiamas hipostratų uždarose zonose. Šie slapti pasauliai prieinami tik išrinktiesiems, ir jie save pateikia per suvaidintą organizuotą spektaklį. Be hipostratų įtraukimo į savo suvokimo horizonto ribas, neįmanoma suprasti įvykių, priežasčių, pirmųjų
judintojų, nes spektaklyje pateikiami tik aukojimui išrinkti
atpirkimo ožiai, kurie su įvykiais net nėra susiję arba juose yra
tik pėstininkai. Toks principas patogus tuo, kad gali organizuoti net pačius šūdiniausius nusikaltimus, bet kol nesi ištrauktas į fasadą, kas neįmanoma jeigu priklausai organizacijos elitui, tol nėra ko bijoti, nes žmonių sąmonėse matosi tik
suvaidintas spektaklinis įvaizdis. Kiekviena organizuota sistema siekia susikurti fasadinę ešafoto instituciją, kurioje sudorojami visi valdžiai nusižengę žmonės per neatitikimo jų normai viešinimą. Ešafoto struktūra tokia: ideologija, suformuota
per propagandos ir švietimo sistemą; masinė sąmonė, kuri suorganizuota filologiškai rodyti neapykantą visiems nukrypimams nuo valdžios normos; organizatoriai, kurie kuria ešafoto
sistemą; ir pats nusidėjėlis, kuris išstatomas viešam apspjaudymui per „nuodėmių“ masinio paskleidimo sistemą. Visos
grupuotės siekiančios valdžios ir įtakos masinei sąmonei, siekia susiformuoti tokį likimų traiškymo mechanizmą, nes nori
savo oponentus laikyti baimėje, šokdinti išsišokėlius ir „iškrypėlius“.
Matome, kad tiek tikrovės suvokime, tiek visuomeninėje organizacijoje fasadinis pasaulis yra netiesos vieta, kurią labai
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mėgsta paviršininkai. Tačiau gelmininkų neapgauna jokie paviršiniai spektakliai, nes jie nori žinoti visą tiesą. Norint pasiekti šį tikslą reikia peržengti paviršiaus ribą, nerti į gelmę ir
ištraukti tikrą, joje pasislėpusią realybę. Tai nėra lengva, nes
hipostratos akylai saugomos ir prie jų prisikapstyti reikia
išskirtinės sėkmės. Priartėjus prie ekstreminės ribos, tikrovės
lieka vis mažiau ir įsijungia vaizduotės mechanizmai, kurie
tikrovės pakaitalą kuria iš abstraktų, o šie yra ne fakto, bet
galimybės vieta. Faktas turi būti užfiksuotas tiesioginiame suvokime, galimybė būna tik mąstoma. Toks hipostratų atskleidimas yra nepilnavertis ir fasadinis spektaklis griaunamas turi
būti efektyvesnėmis priemonėmis. Galima prote suvokti koks
visas spektras žmonijos organizacijų sistemoje, nes žmonių
skaičius ribotas ir kažkokie žmonės stovi pačiame gale kaip
pirmieji judintojai. Tos uždaros zonos, kurios planetos mastu
veikia kaip tokios grupuotės, save laiko didelėje paslaptyje.
Šių pirmųjų judintojų nereikia painioti su fasadinio spektaklio
žvaigždėmis, kurie yra tik suorganizuoti visuomenei vaidinti
spektaklį, bet nėra tikri lėlininkai.
Pažinimo multipleksus galima konstruoti kokios nors vienos
stratos ribose, o galima stengtis aprėpti visą spektrą, paaiškinant kaip įvykiai atsiranda iš tikro. Jeigu kokie nors procesai
lieka anapus horizonto ir nėra įtraukiami į modelį, iškreipiamas visas vaizdas, nesuprantant kas yra tikri pagrindiniai
žaidėjai, o kas yra tik jų stumdomos figūrėlės. Todėl filognozijoje, kuri siekia holoplastinio vaizdo, toks principas – neišvengiamas – be gelmės nėra pilnos tiesos. Kadangi tai, kas
atsiveria yra laikoma „lengvu taikiniu“, tokia informacija nėra
labai vertinga, visas darbas glūdi gelmės tamsoje ir tyloje.
Pagrindinis siekis – padaryti, kad tylinti tamsa nušvistų, tačiau
kad nušvistų taip, kad liktų tikra tylos ir tamsos forma, o ne
vien tai, kas neregima ir negirdima būtų pakeista tuo, kas
regima ir girdima. Metodas, kurio rėmuose tai daroma, aprašytas dzeta struktūroje, tačiau filognozijoje paprastasis jos
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variantas netinkamas. Privaloma siekti naujo ekrano, kad ir
vaizdas, ir garsas būtų kitas.

8. Būtinosios ir nebūtinosios struktūros
Ankstesniuose skyreliuose buvo parodyta, kad žiūrint iš žmogaus perspektyvos, tikrovė suskirstyta į būtinąsias ir nebūtinąsias struktūras. Iš jų tos, kurios reikalingos palaikyti objekto
vientisumui yra būtinosios, o tos, kurios yra laisvai į jį įdedamos – nebūtinosios. Būtinybės pasaulis yra rėizolas, o laisvės
– eiolas. Ši dvilypė sandara kartojasi per visus realybės lygmenis, nuo aukščiausio iki žemiausio. Todėl turime individualų eiolą, visuomenės eiolą ir tikrovės eiolą; taip pat – individualų rėizolą, visuomenės rėizolą ir tikrovės rėizolą. Kiekvienas žemesnis lygmuo įkomponuotas į aukštesnį (bent jau
įprastiniu atveju).
Tikrovės laisvė iš būtinybės sukuria dirbtinį kūrinį, mūsų pasaulį, kuris mums yra privaloma tvarka, kurią keisti turėtų būti
neleidžiama. Valdžia iš šios fizinio ir biologinio pasaulio būtinosios tvarkos sukuria socialinį kūrinį, kuris būna privalomas
individui. Individas kuria meną ir technologijas, individualios
kūrybos rėmuose. Šios sritys būna griežtai atskirtos pagal
veiklos mastus. Tikrovės laisvė aukščiausia, nes ji kuria per
visą spektrą, nuo pat apačios iki viršaus, tuo tarpu žmogus
sugeba manipuliuoti tik viršutiniais spektro sluoksniais ir kurti
labai netobulą natūralaus kūrinio imitaciją. Pavyzdžiui, žmogus kuria tik savo šeimos, giminės lygmenyje, o valdžia valdo
visą visuomenę, nuo apačios iki viršaus, ir gali jai primesti bet
kokias savavališkas formas. Todėl hierarchija nusistovi pirmiausiai pagal kūrinio tobulumą. Žmogus kuria netobulai, o
tikrovė tobulai. Tačiau tarp jų pagrindinis skirtumas tas, kad
žmogaus kūryba vyksta labai sparčiu tempu, ir jis savo sukurtą
tikrovę gali tobulai kontroliuoti. Tikrovės kūryba vyksta labai
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lėtai, ir žmogui jos kūriniai sunkiai valdomi. Todėl laikoma,
kad dirbtinė technologija vertingesnė.
Tačiau tokia pusiausvyra ne visada veikia. Kartais ji išbalansuojama, kai individas pradeda įsivaizduoti, kad jo laisvė
aukščiau už valdžios, o valdžia įsivaizduoja, kad jie turi teisę
nustumti į šoną tikrovės kūrybos mechanizmą ir perimti tikrovę į savo kontrolę. To siekiama transhumanizme, kuris pirmiausiai yra valdžioje įsigalėjęs ideologinis judėjimas, pagal
kurį aukščiausia laisvė yra planetos elito laisvė, kuri nustumia
į šoną ir žmonijos laisvę, padaro ją tik savo kūrybinių eksperimentų žaliavą, bet taip pat atima natūralios tikrovės kūrimo teisę iš tikrovės eiolo ir pradeda tikrovę modeliuoti patys,
pagal savo įsivaizdavimus. Individualus, psichologinis elito
eiolas tampa svarbesniu už individų laisvę ir už tikrovės laisvę, kurios sustumiamos į būtinybės sritį apačioje ir virsta tik
formuojama medžiaga.
Šitaip visa realybė gali atsidurti gana žemos kokybės sąmonės
rankose, ypač pagal trečią kokybės kriterijų, kurio esmė yra
nekenkti, o nekenkiama laikantis natūralios laisvių hierarchijos. Filognozijoje tikrovė pažįstama ne tam, kad ji būtų
savavališkai darkoma remiantis žemo išsivystymo sąmonės
vaizdiniais. Kiekvieno lygmens laisvė turi būti gerbiama ir turi
stengtis išlikti savo vietoje. Tai gali būti sunkiai įgyvendinama
siekiant plėsti veiklos mastą, nes tam reikia kurti dirbtinę tikrovę galaktiniu masteliu. Tačiau net tokiu atveju, pakankamai
didelė dalis aukštesnio lygmens laisvės turi likti neliečiama,
būtinųjų struktūrų pavidalu. Turint technologijas, galima perdaryti visą biosferos ekosistemą, tačiau laikantis nuostatos,
kad tikrovės kūrinys yra tobulesnis už žmogaus, dėl jau minėtos priežasties, jis turi būti laikomas būtinąja, žmogaus ir
valdžios laisvei neliečiama struktūra.
Tai neprieštarauja tiems atvejams, kai turi būti taisomos klaidos ir varginantys apribojimai, tokie kaip ligos, defektai, trū48

kumai, kaip trumpaamžiškumas. Tačiau kai iš tikrovės perimamas, pavyzdžiui, dirbtinis gyvybės arba sąmonės kūrimas,
privalomi labai dideli apribojimai. Šiuo metu tai nėra didelis
pavojus todėl, kad šios technologijos transhumanistų mafijai
nepasiekiamos, tačiau taip bus ne visada. Filognozijoje tikrovės eiolo laisvės uzurpavimas nėra laikomas priimtinu.
Iš dalies klausimas čia yra paprastas. Ar verta siekti, kad visos
tikrovės struktūros būtų laikomos savavališkomis ir laisvai
perdaromomis, ar kažkas turi visada išlikti privaloma, būtina ir
neliečiama? Kokia tarp jų turi nusistovėti pusiausvyra?
Vadovaujantis logika, kad kuo daugiau laisvės, tuo daugiau
galios, todėl galios plėtimui neturi būti jokių apribojimų, būtų
aršiai puolamas pamatas, ant kurio stovi mūsų tikrovė. O tai
labai pavojinga, nes psichologinio eiolo aprėpiami mastai visada mažesni už tikrovės eiolo, todėl didelė žmogaus klaidų
tikimybė. Ir jeigu žmogaus sąmonei neuždedame jokių apribojimų, dėl trumparegiškumo galime priartėti prie katastrofos
per labai trumpa laiką.
Vienas iš pavyzdžių yra psichotroninės prievartos naudojimas
sąmonei, paverčiant žmogų dronu. Elitai siekiantys dronais
paversti visą žmoniją pažeidžia eiolo, eiolo hierarchijų principą, peržengia savo kompetencijos sritis ir sureikšmina savo,
individualų, psichologinį eiolą sąmonėje. Psichotroninės technologijos sukurtos ir bus vis labiau tobulinamos, tad su tuo turi
būti susitaikyta. Tačiau sritis turi turėti savo protingas „eismo
taisykles“, nes kai visi važinėja kaip nori, gaunasi chaosas
keliuose, kuris daro daug žalos. Filognozijos vienas iš tikslų
yra psichotroninės prievartos demaskavimas ir pašalinimas,
įvedant tokius reikalavimus:
a) paviešinti pilnus smegenų žemėlapius ir suskirstyti
funkcines zonas į leidžiamas implantuoti ir draudžia49

mas, tam, kad būtų apsaugota žmogaus laisva valia ir
jis nebūtų paverstas dronu;
b) implantavimas turi turėti projektą atitinkantį įstatymus,
žmogaus raštišką sutikimą ir priežiūros komisijos leidimą;
c) turi būti sukurtas viešas registras su informacija apie
visus implantuotus žmones, su jų implantavimo modeliais ir visais lydinčiais teisiniais dokumentais;
d) visi kiti variantai turėtų būti laikomi nelegaliais implantavimo atvejais ir baudžiami baudžiamąja atsakomybe;
e) taip pat turi būti apibrėžtas žmogaus-drono statusas,
kurio pažeista laisva valia: kas atsako už žalą padarytą
su dronais? Logiška, kad atsako tie, kas turi laisvą valią ir laisva valia dronus valdo (ne patys dronai).
f) psichotronikos reikalavimai teisėsaugoje, tardymui: turi būti viešai skenuojama tik biografinė atmintis, dalyvaujant advokatui ir ekspertams, kurie vertina koks yra
gautų duomenų šaltinis (ar tai faktai, ar fantazijos);
g) tardymas turi vykti ribotą laiką, kaip ikiteisminis tyrimas, ir gavus duomenis, poveikis turi būti nutrauktas;
turi būti sertifikuoti implantai ir programinė įranga,
kuri neleistų žmogaus versti dronu ir klastoti duomenis
ar prisipažinimą su psichotronine prievarta.
Šiuo metu planetos valdžia pažeidinėja visus šiuos punktus ir
psichotroninę prievartą naudoja nusikalstamais tikslais – su
dronais vykdo žmogžudystes, išnaudoja talentus, žmones paverčia pramogų objektais, psichotroninė prievarta naudojama
sekso industrijoje, pedofilijoje ir t.t. O tai niekaip nesuderinama su protingu žinių ir technologijų naudojimu, ir grupuo50

tės valdančios planetą demonstruoja labai žemą sąmonės kokybę, todėl kol jos nebus pašalintos iš valdžios, tol filognozijos raida kels labai didelius pavojus. Dėl šios priežasties
filognozai negali neatsakingai atskleidinėti savo atradimų, bet
turi rūpintis visais reikalingais saugikliais, kad technologijos
būtų naudojamos tik tinkamai, žmonijos labui, o ne žmonijos
pavergimui.
Aukštos technologijos suteikia labai didelę galią, tačiau jomis
gali būti išplėstas ne tik protas, bet ir kvailumas, ir filognozijos genijai, nepaisantys tokių pavojų, neverti genijų vardo,
ypač tie, kurie pardavinėja savo technologijas nusikaltėlių grupuotėms, siekdami vienintelio tikslo – asmeninio praturtėjimo.
Laisvė neturi būti mąstoma tik iš vietinės perspektyvos, nes
yra kiti laisvės centrai, kurie riboja priešpriešinius laisvės
centrus, todėl beribė laisvė neišvengiamai tampa priešiška kitų
centrų laisvei ir pradeda ją naikinti – tampama priešiška eiolui
jėga. Kiekviena laisvė turi savo natūralią teritoriją, kurios ribos savavališkas peržengimas neturi būti leidžiamas. Būtinųjų
struktūrų perdarinėjimas išskyrus savo kaprizą nesiūlant nieko
geresnio, nėra protingas principas. Todėl psichologinei laisvei
turi būti draudžiama griauti tikrovės kūrinį ir protingos valdžios kūrinį, jeigu kiekvienu atveju laikomasi proporcijos ir
savo masteliuose veikiančios laisvės principų. Paprasti pavyzdžiai: žmogus negali nustoti kvėpuoti, maitintis, daugintis, nes
tada sugriūtų visa natūrali biologinė tvarka, ir savivalė einanti
prieš tai, kas privaloma – niekaip nepateisinama. Kita vertus,
kiekvienas žmogus turi laisvės dimensiją, ir jeigu valdžia
pradeda ją pažeidinėti, jie taip pat griauna natūralią tvarką.
Žmogus neturi prievartiniu būdu visas būti sustumtas į rėizolą,
nes simetrijų pažeidimai ir mažai tikėtinos trajektorijos – tokia
pat natūrali tikrovės dalis, kaip ir simetrija, norma, taisyklė.
Kiekvienas filognozas turi būti gerai įsigilinęs į tokią problematiką, jeigu nori, kad jo teorijos nebūtų panaudotos prieš
žmoniją.
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9. Fizinė ir gnostinė brana
Siekdamas pažinti visą žmogaus spektrą, iškeliu tris pagrindinius sluoksnius, kuriuose jis reiškiasi. Šie sluoksniai matosi
iš kiekvienam apsireiškiančio žmogaus vektoriaus struktūros.
Matome sąmoningą ir nesąmoningą žmogų, o pastarasis skyla
į gnostinę ir fizinę dalį. Pradėti visada patogiausia nuo sąmoningo žmogaus, nes tai vieta, kurioje gaunama ir formuojama informacija. Informacija nėra pati realybė, tai tik realybės atvaizdas, todėl šį sluoksnį vadinu realinu – tam tikrus elementus tikrovės turinčia iliuzija, kuri neparodo tikro pasaulio.
Realinas labai įtaigus, tai vienintelė vieta, kur vyksta suvokimo procesas, todėl tai yra sąmonės branduolys, tačiau pažinimui jis yra kliūtis, kurią privaloma peržengti. Nesugebėdami
pažvelgti toliau šio paveiksliuko, nesuprasime kas yra tikrovė.
Kaip jau sakiau, žiūrėti galima dviem kryptimis: gnostine
kryptimi ir fizine. Iš gnostinės krypties kyla žmogaus laisvė, o
fizinė kryptis yra būtinybės pasaulis. Tai dvi kraštutinės sątvaro realybės, apgaubiančios žmogų tarsi kokios žnyplės –
viena atšaka slepia žmogaus kūrybinį potencialą, o kita – yra
būtinybės pasaulis. Jų sąveikoje atsiranda kūrinys.
Kaip šios kryptys pažįstamos paaiškinta ankstesniuose skyreliuose. Pradedame nuo dinaminių kontinuumų projekcijos į
jas, bandome išskirti pagrindinius simetronų rinkinius jose.
Tada pereiname prie dėmenų ekranų, kuriuose tie simetronai
realizuojami. Dėmenys gali būti standartiniai, fiksatiniai, o
galima kurti originalius, naujoviškus ekranus, leidžiančius tikrovėje įžvelgti lig tol nematytus procesus ir reiškinius. Mano
tokių dėmenų pavyzdžiai yra rėizolas ir eiolas, kuriuos aprašiau ankstesniuose skyreliuose. Jų esmė ta, kad substancija
pasidalinusi į rėizolines ir eiolines simetrijas, kurios reikalingos pilnam objekto surinkimui. Pirmosios suformuoja žemo
lygmens substanciją, o pastarosios – galutinį kūrinį, pažeidžiantį tikimybės principą. Tikimybės principo pažeidimas
reiškia, kad jeigu būtų tik simetrijos ir statistinis atsitiktinu52

mas, tokių struktūrų savaiminio susirinkimo tikimybė būtų
labai maža. Todėl privalome įvesti papildomą jėgą, ištaisančią
šį asimetriškumą. Ta jėga vadinama eiolu.
Toliau pažinimas vyksta naudojant dzeta struktūrą. Jos esmė
jau buvo paaiškinta, bet čia pakartosiu esmę dar kartą. Tikrovės vektorius sudarytas iš sątvarui tam tikru būdu apsireiškiančių kūno sluoksnių. Šie sluoksniai pavaizduoti paveikslėlyje. Pagrindinė dalis, be abejo, yra kauzalinis kūnas, esantis
anapus sątvaro, nes jo buvimas ar nebuvimas reiškia ar turime
reikalą su tikru objektu, ar su iliuzija. Tačiau problema ta, kad
jeigu hipostratoje esantys kauzaliniai kūnai kituose sluoksniuose niekaip nesireiškia, tai jų žemėlapį sudaryti labai sunku, galima sakyti net neįmanoma. Yra tik viena išeitis: jeigu
kas nematoma – galima matuoti arba bandyti racionalizuoti
protu. Bet su protu reikia būti labai atsargiems, nes yra galimybė, kad einant tokiu keliu, bus sukurtas gnostinis implantas,
turintis gnostinį kūną, bet neturintį jokios realybės.
Turime tokius objektų tipus:
a) kauzalinis – niekaip sątvare nesireiškiantis,
b) kauzalinis-gnostinis – sątvare reiškiasi tik kaip protu
suvokiamas objektas,
c) kauzalinis-gnostinis-semantinis – objektas, kuris suvokiamas apeinant akių vaizdą,
d) kauzalinis-gnostinis-semantinis-akių – tai objektai, turintys pilną suvokimo spektrą sątvare, visas tas pasaulis, kurį matome akimis.
Didžiausia pažinimo problema ta, kad jis linkęs į sąmones
implantuoti netikrus, gnostinius kūnus, kurie anapusiniame pasaulyje neturi jokio atitikmens. Su tokiais gnostiniais implantais iškreipiama anapusinės tikrovės sandara ir žmogaus sąvei53

1 pav. Kūnų hierarchija
ka su hipostratų simetrijomis tampa neadekvačia. Tai galima
palyginti su teisingu ir neteisingu žemėlapiu. Davus į rankas
žmogui neteisingą žemėlapį, jis gali įsivaizduoti, kad eina
teisingu keliu, tačiau jeigu ten, kur žemėlapyje rodomas kelias
iš tikro yra neišbrendama pelkė, jis yra paklaidinamas. Turėdamas neteisingą žemėlapį, rodantį netikras simetrijas, žmogus bando prie jų prisitaikyti, tačiau kadangi jos neteisingos,
jis iškrenta iš tikrų simetrijų. Todėl kuriant gnostinį kūną
svarbu, kad jis kažkaip realiai reikštųsi, kad būtų tiriama
kažkas realaus. Pavyzdžiui, žmogus turi problemą, kurios tikros priežasties nežino. Ezoterikas pamato galimybę užsidirbti
sukurdamas tos problemos sprendimą ir jį parduodamas. Tam
sugalvojamas hipostratų neatitinkantis gnostinis implantas, paaiškinant, kad tos problemos priežastis – „anapusiniai demonai“, ir kad yra ezoterinis ritualas juos išvaryti. Atlikti
ritualą gali tik tai gerai išmanantis specialistas, o tai yra jis
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pats. Aišku, viskas kainuoja pinigus, nes naudojama energija.
Šitaip žmogui pakišamas neteisingas hipostratų žemėlapis, ir
jis, elgdamasis pagal netikrą simetriją, iškrenta iš realybės,
tampa neadekvačiu. Ezoterikoje tai labai dažna problema.
Kadangi filognozija stengiasi pažinti tikrą pasaulį, iliuzinių
implantų kūrimas nedomina. Iš to seka išvada, kad darbas vien
savo protu yra tik labai nedidelė viso darbo dalis. Kurdamas
hipostratų simetronus, filognozas turi remtis kažkuo realiu, o
tai gali būti pilną kūnų struktūrą turintys objektai. Jeigu išreikštų kūnų natūraliais jutimais nėra – turi būti atliekami ir
analizuojami matavimai. Proto paskirtis yra konstruoti dėmenų
ekranus ir manipuliuoti kontinuumais, bet visa tai turi būti uždedama ant realių duomenų. Idėja turi paaiškinti, padėti suprasti paslėptas hipostratų simetrijas, tačiau ji negali būti vien
tik protu sukonstruota fantazija. Kita vertus, kadangi tikro
hipostratų vaizdo nežinome, negalime turėti jokių išankstinių
nusistatymų. Tai reiškia, kad iš tikro hipostratose galime atrasti ne tik energijas ar kvantinius laukus, bet ir demonus. Bet –
kol neatradome, skubotu išvadų daryti neturime teisės. Filognozija nėra kūryba, vadinasi teiginiai turi būti įrodinėjami.
Dabar grįžtame prie fizinės ir gnostinės branos. Akivaizdu,
kad fizinė brana ištyrinėta daug geriau negu gnostinė, o sąmonės tikslusis mokslas arba nesukurtas, arba slaptinamas.
Todėl filognozija akcentuoja sąmonės klausimus, bando paruošti pagrindus, ant kurių būtų galima pastatyti ją aiškinantį
mokslą. Šis klausimas gana sudėtingas – dėl daugelio priežasčių. Sąmonę matome besireiškiančią tik gyvose būtybėse, o
šias tyrimų objektu padaryti ne taip paprasta, nes kyla etinių
problemų. Todėl tenka eiti aplinkiniu keliu ir klausimą tyrinėti
teoriškai arba sąmonės šaknų ieškoti paprastesnės materijos
sandaroje. Modeliuoti galima naudojant kontinuumų simetronus, kuriais galima bandyti paaiškinti kaip tikrovėje atsiranda informacinė gaublė, egzistenciato pagrindu.
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Kaip įmanoma, kad vienas kontinuumas yra tarsi priimantis
indas (gaublė), o kitas kontinuumas tampa informacija. Jeigu
imtume kvantinių laukų lygmenį, galima įsivaizduoti, kad vienas laukas sukuria kvantų debesį, atitinkantį gaublės elementą,
o kiti kvantai įtraukiami į tą debesį kaip informacija. Kvantų
gaublinis debesis sukuriamas iš gnostinės branos laukų, o informacija į jį įtraukiama iš aplinkos, turinčios fizinės branos
statusą. Pažinimo tikslas yra atrasti tuos kvantinius laukus ir
sukurti jų modelį. Pagal mano hipotezę, informacinės gaublės
egzistenciatas atsiranda iš luksorinų lauko kvantų, kuriuos turi
paaiškinti kvantinė luksorinų dinamika.
Egzistenciatas informacinėse gaublėse yra tik vietinis mazgas,
įkomponuotas į planetinę luksorinų lauko energijos rizomą. Ši
rizoma yra viena iš hipostratų, sudarančių pirmapradžio žmogaus pilną sandarą. Deja, akių vaizdas šios energetinės rizomos nerodo, todėl tiesioginiame suvokime jos nėra, tačiau visai įmanoma šią „būties“ energiją matuoti instrumentais, net
kurti hipostratinius žemėlapius. Šis laukas biosferoje yra labai
svarbus, nes prie jo prisijungusios visų gyvų būtybių sąmonės.
Kitaip sakant, laikoma, kad suvokimas ne kažkokia lokalinė
tik smegenų sukuriama būsena, bet kad tai globalinis laukas,
kuris smegenyse įgauna egzistenciatui suformuoti reikalingas
simetrijas.
Tai, kad šitas laukas neatrastas ir netechnologizuotas gal ir gerai, nes tokioms technologijoms atsidūrus netinkamose rankose, kiltų pavojus žmonijai. Tačiau baimė neturėtų stabdyti
pažinimo, o tokiai galimybei atsiradus, ja vis tiek bus pasinaudota. Todėl patogiau ne vengti akistatos su tiesa, bet pasirūpinti reikalingais saugikliais. Tikrovė sudėtinga, nes sukūrus
technologijas apimančias abu žmogaus polius (laisvės ir būtinybės), žmogui grėstų kalėjimas tiek fizinėje, tiek dvasinėje
realybėje, todėl labai svarbu vystyti trečią sąmonės kokybės
kriterijų, kurio svarbiausia taisyklė – nekenkti žmogui. Dabartinė planetos hierarchija tam nepalanki, nes labai išryškinta
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vertikali visuomenės poliarizacija, atitinkamai apatiniame poliuje matant labai nedaug vertės, o viršutiniame – beveik visą
vertę. Iš to išvedama logika, kad tai, kas turi nedaug vertės,
neturi būti tausojama. Turime neužmiršti, kad vertės sąvoka
yra dirbtinė, kad tai tik gnostinė projekcija, prilipdyta kainos
etiketė, kuri prasmę turi tik prekybos rinkoje ir tokios rinkos
suformuotoje sąmonėje.
Galima suformuluoti tokį pirmą filognozijos uždavinį: atskleisti visą žmogaus spektrą, peržengiant anapus vaizdo ir
veiksmo. Tai būtų holoplastinė pirmapradžio žmogaus teorija.
Antras uždavinys būtų: išaiškinti visą tikrovės spektrą, į kurį
įkomponuotas pirmapradis žmogus. Šis darbas sudėtingas, reikalaujantis daug investicijų ir laiko, todėl jis yra ne vieno
žmogaus ir ne vienos kartos tikslas. Filognozijos paskirtis
šiam reikalui pasiūlyti netradicinių priemonių, stengiantis peržengti nusistovėjusius mąstymo stereotipus ir šablonus. Pageidaujama naujų idėjų, metodų, sąvokų ir mąstymo technikų, nevengiant eksperimentuoti su pačia sąmone ir suvokimu. Tuo
šiuos filognozijos pagrindus galima ir užbaigti. Kadangi tai tik
įvadas į metodą, tai pačios teorijos, atradimai nebuvo plačiai
apžvelgti, daugiau buvo siekiama pasidalinti įrankiu, kuris padėtų savarankiškuose tyrimuose ir teorijų kūrimuose. Tačiau
liko dar vienas skyrelis, kuris vadinsis „Atvejo analizė“. Jame
bandysiu panagrinėti konkretų, praktinį klausimą, kuriame bus
atskleista fizikos mechaninio ir dinaminio simetrono interpretacija iš filognozijos perspektyvos.

10. Atvejo analizė
Šis yra paskutinis „Filognozijos pradmenų“ pirmos dalies skyrelis, kuriame paanalizuosiu konkretų atvejį, paimtą iš standartinės fizikos. Tai nebus užbaigtas modelis, greičiau tik kelios
pradinės idėjos, kurias ateityje dar reikės vystyti. Tačiau prieš
tai noriu pasakyti kelis žodžius apie tai, kam apskritai filo57

gnozija yra skirta ir kokia šio užsiėmimo auditorija. Filognozija nėra mokslas, ir nėra užbaigta teorija – nėra jokių vadovėlių, kuriuos išmokus galėtum save vadinti filognozu. Filognozija skirta ne mokytis, bet kurti. Vadinasi ja verta užsiimti tik tiems, kas savo galvoje jaučia pakankamą kūrybinį
potencialą. Išmokti tai, kas sukurta gali bet kas, tačiau pačiam
kurti ne taip lengva, todėl filognozija ne kiekvieno jėgoms.
Filognozijos, panašiai kaip ir filosofijos, yra autorinės. Idealiu
atveju kiekvienas filognozas turi turėti savo, autorinę, originalią sistemą. Neturint tam pakankamai gebėjimų ir pašaukimo, galima būti tik svetimų teorijų žinovu; tačiau tokie žinovai teatlieka pagalbinį vaidmenį ir nėra tikri filognozai. Taigi
filognozija nėra vadovėlių mokymasis, taip pat filognozija
nėra lėšų įsisavinimas, pirmiausiai dėl to, kad lėšų niekas
neskiria ir reikia naudoti savo. Todėl tie, kas turi mintyje parazitavimą filognozijos sąskaita, jiems šis užsiėmimas taip pat
nėra skirtas. Taip pat filognozija neturi būti „įdomi“ ar tiesiogiai kam nors naudinga; ji yra orientuota į praktiką, bet tie
praktikai daugiau inžinieriai, o ne paprasti vartotojai. Todėl
pateikiant principus tokiems vartotojams, siekiama daugiau
sudominti tuos, kas ieško savo pašaukimo, o ne pramogos.
Tikra auditorija yra investuotojai, kurie norėtų investuoti į
idėjas. Tačiau filognozija tik užgimsta ir tų idėjų dar reikės
palaukti.
Tas atvejis, apie kurį nusprendžiau pakalbėti pabaigoje yra
gravitacijos reiškinys. Dėka gravitacijos žmonija yra prispausta prie žemės paviršiaus, ir norint nuo jo atsiplėšti, kainuoja
daug pinigų. Aviacija iš dalies šį klausimą išsprendė, tačiau
pilnas pakilimas yra pakilimas į kosminę erdvę, o tai šiuo
metu planetoje sugeba tik kelios elitinės organizacijos ir tai
labai brangu, todėl įkandama tik turtingiems asmenims ir
turtingoms organizacijoms. Visa tai dėl to, kad prie paviršiaus
spaudžia gravitacija, o ją galintys įveikti aparatai labai daug
kainuoja. Tačiau jeigu pavyktų sukurti pigią technologiją, kosmosas taptų prieinamas kiekvienam, juo netgi būtų galima
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naudotis privačiai. Kosmose daug energijos varomajai jėgai
sukurti nereikia, pagrindinė dalis išnaudojama pabėgimui nuo
žemės traukos. Jeigu būtų rastas antigravitacijos mechanizmas, įvyktų milžiniška technologinė revoliucija, žmonija išsivaduotų iš kalėjimo, kuriame dabar uždaryta. Yra daug sąmokslo teorijų, kurios teigia, kad ši technologija jau sukurta,
tačiau slaptinama nenorint atiduoti savo pranašumo. Bet tai –
neesminis klausimas. Jeigu technologija nesidalina, mes ją
turėsime sukurti patys, nepriklausomai nuo to ar ji kažkur jau
sukurta ir naudojama. Jeigu tie aparatai, vadinami NSO, yra
tikri, tai tik įrodymas, kad tai padaryti įmanoma, ir kad visos
teorijos, bandančios nuo to protus atbaidyti, vadindamos antigravitaciją pseudomokslu, kabina makaronus. Todėl apvyniojame makaronus buratinams aplink nosis ir darome savo filognozų darbą.
Šiuo metu turime du aprobuotus mokslininkų gravitacijos modelius: Niutono ir Einšteino. Niutono gravitacinės jėgos formulė yra pirmas „veikiantis“ modelis, nes jis teisingai sugebėjo pagauti pagrindines gravitacijos simetrono proporcijas.
Išplėstą modelį pateikė Einšteinas, kuris Niutono teoriją patikslino ir modifikavo. Imant anksčiau paaiškintas kontinuumo dėmenų kategorijas, galima palyginti kuo šie du modeliai skiriasi. Niutonas mąstė vien iš substancijos kategorijos –
jo modelyje žemė suvokiama kaip masė, gravituojantis kūnas
– kaip masė ir tarp jų įterpiama veikianti materiali jėga. Jo
problema, kad nesugebėjo išaiškinti simetrono kvantinių struktūrų ir gravitaciją suvokė grynai mechaniškai, mechaninės jėgos principu. Tuo tarpu Einšteinas šį principą papildė įvesdamas hipotezę, kad jėgą sukelia erdvės geometrija. T. y., veikia ne materiali jėga, be nesubstanciali erdvė, kurioje įvedamas skirtumas, dėl kurio atsiranda gravituojančio kūno poslinkis. Niutonas mąstė taip: žemę ir gravituojantį kūną riša tam
tikra nematoma jėga, dėl kurios atsiranda poveikis. Einšteinas
šią idėją modifikavo, teigdamas, kad energija veikia erdvę, o
erdvė sukuria gravituojančio kūno vektorių žemyn. Daug de59

dama pastangų sukurti kvantinį gravitacijos modelį, gravitaciją
paaiškinant kaip apsikeitimą gravitacinio lauko kvantais, tačiau aprobuoto modelio nėra. Matome, kad iki užbaigtos gravitacijos teorijos labai toli, atskleistos tik pagrindinės mechaninės simetrijos, tačiau iki praktinio, technologinio panaudojimo tolimas kelias.
Manau, kad integruojant šį klausimą į filognozijos sritį svarbu
susieti jį su praktinių sprendimų ieškojimu, o būtent – antigravitcinės levitacijos fenomeno sukūrimu. Levitacija nedideliuose aukščiuose yra labai pageidaujama technologija, ir ji
gali būti gravitacijos modelio sėkmės vertinimo pagrindiniu
kriterijumi. Vien žinoti proporcijas ar apskaičiuoti tiesioginės
ir priešpriešinės jėgos kiekybines vertes neužtenka. Tai galima
padaryti su Niutono ir Einšteino modeliais, tačiau šie modeliai
nieko neduoda antigravitacijos technologijai. Filognozija turėtų pagilinti šį modelį ir sukurti savo versiją, kuri leistų konstruoti levitacijos mechanizmus.
Pateiksiu suformuluotus gravitacijos teorijos pamatus, kuriuose atskleistas pagrindinis principas, nors nesukurtas galutinis
kiekybinis modelis. Ta teorija naudojasi aprašytomis kontinuumų, hipostratų, simetronų, rėizolo idėjomis. Akivaizdu,
kad akys nerodo kaip veikia gravitacija, jos rodo tik kad ji
veikia. Vadinasi „kaip“ turime atskleisti savo protu. Gravitacija yra rėizolinė jėga, kuri pagrįsta hipostratose paslėptomis
simetrijomis. Pirmas žingsnis į gravitacijos supratimą yra jų
išaiškinimas. Šį reiškinį aiškinu naudodamas tokius keturis
dėmenis: a) gravitacijos šaltinis, b) gravituojantis kūnas, c)
stabilizuojantis kontinuumas, d) destabilizuojanti energija. Ką
reiškia gravitacijos šaltinis ir gravituojantis kūnas yra aišku –
tai energijos/materijos sankaupos. Turbūt daugiau reikia paaiškinti, kas yra stabilizuojantis ir destabilizuojantis kontinuumas. Stabilizuojantis kontinuumas yra terpė, kuri tolygiai
pasklidusi erdvėje ir fiksuoja joje kiekvieną masės sankaupą.
Fiksavimas vyksta dėl to, kad ši terpė sankaupą vienodai spau60

džia iš visų pusių, todėl šios jėgos viena kitą kompensuoja.
Poslinkis atsiranda tik tada, kai ši pusiausvyra pažeidžiama, į
stabilizuojančią terpę įvedant skirtumą. Skirtumų priežastys
gali būti įvairios, todėl ir judėjimo priežastys skiriasi. Viena
skirtumo rūšis yra skirtumas atsiradęs aplink masyvius kūnus,
kurie spinduliuoja destabilizuojančią energiją, kuri susikaupia
aplink masyvų kūną ir išstumia iš jo aplinkos stabilizuojantį
kontinuumą, sukuriant tolygumo pažeidimą. Ta energija sukuria aplink masyvaus kūno sferą koncentrinius ratus, kurie kuo
arčiau masės, tuo intensyvesni, o tolstant nuo jos tolygiai silpnėja, kaip Niutono formulėje, kur masių sandauga atvirkščiai
proporcinga atstumo kvadratui.
Tai schemoje pavaizduota persiklojančių trikampių schema,
kur trikampio smailėjimas rodo intensyvumo silpnėjimą.
Tačiau tokio proporcinio principo neužtenka. Reikalingas sąveikų įvedimas (kas su kuo ir kaip sąveikauja). Yra dvi
pagrindinės sąveikos: stabilizacinio kontinuumo ir destabilizuojančios energijos – pastaroji turi išstumti arba difuzijos
atveju neutralizuoti pirmąjį. Stabilizuojantis kontinuumas sąveikauja su mase.
Tačiau destabilizuojanti energija, nors ir skleidžiama materijos, turi pereiti per ją kiaurai, tai yra nesąveikauti, antraip ši
energija visus nepritvirtintus objektus pakeltų į kosmosą (!).
Tokios šiame modelyje yra būtinos sąveikos, tam, kad jis atitiktų stebimą fenomenologiją. Yra dar vienas klausimas – žemės sukimasis, kuris neva turėtų įnešti į lauką rotaciją, vadinasi pasuktų gravitacijos statmeną vektorių. Tačiau šis argumentas atremiamas tuo, kad destabilizacinės energijos jėgos
linijos nepririštos prie masės. „Kvantas“ iššaunamas į erdvę ir
juda tiesia trajektorija. Trajektorijų kryptys gali būti įvairios,
tačiau bendras fonas kompensuoja visas kryptis ir turime tik
energijos intensyvumo debesis, kurie panašūs į temperatūros
koncentrinius ratus aplink saulę – kuo tolesnis atstumas nuo
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2 pav. Gravitacijos principas
žvaigždės, tuo temperatūra mažesnė. Nepriklausomai kokia
kryptimi matuosime yra vertikalūs temperatūros sluoksniai.
Panašiai turėtų būti ir su destabilizuojančia energija, kuri
stabilizaciniame kontinuume aplink masę įveda skirtumą,
kuris verčia visus objektus judėti žemyn link masės centro, nes
nėra stabdančios, kompensuojančios terpės tarp gravitacijos
šaltinio ir gravituojančios masės.
Kaip sukurti antigravitaciją yra pagrindinis klausimas. Reikia
tam tikru būdu pasiekti, kad stabilizacinio kontinuumo intensyvumo trikampis „nesmailėtų“, vadinasi, kad intensyvume
neatsirastų skirtumas arba tas skirtumas kokiu nors būdu būtų
kompensuojamas. Vienas iš kompensavimo būdų yra pagauti
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destabilizuojančią energiją, kuri sklinda nuo planetos, sukuriant kažką panašaus į „burę“. Problema ta, kad įprastinėse būsenose ši energija su materija nesąveikauja ir reikėtų specialių
materijos formų su valdomu pralaidumu, kurį keičiant būtų
galima gauti valdomą levitaciją. Tam reikia išaiškinti tikslų
visų keturių komponentų simetroną, kad būtų matyti, kaip juos
sujungiant galima procesus valdyti. Stabilizacinis kontinuumas irgi turėtų būti materija, greičiausiai skaliarinio lauko
forma. Tai, kad jis sąveikauja su antigravitacine energija rodo,
kad yra materijos formų, kurios šiai energijai nėra skaidrios.
Padarius tokį atradimą būtų didelis šuolis civilizacijos evoliucijoje, atsivertų kosminė erdvė, žmonija būtų išvaduota nuo
paviršiaus kalėjimo. Galima manyti, kad yra to bijančios jėgos, kurios procesą visaip stabdys. Tačiau tai neturėtų mūsų
atbaidyti nuo pažinimo ir tiesos.
Tuo filognozijos pagrindai užbaigiami. Tai nėra standartinis
vadovėlis, kurį išmokus gali tapti filognozu, nes filognozas ne
tas, kuris zubrina nuvalkiotas „tiesas“, bet tas, kuris kuria pats.
Todėl linkiu kiekvienam susikurti savo filognozijos sistemą.
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II. Trialinė substancijos samprata
11. Substancijų teorija
Yra žmonių, kurie pažinimą tapatina su vadovėlių mokymųsi.
Tačiau tikras pažinimas yra daug daugiau negu vien tik nuvalkiotų vadovėlinių tiesų zubrinimas. Talentingas vadovėlių
zubrintojas ne tapatus talentingam kūrėjui, nes pirmasis tik
moka taikyti taisykles, o antrasis jas kuria. Vadovėlis reikalingas universalizatų į sąmonę įdėjimui ir masinės sąmonės
suformavimui, kuri vaikšto tik pramintais takais ir nesugeba
sukurti nieko savo. Taip yra saugiau – pasislepi už taisyklių ir
nereikia niekuo rizikuoti arba prisiimti asmeninės atsakomybės. Tokiems žmonėms viskas, kas nukrypsta nuo išmoktos
taisyklės atrodo klaida, tačiau jie nesupranta, kad nukrypimas
gali kilti ne tik iš stokos, bet ir iš pertekliaus. Turint savo
minčių, taisyklės tik trukdo, varžo judėjimą pirmyn. Švietimo
sistemos problema ta, kad ji iš tikro ruošia tik išsilavinusias
vidutinybes, mėgdžiotojus pasislėpusius už vadovėlinių tiesų,
kurie neturi jokio talento kurti patys. Sakoma, kad tokiam
žmogui užtenka to, kad sugeba išmokti pavyzdžius ir juos
taikyti. Tačiau su tokiu mąstymu toli nenueisi, tokiam mąstymui ateitis uždaryta ir visiems laikams užprogramuota stagnuojanti pelkė. Toks principas gal ir tinkamas mokiniams arba
pasekėjams, tačiau netinkamas lyderiams, kurie neseka jokiu
pavyzdžiu ir viską turi susikurti patys, nuo nulio. Tokia yra
filognozija ir toks yra filognozo kelias, be kelio ženklų, kelrodžių ir pavyzdžių, į kuriuos būtų galima atsiremti. Tačiau,
kad galėtum vesti, turi turėti didelį protą ir prisiimti visą
atsakomybę už sprendimus, už taisyklių ir procedūrų pasislėpti
tam, kad atsikratytum atsakomybės – neįmanoma.
Tikrovė sudaryta iš substancijos, todėl ji pagrindinis pažinimo
objektas. Turime bendrą kategoriją ir savybes, kurias į šią kategoriją įdedame. Žmogaus situacija savotiška, nes jis tikrovę
pažįsta per save, per savo vidų, todėl substancija jam atsiveria
per jo vidaus sandarą ir struktūrą. Joje išskiriamos dvi pagrin64

dinės substancijos rūšys – ta, kuri rodo ir ta, kuri yra rodoma.
Lig šiol buvo įprasta tyrinėti rodomos substancijos savybes,
tačiau nemažiau svarbi ir įdomi yra rodanti substancija. Su ja
problema ta, kad ji visa periferijoje ar net už horizonto, todėl
ją labai sunku apčiuopti. Ji yra tas pagrindas, iš kurio kyla
pažinimas, todėl tiriant ją turime tuo pačiu tirti ir pažinimo
pagrindus. Ši perskyra nėra nauja, tačiau mūsų laikais ji suvokiama pasenusiomis, archaiškomis formomis ir į mokslą neįtraukiama. Sakydavo, kad yra materija ir dvasia. Materiją tiria
mokslas, o dvasia yra už mokslo ribų ir priklauso religinės
mąstysenos sričiai. Ši sritis į mokslą esą negali būti niekaip
įtraukta ir visiems laikams turi pasilikti religijų nuosavybe.
Tačiau filognozija ne mokslas ir jai mokslo dogmos negalioja.
Todėl ji gali drąsiai kelti klausimą apie visą substancijų
spektrą ir daryti jį savo dėmesio objektu. Kadangi rodomoji
substancija gerai ištyrinėta, filognozija imasi srities, kuri pasiekusi mažiau ir kelia klausimą apie rodančiosios substancijos
sandarą ir savybes. Rodančią substanciją įprasta vadinti sąmone, to nevengiame ir mes, tačiau pagrindinis yra bendresnis
šios substancijos apibūdinimas, kurį ištraukiame iš subjektyvių, psichologinių vaizdinių. Rodančioji substancija tiriama
objektyviai.
Kaip vyksta rodančiosios ir rodomosios substancijos sąveika
paaiškinsiu toliau. Žmogaus biologinėmis antenomis surenkami aplinkos signalai, kurie sąveikauja su aplinkos išoriniu
paviršiumi, su jo kontūru. Tada rodomojoje substancijoje šie
signalai subendrinami, susumuojami ir iš jų gaunama bevidurė, išskuobta paviršiaus forma. Šias išskuobtas formas, tuščiavidurius kevalus, vadiname „daiktais“. Surenkamo signalo
problema, kad jis užgriebia tik patį paviršinį sluoksnį ir nepasiekia to, ką galima vadinti substancijos esme arba gelme. Todėl substanciją rekonstruodami, mes neturime jokios informacijos apie jos gelmę ir esmę. Toks daiktas tėra paviršius, kurį
rodomoji substancija užpildo vientisa laksato mase, kuri atstovauja neapibrėžtą gelmę. Tikrovėje daiktas yra vientisas, ta65

čiau perkeliant jį kaip informaciją į rodomąją substanciją, jis
išskaidomas į paviršių ir gelmę ir paviršius yra vienintelis informacijos šaltinis apie tikrovę, o gelmę turime užpildyti savo
mintimis. Pirmas šaltinis tuščiavidurio daiktų kevalo užpildymui yra išoriniai kevalų santykiai ir sąveikos, kurias matome rodomojoje substancijoje, o jų pagrindinė savybė reiškiasi
per išorinį niutoninės jėgos parametrą. Kevalai juda, stumdosi,
sudaro įvairias konfigūracijas ir geometrijas, ir tyrinėdami šį
išorinį paveikslą gauname išorinę mechaniką. Joje pagrindinė
sąvoka yra mechaninė jėga. Jos problema ta, kad ji nieko nepasako apie substancijos esmę ir gelmę ir tai yra pati išoriškiausia „materialios“ substancijos savybė. Kadangi vaizduotė
iš pradžių buvo skurdi, tai pirma idėja buvo, kad „kaip išorėje
taip ir viduje“, ir šis išorinis niutoninis modelis, dabar jau su
įvairiomis kvantinėmis modifikacijomis, buvo sukrautas į neišskaidytą substancijos vidurių masę ir padaryta prielaida, kad
vidinė substancija yra jėgų ir sąveikų sistema. Tai yra mažų
gabaliukų rinkinys, kuriuos riša mikroskopinės jėgos.
Toks modelis pasirodė iki tam tikro laipsnio efektyvus, tačiau
jis nėra pilnas, nes jis niekaip negali paaiškinti rodančiosios
substancijos. Negyvam materijos gabalui, kaip jį vaizduoja
mokslas, toks vaizdinys pakankamas, tačiau jis dūžta tada, kai
pereiname prie gnostinės substancijos, kuri naudojama pažinimui. Tokiai substancijai reikia kitokio modelio, ne vien nukopijuoto išorinio kevalų stumdymosi pasaulio, sudėto į daiktų
vidurius. Tam tikri faktai rodo, kad substancija sukabinta daug
sudėtingesniais ryšiais negu mums aiškina niutoninės kilmės
modelis. Substancija nėra mechaninė sistema, galima net sakyti, kad visai tikėtina, jog gnostinė substancija yra daug fundamentalesnė jos forma, ir kol jos neištyrinėsime mūsų žinios
apie tikrovę bus labai paviršutiniškos. Todėl tiesdami kelią,
turime suklasifikuoti visas žinomas substancijos rūšis, tada pabandyti panagrinėti, kaip tas substancijas būtų galima paaiškinti. Tam naudoju eiolo ir rėizolo terminus, kurie plačiai
paaiškinti pirmoje dalyje. Rėizolinis aspektas substancijoje yra
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pasyvus, atspindintis deterministines jos struktūras, o eiolinis
aspektas įveda naujas, iki tol neregėtas ir mažai tikėtinas
struktūras, iš kurių suformuojama specifinė substancija, tokia
kaip organinė gyvybė. Todėl išskiriu tokias substancijas:
1) pasyvusis rėizolas – negyvi daiktai, sustingusi materija;
2) aktyvusis rėizolas – aktyvi, reaktyvi materija, kurioje
vyksta koks nors procesas.
3) aktyvus rėizolo-eiolo mišinys – organinė, gyvybės materija, kuri buvo „sukurta“;
4) pasyvusis eiolas – gnostinė substancija, kuri nesusiformavusi į pažinimo organą;
5) aktyvusis eiolas – aktyvi gnostinė substancija, kurioje
vyksta aktyvus informacijos įsisavinimo procesas.
Tradicinis mokslas aktyviai tyrinėja pirmas tris substancijos
rūšis, tačiau gnostinės substancijos neturime jokio net hipotetinio modelio. Toks modelis neatsiranda todėl, kad užsispyrus bandoma taikyti niutoninį principą ir nesuvokiama, kad
norint sėkmingai judėti pirmyn, reikia peržengti sustabarėjusį
fizikinės materialios substancijos modelį ir nebijoti įdėti į jį
naujas savybes, kurios labiau atitinka gnostinės substancijos
charakteristikas. Substancijos sąvoka siejama su masės, energijos ir informacijos savybėmis ir jos išsemia šios materialius
aspektus, kurie niekuo nenaudingi gnostiniams aspektams, nes
jie aprašo tik judėjimus ir jėgos sąveikas. Energija yra susijusi
kinetiniu ir potencialiniu mikroaktyvumu: šiluminė, cheminė,
atominė, branduolinė, elektromagnetinė. Informacija yra formos perdavimas iš vienos vietos ir kitą tarp substancijos
elementų. Masė yra potencialinis ryšys su kvantiniu lauku.
Matome, kad tradicinės fizikos koncepcijos nieko neduoda
gnostinei substancijai paaiškinti, o būtent kaip atsiranda sub67

stancija, kuri gali rodyti sau iš aplinkos surinktą informaciją.
Tokia substancija nėra išsigalvojimas, nes mes visi esame tokios formos substancijos, kurios sau rodom vaizdus. Rodomi
vaizdai tyrinėjami aktyviai, nes to reikalauja išlikimo instinktas, tačiau kaip paaiškinti patį rodymą?
Norėdami gauti atsakymą, turime nebijoti į substancijos modelį dėti naujas savybes, tokias kokių reikia tokios substancijos paaiškinimui. Preliminariai siūlau dvi tokias savybes,
viena kurių jau kvantinei fizikai iš dalies žinoma, o kita hipotetinė ir eksperimentinė. Tos savybės yra sietis ir žinojimas.
Ypač žinojimas yra visiška naujovė, todėl jis neįprastas, nes
asocijuojasi su psichologine savybe, tačiau tai skolinys, kuris
transplantuojamas į objektyvųjį pasaulį ir turi būti traktuojamas visiškai objektyviai. Taigi sietis yra savybė, kurios dėka
substancijos elementai visi susieti su visuma ir yra nelokalūs,
tai yra, įkomponuoti į globalų simetroną, kuris globaliai transformuoja pokyčius viename taške į globalinius pokyčius visuose taškuose. Su tuo susijusi „žinojimo“ sąvoka, kuri reiškia
„informacijos turėjimą apie nutolusio elemento būseną“. Kai
substancijoje elementai nelokaliai susieti ir yra jų būsenų
informacijos globalinio sumavimo sistema, tai yra žinojimas.
Tai svarbi savybė gnostinei substancijai, kuri nėra sukabinta
tik lokaliai, ir kurią padalinus į atskirus taškus, kiekvienas atskiras taškas žino visų sistemos taškų būsenas, vadinasi yra
globalinė žinojimo arba suvokimo sistema. Vadinasi rodančios
substancijos mechanizmas toks: yra gnostinės substancijos debesėlis, į kurį perduodamas informacinis sužadinimas. Tas sužadinimas aktyvuoja gnostinės substancijos taškų būseną, kuri
nelokaliai išsiuntinėjama į visus suvokimo elementus, ir subendrinus būsenas, gaunasi ekranas, kuriame išskiriame sužadintas vietas, kurios įgauna tam tikrą išorinę formą ir konfigūraciją, šitaip substancijoje suformuojant save suvokiantį
vaizdą.
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Pirma problema, kurią reikia išspręsti yra būsenų matavimas,
nes nuo to priklauso objektyvumas. Tradicines savybes, tokias
kaip masė, energija ir informacija galima matuoti. Taip pat
įmanoma matuoti sietį, kuri matosi dėl to, kad stebimi nelokaliai koreliuoti būsenų pokyčiai tarp substancijos elementų,
kas įrodyta kvantinės mechanikos eksperimentuose. Tačiau
kaip matuoti substancijoje žinojimo būseną. Iš dalies ji matuojama naudojant sieties savybę, nes vietinis taškas susietas su
nutolusiu tašku ir „žino“ kokia jo būsena. Tas žinojimas gali
būti dėka globalinio supersimetrono substancijoje, o gali būti
ir speciali atskira erdvė, kuri nelokaliai riša būtent per informaciją, o ne per jėga visą sistemą. Norint matuoti, reikia
prisiderinti prie matuojamos savybės specifikos. Turi būti to
lygio sąveika tarp terpės ir matavimo elemento. Kaip vyksta
tradicinis mechaninis matavimas? Tarkime norime apskaičiuoti jėgą. Imkime tokią analogiją: yra kamuolys, turintis pastovią masę, yra atstumas išmatuotas metrais ir yra spyrio jėga,
kuri yra matuojama savybė. Vadinasi atstumas yra skalė, kamuolys yra matavimo elementas, o spyris yra matuojama terpė. Kuo toliau nuskrenda kamuolys, tuo spyrio jėga stipresnė –
pagal atstumą galime matuoti jėgą. Toks matavimas yra analoginis. Sudėtingesnis variantas gaunamas, kai prie analogijų
pridedamas skaičiavimo algoritmas, kuris vertę apskaičiuoja
pagal formulę, skaitmeniniu būdu. Dabar kaip gaunamas vaizdas: imkime kuo didesnį matavimo taškų skaičių, išmatuokime
jų kiekybines vertes ir visus taškus sujunkime į bendrą modelį,
šitaip gaudami matuojamos terpės išplėstinį, erdvinį vaizdą.
Taip, pavyzdžiui, veikia žmogaus juslės, kurios kopijuojamos
filmavimo ir fotografavimo technologijose.
Vadinasi, norėdami matuoti žinojimo savybę substancijoje, turime per šią specifinę savybę sukurti sąveiką tarp terpės ir matavimo elemento ir susieti būsenų pokyčius su kokia nors skale
arba įvykio registratoriumi. Matuoti galima tiesiogiai ir netiesiogiai. Manau, kad gnostinių substancijų žinojimo būsenų
matavimui patogiausias sieties mechanizmas ir globalinių bū69

senų pokyčių stebėjimas, paveikus kokius nors lokalius taškus.
Jeigu tolimas taškas „jaučia“ kas vyksta vietiniame taške, jie
turi būti susiję globalinėje žinojimo sistemoje. Aišku, nemanau, kad to pakanka išsemti gnostinės substancijos savybes,
tačiau tuo parodomas kelias, kuriuo mano galva turi būti einama filognozijoje, kuri nėra mokslas, todėl jai tai nėra metodologiškai draudžiama.
Remiantis tokiais kertiniais principais, galima būtų gauti pilnesnį tikrovės vaizdą ir suprasti ne tik tas tikrovės dalis, kurios
labiausiai krinta į akį ir dėl ko kyla per didelis užsiciklinimas,
bet ir pabandyti žvilgtelėti toliau, užduodant klausimą, o kas
yra ta suvokianti terpė, kurioje „materija“ atsiveria. Ji pati
negali būti tokios pačios rūšies materialumo kaip atveriamas
vaizdas. Toks skirstymas žinoma dirbtinis, kylantis iš žmogaus
suvokimo sąrangos, tačiau ją gerai suprantant, galima tikrovės
sritis išskirstyti į akivaizdžias žmogaus suvokimui kategorijas.
Toks būtų teorinis apvalkalas, kurį būtų galima perkelti ir į
praktinį formatą.

12. Dekartas ir filognozija
Mano filognozijoje vystomų minčių užuomazgų galima rasti
Dekarto filosofijoje, o konkrečiai res extensa ir res cogitans
koncepcijose. Res extensa yra „ekstensyvusis daiktas“, arba
kitaip – fizinė substancija, iš kurios sudaryti visi materialūs
daiktai. Res cogitans yra mąstantis daiktas arba mentalinė
substancija, kurios pagrindinė savybė yra mąstyti. Žmogus,
pasak Dekarto, yra dualistinė sistema, sudaryta iš res extensa
arba kūno ir res cogitans arba proto. Šis skirstymas, aišku, yra
tik užuomazga, nes situacija daug sudėtingesnė ir jai paaiškinti
reikia daug subtilesnės analizės. Dekarto terminus sujungus su
mano terminais matosi, kad res cogitans atitinka mano laksatą,
o res extensa – fiksatą.
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Mano variantas yra šiek tiek kitoks ir substancijas skirstau į
rodančiąją substanciją ir rodomąją substanciją. Žmogus yra
rodančioji substancija, kurią dar galima vadinti gnostine. Ši
substancija yra žmogaus pasaulio pamatas ir riba, kurios viduje pasirodo anapusiniai reiškiniai. Kitaip sakant, tai, kas suvokiama kaip materija, yra tik rodomasis anapusinio pasaulio
sluoksnis, kuris reiškiasi kaip rodančiosios substancijos ekrano
pavidalai. Šis vaizdas išplečia Dekarto modelį, nes res cogitans ir res extensa yra du rodomosios substancijos aspektai.
Kadangi tai, kas rodoma ekrane neišsemia anapusinio pasaulio
visumos, mes turime tik ribotus substancijos vaizdinius, kurie
yra tik pirminės substancijos fragmentai, kurioje talpinamos
visos galimybės.
Materija, arba fizinė substancija, yra tik ribotas rodančiojo
ekrano vaizdinys, kuris tiesiogiai pasiekiamas suvokimui, bet
nėra pilna substancija. Gnostinė substancija taip pat tėra ribotas vaizdinys, kuris pasirodo kaip minčių pasaulio fenomenologija, neišsemianti visų gnostinio pasaulio galimybių. Pažinimo tikslas yra pilnoji substancija, į kurią galima eiti per
res extensa ir per res cogitans. Šiuos du kelius aiškiai parodė
Dekartas, kuris pirmas substancijų pažinimą mąstė metodiškai.
Tačiau pasaulis nuėjo ne tuo keliu, pirmiausiai todėl, kad visas
dėmesys buvo sukoncentruotas į res extensa. Ir didžiausias
klystkelis mokslo istorijoje, kurį filognozija bando ištaisyti,
yra Niutono modelio ekstensyviajai substancijai primetimas.
Niutono jėgos sąvoka užvaldė substancijos suvokimą, ir lig
šiol visos makro-jėgos mąstomos kaip mikro-jėgų suma, substancijoje daugiau nieko nesugebant surasti. Per didelis dėmesys Niutonui padarė daug žalos, viena iš kurių – nesugebėjimas vystyti res cogitans substancijos teorijos, nes substancijos kaip jėgų komplekso modelis užkerta tam kelią. Norint pažinti gnostinę substanciją, reikia iš pagrindų keisti
substancijos modelį, atsisakant Niutono jėgos sąvokos kaip
pagrindinės.
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Ką daro gnostinė substancija? Ji rodo ir suvokia. To jėgų sąveikomis paaiškinti neįmanoma, nes šiame procese svarbesnė
sąvoka yra informacija. Tikrovė gali sukurti tokią substancijos
formą, kuri rodo informaciją pati sau ir per šį rodymą gali
orientuotis aplinkoje, o tai įprasta vadinti sąmone. Kokiomis
savybėmis tokį gebėjimą būtų galima paaiškinti, o kokios
savybės yra klystkelis? Ankstesniame skyrelyje išskyriau sieties ir žinojimo savybę, kurios leidžia substancijai tapti informacine sistema. Tai, aišku, neišsemia jos visų savybių, bet tai
yra bent pradinės užuominos kokiu keliu turi būti einama.
Kiekvienas substancijos taškas susietas į globalinę visumą ir
kiekvienas taškas šioje globalinėje visumoje žino bet kurio
taško būsenas. Jėga perduoda tik mechaninį impulsą, o žinojimas tampa sąveikos suvokimu.
Iš kokios perspektyvos kilo niutoninis modelis – akivaizdu.
Sąveika su aplinka rodančiojoje substancijoje atvaizduoja tik
pirminės substancijos paviršių, tik išorinę formą arba tuščiavidurį kevalą, kurį žmogus užpildo savo mintimis. Šie tuščiaviduriai kevalai vadinami daiktais ir tampa materijos provaizdžiu. Kitas aspektas yra kevalų judėjimas ir stumdymasis,
iš kurio atsiranda jėgos sąvoka. Kevalai turi masę, juda ir iš to
sukuriama jėgos koncepcija, priskiriama kiekvienam masyviam daiktui. Toliau šis principas suspaudžiamas į mikroskopinį pasaulį ir kevalų viduriuose sukuriama tokia pati mikro-kevalų ir mikro-jėgų sistema, iš kurios sukonstruoti makro-kevalai ir makro-jėgos. Iš esmės ši koncepcija klaidinga,
nes ima pačias primityviausias ir išoriškiausias rodomų ekrane
pavidalų savybes. Tarkime pilnas daikto gylis yra vienas metras, tai šis niutoninis modelis aprėpia tik vieno milimetro gylį
ir jo savybes ima kaip materijos pagrindą. Ką gauname, šį
modelį įdėję į gnostinę substanciją? Tik negyvą mechaninę
sistemą, kurioje neįmanomas joks vidinis žinojimas arba siela.
Mokslas, nuėjęs Niutono keliu, padarė didelę klaidą, prarado
daug laiko ir neišnaudojo daug galimybių, kurias pasirinkus
būtų buvę galima nueiti daug subtilesniu keliu. Nors galimas ir
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kitas vertinimas – tokios žemos kokybės sąmonei subtilesnės
galimybės būtų padariusios daugiau žalos negu naudos, nes
gnostinės substancijos pažinimas galingas ginklas, kuris netinkamose rankose sukeltų katastrofą. Gerai, kad barbarai neatrado šių galimybių ir turėjo laiko pasimokyti daužydami vieni
kitiems snukius ir sprogdindami. Tačiau šis kelias turi eiti prie
pabaigos.
Naujam keliui pagrįsti turi būti padėti naujos substancijos koncepcijos pamatai, kurioje turi būti nebijoma peržengti jėgos sąvoką ir dėti į jos vidų naujas, bet kokiam nestandartiniam reiškiniui paaiškinti reikalingas savybes. Sąmonė yra gnostinė
substancija, turinti tam tikras savybes, kurias reikia konceptualizuoti ir išvystyti į išbaigtą teoriją. Prie to turi prisidėti ir
filognozija, kurios svarbiausias principas griauti dogmas ir
nebijoti vaikščioti uždraustais keliais. Šiame skyrelyje atskleidžiu labai svarbų gnostinės substancijos procesą, kuris vadinamas „Mockaus transformacija“. Jos apibrėžimas toks: tai procesas substancijoje, kurio metu energija paverčiama informacija. Substancija, kurioje įmanoma Mockaus transformacija, vadinama gnostine.
Niutoniniame materijos modelyje Mockaus transformacija neįmanoma, nes joje energija gali sukelti tik poslinkį. Tačiau tas
poslinkis niekaip netampa poveikio žinojimu. Tradicinis
mokslas, kuris moka tik matuoti ir skaičiuoti poslinkius erdvėje tikrovės pažinime nuėjo labai netoli. Sugebant paaiškinti
kaip energija transformuojama į informaciją būtų galima paaiškinti žmogaus paslaptį, nes šis procesas yra žmogaus pagrindinis sugebėjimas, kuris leidžia jam iš vidaus komunikuoti
su aplinkiniu pasauliu. Žmogus yra sistema, kuri iš išorinės
aplinkos surenka energiją ir gnostinėje substancijoje transformuoja ją į informaciją. Surinkta informacija gali būti stovinti ir tekanti, šitaip procese fiksuojant visus žmogui aktualius įvykius, į kuriuos jis turi reaguoti.
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Mockaus transformacija natūralioje situacijoje yra labai negili,
nes energijos impulsas ateinantis iš aplinkos susijęs tik su labai plonu tikrovės sluoksniu ir niekaip negali išsemti jos gelmės. Dėl tokio seklumo ir atsiranda riboti niutoniniai materijos
modeliai. Jeigu būtų įmanoma pilnoji Mockaus transformacija,
kurioje energijos būtų paimamos iš visos daikto gelmės ir
pilnai transformuojamos į informaciją, matytume holoplastinį
tikrovės vaizdą savo sensoriume. Tuo tarpu realiai turime labai
ribota regimąjį/girdimąjį sensoriumą, kurio gilesni sluoksniai
yra užpildomi protu ir žiniomis. Tai yra, pažįstame pasaulį ir į
nematomą jo gelmę dedame žinias. Taip taipogi galima pasiekti holoplastinį vaizdą, sujungiant laksatą ir fiksatą sąmonėje.
Mockaus transformacija pirmiausiai yra įvykis, kuris pagrįstas
tam tikru indukcijos mechanizmu, kuris gali būti šiek tiek
panašus į elektromagnetinį transformatorių. Tik šis transformatorius transformuoja ne energiją į energiją, bet energiją į
informaciją. Šį procesą pažinti labai svarbu norint išsiaiškinti
kas yra žmogus, kaip tikrovėje atsirado žmogaus „technologija“. Tam privaloma išplėsti substancijos sąvoką, išplėsti
jos savybių ir joje įmanomų procesų rinkinį. Pati pradžia negali būti išsamus modelis, nes pradedama nuo bendriausių
koncepcijų. Tačiau šias koncepcijas gerai išvysčius galima
pasiekti tokį gnostinės substancijos pažinimo lygį, koks pasiektas tiriant fizinę substanciją standartiniame modelyje.
Šiuo metu vystomame dirbtiniame hipostratų atvare ieškoma
galimybių kaip išplėsti Mockaus transformacijoje surenkamų
energijų diapazoną, kad dirbtinėmis priemonėmis būtų galima
išplėsti transformacijoje sukurtą aplinkos reprezentacijos vaizdą. DHA (dirbtinis hipostratų atvaras) iš esmės yra technologinė ekstrasensorikos sistema, kuri naudojama planetos elite.
Į ją įeina ir hipostratinių fizinių laukų matymas, taip pat gnostinės informacijos surinkimas, vadinamas mintirega. Iš dalies
tai yra būdas, kuriuo elitas susikuria pranašumą, kuriuo nenori
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dalintis su kitais žmonėmis. Bet pasaulis keičiasi, dešimtmečio
bėgyje turėsime komercines DHA sistemas.

13. Forėja
Filognozijos metodu išaiškinau dvi substancijos formas, kurios
prieinamos sąmonei. Atsleidžiau, kad yra rodančioji ir rodomoji substancija, kurių sandūroje atsiranda žmogaus pasaulio
vaizdas. Iš rodomosios substancijos gimsta materijos modelis,
o iš rodančiosios „dvasios“ modelis, kurį įvardiju kaip egzistenciatą. Tačiau tai negali būti galutinis variantas, nes tiek
materija, tiek egzistenciatas yra nepilnos substancijos. Vadinasi neišvengiama trečios substancijos idėja, kuri apima minėtas dvi ir jas gerokai pranoksta. Taip gimsta trialinė substancijų teorija ir trialinė žmogaus samprata. Ši filognozinė
samprata nėra naujovė, nes tai buvo ne kartą mąstyta teologijoje ir filosofijoje, tačiau filognozija pateikia savo terminus ir savo koncepcijas, uždėtas ant bendro karkaso.
Visos trys substancijos turi kelis savo pavadinimo variantus,
tačiau čia jų nenaudosiu ir pakeisiu skaičiais, kad būtų paprasčiau. Taigi materija, kuri aprašoma pagal niutoninį modelį,
yra trečioji substancija, kuri atsiveria rodančiojoje substancijoje kaip rodomi ir mąstomi pavidalai. Tai pirminės substancijos išorinis paviršius, daiktų kevalas be turinio. Substancija
savo viduje sukurianti rodymo mechanizmą vadinama gnostine ir jai priskiriamas antrosios substancijos pavadinimas. Ši
substancija pasirodo tada, kai į tikrovę žiūrima iš vidaus. Pirmoji substancija yra ta pilna, visas hipostratas apimanti substancija, iš kurios kyla ir išorinis 3 substancijos vaizdas, ir
vidinė 2 substancijos egzistencinė esmė. Būtina mąstyti pilną
vaizdą, o ne apsiriboti viena kuria kryptimi, nes apsiribojant
viena kryptimi matomas neteisingas tikrovės vaizdas. Pagal
vertę, mažiausiai vertės išorėje ir daugiausiai vertės pirminėje
substancijoje, o antroji įsiterpia tarp šių dviejų. Dėl šios
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priežasties, materialistiniame žvilgsnyje tikrovė nuvertinama,
lyginant su žmogumi, kuris save suvokia iš antros substancijos
perspektyvos. Pirminė substancija, kaip visos realybės pagrindas, dažniausiai net nemąstoma, pasiliekant „dualizmo“ rėmuose.
Anksčiau buvo įprasta substancijas mąstyti tobulumo požiūriu,
neva materija netobula, o siela ir dievas – tobulas. Filognozijoje taip nevertinama, renkantis pilnumo, o ne tobulumo kriterijų. Substancija kaip vaizdas pasirodantis rodančiojoje sąmonėje gali būti pilnai atskleista ir gali būti ribotai atskleista.
3 ir 2 substancija yra apriboti 1 substancijos variantai. Vadinasi materija yra ta pati pirminė substancija, tik iš vidinės
sąmonės ekrano vaizdo perspektyvos, kuri parodo jos išorę,
tuščiavidurį kevalą. Gnostinė substancija taip pat yra tik
ribotas pirminės substancijos variantas, kurį mes matome per
gebėjimą rodyti egzistenciato terpėje vaizdus. Materija sudaro
10 proc. pirminės substancijos, siela sudaro 10 proc. pirminės
substancijos, o visa substancija yra 100 proc. Tai reiškia, kad
mes matome tik 20 proc. dievo, o 80 proc. nuo mūsų yra
paslėpta ir žmogaus vienas iš troškimų atskleisti tuos
nematomus procentus ir pasiekti 100 proc. holoplastinį vaizdą
per pažinimą. Tai galima daryti ratu einant per materiją, o galima eiti iš centro į išorę abiem kryptimis, per sielą ir per kūną.
Filognozija siekia, kad būtų sujungtos visos substancijos ir
žmonės nustotų mąstyti tik fasado sąvokomis. Už materialaus
daikto kevalo yra gnostinė substancija, o už gnostinės substancijos – pirminė substancija, vadinasi net paprasčiausiame
daikte galima pamatyti visą verčių rinkinį, nuo žemiausios iki
aukščiausios, nes kiekvienas daiktas yra pirminės substancijos
apraiška savo vidinėje sąrangoje. Tačiau matant tik materialų
fasadą, tai suvokti būna labai sunku. Kita vertus, tai ne teologinė samprata, nes pirminė substancija nelaikoma dievu religine prasme. Žemėje, pavyzdžiui, žmogaus kūrėja yra planeta, kuri sudaryta iš visų 3 substancijų ir savo pilname, holo76

plastiniame rinkinyje turi gebėjimą kurti sąmoningą gyvybę.
Mūsų kūrėja yra planeta.
Čia reikėtų įvesti mano originalius terminus, kurie atrodo šiek
tiek mitologizuoti, tačiau nematau tame didelės problemos.
Žemę vadinu Rėjos vardu (Rea), žvaigždę prie kurios ji pririšta Fomėjumi (Fomeus), kurie bendrai sudaro Forėjos substanciją. Šie terminai nieko nereiškia, jie tik patogumui naudojami pavadinimai. Pirminė substancija yra Forėja, gebanti
sukurti sąmoningą gyvybę, sujungiant į vieną visumą gnostinę
ir fizinę substanciją, kurios yra du pirminės substancijos
aspektai. Kūrimo procese išskiriu jau žinomas eiolinę ir
rėizolinę jėgas, kurių junginyje atsiranda kūrinys, vadinamas
gyvybe. Dėka jų iš Forėjos atsiranda gyvybė ir jos pažangiausias variantas vadinamas žmogumi. Forėja yra tikroji planeta, su pilnu substancijų ir galimybių spektru, kurių mes savo
sąmonėse matome tik nedidelę dalį, todėl nesugebame suvokti
proceso principų.
Forėjos galimybės nėra begalinės ir ši substancija negali
pasiūlyti idealių gyvenimo sąlygų. Iš tikro principas, pagal
kurį vystėsi gyvybė ir sąmonė yra ganėtinai žiaurus. Forėja
sukuria nevienodų sugebėjimų gyvybę, kuri vienais atvejais
yra stipri, kitais silpna. Stipri gyvybės forma reikalinga
estafetės pratęsimo misijai, o silpnesni deja tėra maistas stipresniems, kurių sąskaita stipresni iškyla. Etikos ar moralumo
tame nėra, ir šis pirminis gyvybės procesas yra labai žiaurus.
Tačiau Forėjos evoliucijoje sąmonės kokybės turi galimybę
laipsniškai gerėti, nes surenkama vis daugiau žinių, vis geriau
suprantami procesai, išmokstama efektyviau naudoti resursą ir
vietos atsiranda vis didesniam žmonių skaičiui. Nors, kita
vertus, tai neliečia žemesnių gyvūnų rūšių, kurie išnaudojami
net didėjant žmogaus sąmoningumui. Įmanoma įsivaizduoti
Forėjos santvarką, kuri, pasiekusi aukščiausią žinojimo lygmenį, taps tobula ir humaniška.
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Deja tam trukdo daug kliūčių, viena kurių yra žemos kokybės,
iliuzinė žmogaus sąmonė, kuriai trūksta žinių ir supratimo, ir
kuri per daug susireikšminusi. Jeigu augdamas žmogus nesugeba įveikti savo pirmykščių būsenų grobuoniškos prigimties,
net išmokęs pažinti aplinką jis nenustoja naikinti ir griauti. Tai
priveda prie to, kad tokie transhumanistiniai elitai pažinimą atsuka prieš Forėją ir holoplastinės tiesos siekia tik tam, kad pavergtų ir galėtų išnaudoti savo labui. Kūrinys tampa vis galingesnis, net gebantis pranokti kūrėją ir jį sunaikinti. Matome,
kad technologinė civilizacija pasiekusi šią stadiją, kai valgomi
ne tik atskiri organizmai, bet valgoma visa planeta. Sunku
atsakyti koks viso to tikslas, galbūt žmogaus kūrėjas net nesiekia išlikti, pasiaukodamas dėl žmogaus. Tačiau gyvybė praradusi Forėjos substanciją, neteks savo egzistencijos pamato ir
nesusikūrusi kito – negalės išgyventi. Elitas valgantis planetą,
bet nepasiekęs pakankamo pažangos lygio, grasina sunaikinti
žmonijai egzistencinį pagrindą neatrasdamas jokių alternatyvų.
Nuostoliu tai jokiu nebūtų, nes už išnykimą būtų atsakingi
patys žmonės, kuriems pagrindinė pamoka, kad kvailumas yra
žiauriai baudžiamas. Žmogus neturi teisės būti kvailas, jeigu
nori išlikti. Tikrovėje kūrinys nėra visiškai priklausomas nuo
kūrėjo valios, nes kūrinyje yra panaudota dalis kūrėjo energijos ir valios, tačiau jeigu energija ir valia nepapildoma protu,
kūriniai valią gali panaudoti blogam tikslui. Žmogus yra labai
pavojingas – ir sau, ir kitiems. Tačiau kokia jo misija ir tikra
paskirtis – nežino, ir tie keliai, kuriuos renkasi – ne visada teisingi. Filognozija negali leisti, kad žinojimo būtų siekiama
Forėjos substancijos pavergimui ir žmogaus sudievinimui, perimant proceso kontrolę į jo rankas. Net žinant 100 proc. tiesą
teisingus sprendimus priimti gali būti labai sunku. Apribota
žmogaus sąmonės būsena kelio pradžioje yra saugiklis užtikrinantis, kad žemo išsivystymo sąmonėje neatsiras masinio
naikinimo priemonių. Galima leisti žinioms augti tik kartu su
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žmogaus moraliniu augimu. Kiekvienas genijus tai turi suprasti ir turi imtis priemonių apsaugoti savo atradimus.
Šuolis Forėjoje bus leidžiamas tik tada, kai bus išguitas susiskaldymas ir karas, agresijos ir prievartos ideologija. Fasadai
gali turėti skirtingą formą, tačiau už kiekvieno fasado slypi ta
pati Forėjos substancija, iš kurios kilusi visa gyvybė. Evoliucija bus tokia: iš pradžių žinios bus statomos ant 3 substancijos riboto modelio, tada bus sukurtas 2 substancijos modelis,
kuris turi siekti tvarką padaryti daug humaniškesne, ir paskutinis etapas bus civilizacija, kuri remsis 1 substancijos teorija.
Ta substancija vadinama Forėja.

14. Filognozijos vieta pažinimo sistemoje
Žmogaus pažinimo galimybes lemia jo sandara, kurią bendrais
bruožais jau paaiškinau, bet čia pakartosiu dar kartą. Jis sudarytas iš rodančiosios ir rodomosios substancijos, kuriose atsiveria aplinkinio pasaulio vaizdas. Rodančioji substancija yra
suvokimas, egzistenciatas, rodomoji substancija yra aplinkos
kontūras, kuris interpretuojamas kaip materialus, empirinis pasaulis. Materija savo pirminėje formoje pasirodo kaip fenomenologinis vaizdas, kuris įvairiais empiriniais metodais tiriamas
ir aiškinamas „materialistiniame“ moksle. Suvokimas, žinojimas yra rodančiojo ekrano savybės, kurios leidžia vaizdą matyti sąmonėje. Šioje paprastoje sistemoje daiktas yra esinys, o
suvokimas – būtis. Būtis natūraliai laikoma esinio pagrindu.
Šis aiškinimo būdas iš esmės yra paviršinis, fenomenologinis,
kuris nieko nepasako apie gelmę. Gelmės perspektyva atsiranda tada, kai peržengiamas fenomeno paviršius ir po paviršiumi
bandoma surasti tikrą jo pagrindą. Tačiau, kadangi gelmė
tiesiogiai nematoma, žmogus į ją priverstas dėti savo logiką,
pažinimo konstruktus, todėl gelmės būna „racionalizuotos“
protu. Filognozijoje šis metodas vadinamas kontinuumų geo79

metrinių simetronų metodu, kurį naudojant užpildoma gelmė.
Visos gelmės turi savo galutinę stotelę, kuri yra savotiškas
„dugnas“ arba fundamentas. Imant tikrovės gelmę, logiškai
daroma prielaida, kad yra galutinės, pirminės priežastys, iš
kurių viskas atsiranda. Aš šią vietą vadinu holoplastiniu tašku,
kuriame surinkta galutinė, 100 proc. tiesa. Gelmininko tikslas
yra artėti prie šio taško, atskleidžiant pilną tikrovės geometrinį
simetroną. Tai įveda trečios, tik mąstomos substancijos sąvoką, kuri yra rodomo vaizdo ir rodančio ekrano pagrindas.
Kaip tai atrodo pavaizduota schemoje.
Kadangi struktūra turi trikampio formą, jame natūraliai atsiveria trys pagrindiniai galimi pažinimo keliai. Pirmas kelias,
kuris labai populiarus filosofijoje, yra fenomenologizmas. Jis
išlieka sąmonės paviršiuje, ir giliausia struktūra, kurią jame
galima atskleisti yra rodančiosios ir rodomosios substancijos
išskyrimas. Rodančioji substancija yra ekranas, būtis, o rodomoji – vaizdas, esinys, fenomenas. Šiuose rėmuose įmanoma aprašinėti suvokimo struktūras, būdus, kuriais atsiveria ir
mąstomas pasaulis. Kai pradedama mąstyti apie tikrovės pagrindą, jis surandamas tik rodančio ekrano gylyje ir aiškinamas kaip būtis. Kitas kelias yra materialistinis mokslas. Jis
kyla iš fenomenologinio vaizdo, kai peržengiamas jo paviršius ir pradedami tyrinėti viduriai, į juos įdedant protu sukonstruotas struktūras. Tos struktūros yra kontinuumų geometriniai
simetronai, kuriais imituojama vidinė tikrovės sandara. Vaizdas parodo tik patį tikrovės paviršių, nerodydamas jo vidaus ir
esmės. Todėl jis visada yra nepilnas. Norint pasiekti pilną
vaizdą reikia eiti į gelmę, atidaryti visą nuo žmogaus suvokimo paslėptą pasaulį. Šiuo metu šia kryptimi padaryti tik pirmi
žingsniukai, naudojant niutoninį modelį, kuris yra vienpusis,
kuriamas einant iš išorės į vidų, todėl į vidų projektuoja išorines savybes. Vidus tampa suprojektuotų išorinių savybių rinkiniu, iškreipiančių daikto sandarą. Trečias kelias yra gnosticizmo, kuris eina prie holoplastinio taško per vidų, per sąmonę, suvokimą, žinojimą, per egzistenciatą. Iš to kyla ta pati
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3 pav. Pažinimo kryptys
problema kaip ir materializme – į gelmę projektuojamos vidinės fenomenologijos savybės, šitaip iškreipiant holoplastinio
vaizdo, vadinamo forėja, tikras savybes.
Visos teorijos, tiek paviršininkų, tiek gelmininkų, šiuo metu
pažengusios labai nedaug. Geriausiai simetronų modelį, žinoma, naudoja materialistinis mokslas, taip pat jo metodas
efektyviausias, tačiau jo problema ta, kad jis vienpusiškas, ir
sugebėjo padaryti tik kelis žingsnelius prie holoplastinio taško.
Todėl negali būti vadinamas forėjos lygio žinojimu. Svarbu atkreipti dėmesį, kad forėją galima tyrinėti teoriškai ir instrumentiškai, tačiau realizuota sistema bus tik tada, kai teorinių
simetronų atitikimas tikrovės simetronams bus įrodytas eksperimentiškai. Galima forėją interpretuoti kaip nori savo vaizduotėje, tačiau šios vietos suvokimas taps tiesa tik tada, kai jis
bus įrodytas. Mokslininkams įrodinėti sekasi geriausiai, šiek
tiek prasčiau įrodinėja ezoterikai ir filosofai. Religijoje su įrodymu sekasi prasčiausiai ir jų metodas pagrįstas lakia vaiz81

duote ir tikėjimu. Ši vieta, apie kurią jie mąsto – tikra, ji yra,
bet kas ji yra, kokia jos esmė ir prigimtis – dažniausiai būna
klaidingos interpretacijos, kurios į pagrindą įdėtos be jokių
įrodymu ir suvokiamos per tikėjimo prizmę.
Iš nubraižyto paveikslėlyje trikampio matosi, kad kai kampas
pradeda artėti prie holoplastinio pagrindo, jis pradeda žemėti,
leistis į apačią. Todėl, kai jis nusileidžia pakankamai že-mai,
kyla noras jį padaryti aukščiau esančio kampo pagrindu. Iš to
kyla klaidingos pasaulėžiūros, kurios nesugeba paaiškinti fenomeologinio pasaulio vaizdo, nes teorija nepakankamai priartėjusi prie pagrindo. Tokia yra, pavyzdžiui, materialistinio
mokslo problema, kuris sukūręs ribotą niutoninį modelį ir jo
variantus, bando pakišti jį po sąmone ir per jį paaiškinti, kas ji
yra. Ir patiria triuškinantį fiasko, nes mokslo modelis yra nepilnas, klaidingas ir iš jo sąmonės išvesti neįmanoma. Prieinama net prie to, kad žmogus tapatinamas su neuronais suvokiamais iš išorės, o pati sąmonė, kaip informacijos suvokimo sistema – neigiama. Tai yra visiška nesąmonė ir prieštarauja realybei, tačiau mokslo fanatikai to nenori girdėti. Kitas kampas yra sąmonės kampas, kuris tiriamas per vidines patirtis ir bandoma per šį kelią jį padaryti tikrovės pagrindu. Taip
į forėjos tašką įdedamas absoliutus asmuo, kuris laikomas
materialaus pasaulio pagrindu, sukuriant religinę tikrovės interpretaciją. Su šia interpretacija problema ta pati kaip ir su
materialistiniu mokslu – aukščiausio skopinio lygmens išvestinė fenomenologinė savybė, kuri neperprasta ir nepažinta, ir
kuri yra tik padarinys, neteisingai perkeliamas į pirmosios
priežasties vietą. Tai holoplastinio taško interpretacija, kuri
nepatvirtinta ir neįrodyta. Religiją, ezoteriką lyginant su mokslu matosi, kad moksle daugiau proto ir racionalumo, o religija
paskęsta fenomenologizme ir psichologizme, nebandant skaidyti vidinių patirčių į jokias mokslines struktūras. Todėl mokslininko santykis su forėja technologinis, manipuliacinis: lenda
su mašinomis ir instrumentais, o religinio fanatiko – psicholo82

ginis: jis maldauja, meldžiasi, žeminasi, stengiasi įsiteikti, aukoja aukas ir dovanoja dovanas.
Laikau abu šiuos variantus klystkeliais, kraštutinumais. Pirmiausia todėl, kad manau, jog turi būti siekiama balanso. Jis
pirmiausiai vertybe laikomas paviršininkų filosofijoje, kur ieškoma pusiaukelės tarp sąmonės ir suvokiamo daikto, bandant
atsistoti tarp jų. Tačiau gelmininkų šis centrinis taškas leidžiasi žemyn, į gelmę, todėl gaunamas trikampis, kur centrinis
taškas nusileidęs į apačią ir tampa tikrovės gelminiu fundamentu, pirmąja priežastimi, iš savęs kildinančia visas galimybes. Šis pagrindas – tai pusiausvyra perkelta į gelmę. Filognozijos metodas eiti prie šio taško ne vienašališku ėjimu, per
išorę arba per vidų, bet eiti per abu, abejomis kryptimis artėjant prie pirmosios priežasties. Bet tai neturi būti primityvi
religijos ir mokslo mišrainė, nes naudojamas ne religinis psichologinis, tačiau modifikuotas mokslinis metodas, iš kurio
pasiimamas svarbiausias reikalavimas teiginius ir tiesas pagrįsti įrodymais. Kol teorinio ir tikrovės simetrono atitikimas
neįrodytas, tikėjimo neturi teisės vadinti tiesa. O ši filognozijoje yra svarbiausia. Filognozijos esmė, prie tiesos artėti per
vidurio kelią, kuris labiausiai subalansuotas, išvengia materializmo ir spiritualizmo kraštutinumų. Tarp laisvės ir būtinybės turi būti protingas balansas.
Šiame kelyje didžiausia problema yra apsimetinėjimas tiesa.
Ribota interpretacija paskelbiama galutine tiesa, nors ji neturi
jokios aiškinamosios galios ir beveik nieko mūsų pasaulyje
rimtai nepaaiškina, ir šios pseudotiesos pagrindu terorizuojami
visi kiti galimi interpretavimo variantai. Toks terorizavimas
galimas ir iš mokslininkų, ir iš religinių fanatikų pusės. Kodėl
taip atsitinka suprasti nesunku. Tiesos interpretacija naudojama valdžios ir santvarkos įtvirtinimui, ir pasikėsinimas į
modelį būna suvokiamas kaip pasikėsinimas į valdžia ir autoritetą. O valdžia to negali paskęsti, todėl imasi represijų,
kurios prieina iki to, kad žmonės žudomi pažiūrų ir tikėjimo
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pagrindu. Šios bjaurasties istorijoje matėme labai daug, ir didesnių barbarų už religinius fanatikus turbūt nėra buvę. Jie
padarė daugiausiai ir žiauriausius nusikaltimus prieš žmoniją,
nes žudyti žmogų dėl kitokio tikrovės matymo yra neprilygstamas žvėriškumas. Šiuolaikinė civilizacija daug humaniškesnė negu senovinė, bet joje mokslininkai seka senovės
religinių fanatikų pėdomis ir taip pat užsiima represijomis
prieš kitus kelius, kurie ardo mokslinę pasaulėžiūrą. Šiais
laikas vakaruose tiesioginis ir atviras žudymas yra draudžiamas, tačiau sistema turi sukūrusi netiesioginio „žudymo“ priemonių, tarp kurių yra žlugdymas, persekiojimas ir psichiatrinis susidorojimas.
Dabartinis mokslas yra klaidingas, pateikiantis neteisingą tikrovės interpretaciją, pirmiausiai todėl, kad jis vienpusiškas.
Taip yra todėl, kad jis nuėjęs nepakankamai giliai, todėl šio
riboto modelio tikrovės pagrindu daryti negalima. Kiek pretenduoja į tokį vaidmenį – yra visiškas scamas. Bet tas pats
galioja ir religijai, su jos absoliutaus asmens teorija. Manau,
kad geriausias atsakymas į šiuos du klystkelius yra filognozija,
kuri ištaiso kraštutinumus ir renkasi subalansuotą variantą.
Tačiau kol kas ir filognozijai iki forėjos yra toli, todėl kol
galėsime džiaugtis rezultatu, reikės padaryti daug darbo.

15. Filognozijos problemos suformulavimas
Žmogus į tikrovės substanciją turi galimybę žiūrėti iš vidaus ir
iš išorės. Iš išorės pasiekia jos vidinį kontūrą, o iš vidaus –
esmę, taip gaunant materijos ir dvasios perskyrą. Filognozijoje
šie žodžiai nevartojami, nes yra pasenę, bet primenami turint
tikslą naują teoriją susieti su praeitimi. Dėl tokios situacijos,
gerai nepamąsčius, sukuriamas konfliktas – pažiūrėjęs į save iš
vidaus – pats sau patinka, o pažiūrėjęs iš išorės – nepatinka,
todėl išorinį vaizdą niekina, o vidinį aukština. Tačiau tai
visiškas nesusipratimas, nes žmogus mato tą pačia substanciją
84

iš skirtingų perspektyvų. Filognozija stengiasi šiuos požiūrius
sujungti priešpriešiniu judėjimu, kol pusiaukelėje susitinka abi
perspektyvos. Šis susitikimo taškas yra gelmėje, todėl tampa
paviršinių požiūrio taškų pagrindu.
Pradinė situacija yra natūralios proporcijos ir natūralios saiko
ribos, apibrėžiamos prigimtinių sensoriumo gebėjimų paimti
informaciją. Šis prigimtinis informacijos kiekis sąmonėje suformuojamas į vaizdą ir sudaro paviršinį fenomenologinį pasaulį. Tokia padėtis atitinka natūralią tvarką ir padėtį gamtos
pasaulyje, o jos ardymas yra ribos peržengimas, kuris reiškia,
kad žmogus siekia daugiau negu jam duota iš prigimties.
Pažinimas yra ribos peržengimas, kurio tikslas – pasiekti anapusinę tikrovę, kurią savo sistemoje vadinu hipostratomis.
Prigimtinė tvarka žmogui duoda labai nedaug, jeigu nori
daugiau, ją turi sugriauti ir sukurti dirbtinį pasaulį, žiniomis
užpildant nepasiekiamas tikrovės dalis. Filognozija negali
paisyti prigimtinio saiko, nes jis duoda žmogui labai nedaug,
neišleidžia iš gamtinio pasaulio, neleidžia kurti pažangios
civilizacijos. Todėl sensoriumas peržengiamas, protu rekonstruojamas pilnas tikrovės vaizdas. Tai pavojinga, todėl ieškoma saugiklių, laikomasi atsargumo priemonių.
Vienas fundamento variantas yra religinis, kuris atrandamas
einant per vidų, į tikrovės pamatą dedant absoliutų asmenį. Šio
principo išskirtinis bruožas yra tas, kad jis formuoja nepažintinį santykį su pagrindu ir paskęsta psichologizme. Tai santykis tarp dviejų asmenų: begalinio, visagalio ir silpno, priklausomo, bejėgio. Todėl suformuojama nusižeminusi laikysena, formuojamas paklusnumas, bejėgiškumo psichologinė
būsena. Kai kurie filosofai šį principą laiko nepriimtinu todėl,
kad svorio centrą perkelia į nematomą gelmę, su kuria santykis įmanomas tik per vidų. Taip nuvertinamas išorinis daiktų
pasaulis, o taip pat ir žmogus, kiek jis suvokiamas iš išorės,
materialiai. Suformuojamas įsitikinimas, kad absoliutui vidinė
žmogaus pusė patinka, o išorinė nepatinka, todėl vidinė iš85

aukštinama, o išorine siekiama atsikratyti – per asketizmą, savęs žalojimą, savęs naikinimą. Taip tarp religinių fanatikų suformuojamas sadizams savo išorinės dalies atžvilgiu, kuris
laikomas žema, degradiška materija.
Į šį kontekstą galima įvesti vieną lietuvių filosofą, kuriuo šiek
tiek domėjausi. Tai yra A. Šliogeris. Šis filosofas kovoja prieš
du blogius: gelmės išaukštinimą ir pažinimą. Pažiūrėjus religiniu požiūriu, Šliogeris religiją vertina kaip nepažintinį, tik
psichologinį požiūrį į tikrovę, tačiau laiko klaida tokį santykį
perkelti į nematomą gelmę, į dievą. Jo manymu „dievu“ turėtų
būti šis juslinis pasaulis su jo jusliniais daiktais. Šiuo daiktų
keliu einančio mokslo klaida, kad jis siekia daiktus pažinti, tuo
tarpu Šliogeris formuoja su jais tokį patį santykį kaip tikintysis
su dievu. Kitaip sakant, jis religiją ištraukia į daiktų paviršių.
Negana to, nori sunaikinti vidinį kelią į forėją, skelbdamas,
kad šioje vidinėje kryptyje surandamas tik niekis. Išorėje
kelias į gelmę uždraudžiamas sunaikinus pažintinį santykį su
daiktais, kuris lenda į vidurius per išorę. Taip žmogus uždaromas iš abiejų pusių ir įstatomas į natūralius, prigimtinius
sensoriumus, veikiančius prigimtinio saiko ribose, ir nesiekiantis nieko daugiau, negu duota gamtos. Tai turi logikos,
tačiau nemanau, kad toks kelias filognozijai priimtinas, nes
uždaro žmogaus sąmonę labai primityviame pasaulyje, kuriame neįmanomas joks žmogaus augimas. Toks žmogus, be
pažinimo, technologijos, įmanomas tik kaip gamtinis žmogus,
sunkiu fiziniu darbu nuo paviršiaus susirinkinėjantis išgyvenimui reikalingas gėrybes.
Kitas filosofas, kuriuo irgi šiek tiek domėjausi, yra F. Nietzsche. Jo požiūris visiškai kitas, bet filognozijai pilnai irgi nepriimtinas. Šis filosofas priklauso susipainiojusių filosofų kategorijai, nes nepakankamai suprato filosofijos principus ir
kūrė klaidingas teorijas. Nietzsches pagrindinė sąvoka yra valia arba valia viešpatauti. Tai rodo, kad jo svoriu centras buvo
vidinė perspektyva, per kurią jis ėjo prie tikrovės pagrindo.
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Tačiau tai nebuvo metodinis pažinimas, tai buvo kūrybinio
principo taikymas, nes jo manymu pagrindo idėja turi būti ne
atrandama, bet sukuriama tam, kad civilizacijoje būtų įtvirtinta
augimą skatinanti sąmonės forma. Todėl jis į forėją įdėjo valią
viešpatauti kaip tikrovės pagrindą ir bandė įrodyti jos apsireiškimą visuose tikrovės aspektuose, tiek viduje žmogaus,
tiek išoriniame pasaulyje, kur jis matė tik valios viešpatauti
centrų kompleksus. Bet Nietzsche, kaip ir Šliogeris, kovojo
prieš religiją, tik kitokiu pagrindu – jo manymu religijos
problema ta, kad ji pagrindinį žmogaus tikslą perkėlė iš šio
pasaulio į anapusinį pasakų pasaulį, o jo manymu pagrindinė
valios viešpatauti realizavimo vieta yra ši juslinė realybė. Todėl metafizika turi būti atmetama ir žmogaus gyvenimo prasmė formuojama šiame pasaulyje. Ta prasmė yra evoliucija,
stiprėjimas ir augimas per valios viešpatauti realizaciją siekiant viršžmogio.
Jau ne kartą kartojau, kad filognozija propaguoja gelmininkų
požiūrį, nes forėja yra gelmėje – norint atidengti tikrovės pagrindą, kito kelio nėra. Tačiau filognozija nepriima religinio ar
filosofinio kelio, nes laiko, kad jos naudoja nepakankamus
metodus. Pagrindo idėja turi būti ne kuriama ir tikima, bet
rimtai pažįstama. Tam reikalingi tinkami instrumentai. Pažinimo filosofijoje šie instrumentai iš dalies atrasti, tačiau nepakankamai išvystyti. Labiausiai šie metodai pažengė materialistiniame moksle, tačiau jis turi daug probleminių vietų, todėl
grynas mokslas atmetamas. Prie pagrindo negalima eiti tik
viena kryptimi, nes taip einant iškreipiamas vaizdas, per daug
sureikšminamos išorinės substancijos savybės ir neturima
jokio supratimo apie tas savybes, kurios matomos iš substancijos vidaus. Filognozija eina ir per išorę, ir per vidų ir susitinka toje vietoje, kuri yra visos šios realybės pirminės
priežastys. Šis ėjimas reiškiasi keturiose kritinėse koncepcijose, kuriose vystomas vidinės ir išorinės tikrovės pažinimas:
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1) dėmenų ekranai,
2) kontinuumai,
3) multipleksai (dauglypos),
4) geometriniai simetronai.
Tikrovės modelis konstruojamas dėmenų ekranuose, kuriuose
vaizdas įgauna pagrindines vertinamas savybes. Pagrindinis
dėmenų ekranas yra sensorinis, tačiau filognozijoje eksperimentuojama su dirbtiniais, laksatiniais dėmenų ekranais. Į ekrano dėmenis įdedami kontinuumų modeliai, kurių pagrindiniai variantai filognozijoje yra deformuoti ir dinaminiai kontinuumai. Iš jų formuojami multipleksai, kurie atitinka fizikos
formules filognozijoje. Ir pagrindinis multiplekso objektas yra
geometrinio tikrovės simetrono atskleidimas – kokia jo forma
ir kaip jis veikia, kurdamas tikrovės reiškinius. Šie keturi
tyrimo taškai naudojami ir vidinėje, ir išorinėje kryptyje, taip
plečiant jo struktūras į hipostratas, didinant tiesos procentą,
artėjama prie holoplastinio taško, vadinamo forėja.
Dar vienas terminas, kurį svarbu žinoti, yra skopinis lygmuo.
Šis žodis žinomas iš tokių terminų kaip makro-skopinis arba
mikro-skopinis, kuris rodo didelį ir smulkų tyrimo lygmenį.
Manau, kad lygmenų yra labai daug, todėl jie vadinami ne
žodžiais, bet skaičiais išimant priešdėlį makro- ir mikro-. Realiai, manau, galima išskirti tūkstančius skopinių lygmenų
siekiant pilno vaizdo. Tarkime, kad jų yra 1000. Vadinasi turime surasti 1000 pilnų, arba holoplastinių,
1) dėmenų ekranų,
2) kontinuumų modelių,
3) multipleksų,
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4) geometrinių simetronų,
kiekvienam skopiniam lygmeniui, kiekvieną žemesnį skopinį
lygmenį įkomponuojant į aukštesnius lygmenis. Kai šis užpildymas bus pasiektas, turėsime forėjos lygio žinojimą, kuris
bus išreikštas holoplastinio geometrinio simetrono forma, iš
kurios bus įmanoma išvesti visus išorinius ir vidinius reiškinius. To siekia religija, to siekia mokslas, to siekia filosofija,
tačiau savo netobulais ir ribotais metodais. Filognozijos tikslas, pasiūlyti metodų sintezę, kuri leistų padaryti šuolį pažinime. Iš to matosi, kad filognozija tikrai nėra tik grožybinė ir
gerybinė kūryba, bet siekia labai reikšmingo tikslo.

16. Gaublės koncepcija
Filognozija padarys svarbų žingsnį į priekį tik tada, kai išspręs
Mockaus transformacijos problemą. Ši problema aprašo pagrindinį gnostinės substancijos procesą, kuris yra energijos
pavertimas informacija. Substancija, sugebanti vykdyti tokį
procesą, vadinama gnostine. Šis procesas yra abipusis, nes
transformacija įmanoma abiem kryptimis. Čia aprašoma situacija paradoksali, nes parodo substancijos dvi įmanomas perspektyvas, kurias filognozija stengiasi sujungti ir subalansuoti:
tikrovė matoma iš vidaus ir tikrovė matoma iš išorės. Iš vidaus
ji yra suvokimas, o iš išorės – energija. Tarp jų įsiterpia pereinamoji sritis, kurioje vyksta Mockaus transformacija. Atstumas tarp perspektyvų – ne toks didelis, nes pati transformacijos esmė rodo, kad energija veikia informaciją, o informacija
energiją.
Tarp jų galima nedaryti iš viso beveik jokio skirtumo, taip
kaip tarp informacijos formos ir energijos elektromagnetinėje
bangoje. Joje informacija-energija būtų traktuojama materialistiškai. Informacija tebūtų išorinė energijos forma, kuri nuo
jos būtų visiškai priklausoma. Informacija būtų pasyvi, o ener89

4 pav. Mockaus transformacija
gija – aktyvi. Tai reiškia, kad paveikus energiją-nešėją būtų
galima lengvai daryti poveikį informacijai, suardžius substratą
net informaciją sugadinti. O atvirkštinis procesas būtų labai
sunkus ir silpnas – grynąja informacija bangos paveikti būtų
neįmanoma, tik kita banga. Iš to sektų, kad informacinis segmentas tėra šalutinis reiškinys, iliuzija, o pagrindas būtų energija. Tokiu atveju atstumas tarp energijos ir informacijos būtų
beveik neegzistuojantis.
Gnostinėje substancijoje toks interpretavimas kelia daug abejonių, todėl materialistinio varianto suabsoliutinti negalima.
Tai matosi vien iš to, kad įmanoma sąveika informacija-energija, kuri rodo, kad informacija nėra tokia pasyvi kaip elektromagnetinėje bangoje. Taip pat įmanomas grynai informacinis
procesas, kuris vyksta prote ir mąstyme.
Tačiau dėl to galima ginčytis, koks tikras šio proceso pagrindas – gryna informacija ar energijos-informacijos mišinys. Bet
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informacinės gaublės viduje jis atrodo kaip grynai informacinis. Informacija vadinama „subtiliąja substancija“.
Į gnostinę substanciją žiūrint iš vidaus, informacinė gaublė būna energetinės gaublės išorėje, tuo tarpu į ją žiūrint iš išorės –
energetinė gaublė išorėje, o informacinė – viduje. Šie du variantai sujungti tiltu, kuriame įvyksta perėjimas iš vieno į kitą
ir kuriame vyksta Mockaus transformacija.
Visi procesai, visi poveikiai vyksta holoplastinėje substancijoje, kuri apima viską, tačiau informacinis procesas vyksta
sąmonėje, kur dubliuojamas tikras procesas. Sužalojus energetinį apvalkalą, sutrinka ir informacinio branduolio veikla,
kaip materialistiniame forėjos variante, nes nėra jokio nepriklausomo informacinio proceso, kuris galėtų likti nepažeistas
paveikus per išorę. Kita vertus, įmanoma įsivaizduoti procesą,
kai informacinei gaublei poveikis daromas ne per energiją, bet
tiesiogiai, iš forėjos skatinant ar trikdant jos veiklą, ir šis žalojimas taip pat persiduoda energetinei gaublei, kaip sutrikusi
kūno veikla. Aišku, šis procesas yra silpnas, ypač smegenyse,
nes informacija, sąmonė negali veikti didele galia, kad nesutrikdytų smegenų energetinės sandaros. Tačiau kitose substancijų vietose galime įsivaizduoti ir labai galingą informacinį procesą, kurio galia prilygsta energijos griaunamajai galiai.
Remiantis tuo, kas pasakyta, galima tvirtinti, kad psichotronika yra visai įmanoma. Šiuo metu naudojama materialistinė
psichotronika, kurią galima aiškinti pagal materialistinį forėjos
modelį. Informacinė gaublė yra energetinės gaublės viduje ir
su ja susijusi per Mockaus transformaciją. Vadinasi, paveikus
energetinį apvalkalą kita, psichotronine energija galima padaryti poveikį informaciniam procesui. Mockaus transformatorius tinkamai sukonfigūruotą energiją paverčia informacija,
sąmonės suvokiniais. Sąmonės veiklą galima tik ardyti ir trikdyti, kelti joje vidinį chaosą, o galima perduoti tikrą infor91

macinį turinį, kurio žmogus negali atskirti nuo realybės. Tam
tereikia iš išorės surasti kritinius taškus, kurie tiesiogiai dalyvauja energijos konversijos į informaciją procese, o jie, kaip
žinia, yra smegenyse, ir tuos taškus techniškai užvaldyti. Per
Mockaus transformatorių gnostinėje substancijoje, informacinė gaublė virsta dirbtinės, technologinės matricos vieta. Nesuprantančių žmonių tokia problema vadinama „šizofrenija“,
kuri iš tikro yra psichotroninis užgrobimas.
Žmogaus natūrali perspektyva rodo, kad pirminė substancija
yra pasislinkusi materialistine kryptimi, nes energija daugumoje procesų yra svorio centras. Tai gali būti iliuzija dėl to,
kad į tikrovę esame įpratę žiūrėti iš išorės. Čia nieko padaryti
neįmanoma, nes natūraliai vidinė kryptis žmogui yra užtverta
sunkiai įveikiama užtvara, todėl žmogus linksta eiti per tas
duris, kurios jam atidarytos. Žmogus pažinime pasmerktas materializmui, nes tai lengvesnis kelias. Mažuma pažinime
renkasi vidinį kelią, kuriuo eina ir filognozija. Išorinė kryptis
visa užimta įvairių mokslų, kurių paskirtis vis labiau didinti
elito galią; vidinė kryptis apleista, nes joje kyla daug sunkumų. Filognozija sunkumų nebijo, todėl deda akcentą šioje
vietoje. Pamatas, ant kurio statoma vidinės krypties modelis
filognozijoje yra Mockaus transformacija.
Paaiškinta situacija rodo, kad abu aspektai įdėti į visus išorėje
matomus daiktus – kiekvienas energetinis apvalkalas savo viduje turi informacinio proceso galimybes, užuomazgas arba
potencialą. Sąmonė visuose daiktuose nesireiškia tik todėl, kad
jai reikia tam tikro, specialaus energijos organizavimo, kuris
įdėtas tik į gyvūnus. Tačiau gyvūnai pagaminti iš tos pačios
energijos kaip ir aplinka, nes ja maitinasi. Nors nėra aišku,
kuris aspektas holoplastinėje substancijoje yra svorio centras.
Juo labiau nėra aišku kokia forma informacinės gaublės
šaltinis įkūnytas forėjoje: ar ta forma yra asmeninė, kaip dievas religijoje, ar tai beasmeninės ar paraasmeninės formos,
kažkas daugiau/mažiau už žmogaus asmens pavidalus. Pri92

klausomai nuo to, kokiam atvejui teikiama pirmenybė, galima
rinktis gnostinį arba agnostinį santykį su tikrovės šaltiniu.
Agnostinis religijoje reiškia – psichologinis, įsivaizduojant,
kad įmanomas dialogas kaip tarp dviejų sąmonių. Problema ta,
kad akivaizdžiai su žmogumi niekas nešneka, o jeigu kam taip
atrodo, tai dažniausiai būna šnekėjimas su savimi – savo protu
arba pasąmone.
Dėl šios priežasties filognozija renkasi gnostinį variantą ir
siekia pažinti ne dialogu, bet tyrimu, ieškojimu galimybių
atskleisti ir pamatyti. Tam žmogus savo sąmonėje turi nemažai
priemonių, kurios sukoncentruotos jo prote. Aš šias priemones
skirstau į keturias kategorijas, kurias jau esu aprašęs, bet pakartosiu dar kartą. Pirma kategorija yra dėmenų ekranai, kuriuose formuojamas modelis. Viduje jų yra deformuoti ir dinamiški kontinuumai, kurių pagalba į modelį įdedamos struktūros. Šios struktūros išreiškiamos per multipleksą, kuris yra
savotiška formulė, koncentruotu pavidalu išreiškianti pagrindinį aprašomą tikrovės geometrinį simetroną. Tokia forma
reiškiasi žinios filognozijoje.
Vadinasi, norėdami aprašyti informacinės arba energetinės
gaublės geometrinį simetroną turėsime naudoti tokį formatą.
Energijai aprašinėti jau yra sukurta daug priemonių, todėl šis
klausimas gerokai pasistūmėjęs. Deja, to negalima pasakyti
apie informacinę gaublę. Viena priežastis ta, kad netinkamas
išorinis dėmenų ekranas ir reikia naujo varianto. Sensoriume
jo niekada neturėsime, tad šiam tikslui pasiekti lieka vienintelė
galimybė – kurti laksatinį ekraną. Tokie eksperimentavimai
nėra labai lengvi, todėl šis klausimas gali užtrukti, ir neaišku
ar verta informaciją viešinti, nes ji gali būti pavojinga. Jeigu
tai darysiu, turėsiu imtis saugumo priemonių. Tai reiškia, kad
mano pateikiama informacija niekada nebus užbaigta forma,
kad neturintiems supratimo nebūtų taip lengva pasiimti ir
panaudoti savanaudiškais tikslais. Kažkada jau esu minėjęs,
kad geriausia taktika informaciją viešinti tik principo lygyje,
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kad jos bet kas lengvai negalėtų technologizuoti. Šis klausimas
filognozijos kontekste dar bus sprendžiamas.

17. Psichodelinis pažinimas
Savo substancijų teorijoje paaiškinau, kad santykis su anapusine tikrove gali būti racionalus, pažintinis ir iracionalus,
psichologinis. Pirmu atveju naudojamas protas, o antru – būsena arba jausmas. Šis skirstymas ateina iš tradicijos, kurioje
matomi abu sąveikos su transcendencija variantai. Religijose,
magijoje, ezoterikoje buvo labai svarbus būsenų valdymas,
kam buvo prigalvota daug įvairių technikų, o proto naudojimo
sąveikai su tikrove ryškiausia srovė susiformavo filosofijoje,
iš kurios vėliau perėjo į mokslą. Kadangi filognozijoje bandoma eiti per vidinį kelią, atrodo, kad turi būti kažkiek bandoma mėgdžioti tradicinius metodus, kurie būdingi šiai krypčiai, bet kaip paaiškinsiu vėliau, šis kelias nelabai tinkamas, iš
jo galima skolintis tik nežymius elementus.
Senovės Egipte atsirado savo uodegą ryjančios gyvatės simbolis, kuris magijoje, alchemijoje turėjo įvairią prasmę, tačiau
savo apmąstymuose apie žmogaus sandarą pastebėjau, kad jis
labai tinka žmogaus paslapties apibūdinimui. Žmogus sudarytas iš rodančiosios substancijos, kuri yra gyvatės galva, ir į
ją įtraukto vaizdo, kuris yra praryta gyvatės uodega. Galva
simbolizuoja sąmonę, suvokimą, dvasią, vidinę kryptį, o uodega – vaizdą, materiją, energiją, išorę, kuri atvaizduojama ekrane. Artėti prie absoliuto galima dviem kryptimis – per uodegą,
kuri rodo absoliuto išorinį, materialų veidą ir per galvą, kuri
yra suvokimas, sąmonė, rodantis ekranas. Protas, racionalumas sujungtas su išorine kryptimi yra mokslas; būsena,
ekranas, vaizdo sujungimo pagrindas yra vidinė artėjimo prie
absoliuto kryptis.
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5 pav. Žmogaus sandaros Uroboras
Šios dvi kryptys turi nevienodą svorį, nes jų sandara kitokia.
Išorinėje kryptyje žmogus veikia kaip kūnas, kuris yra savotiškas zondas įleistas į tikrovę, su kuriuo galima manipuliuoti
aplinka. Ekrane žmogui jo kūnas pasirodo kaip vaizdas, tačiau
iš tikro yra anapusinė tikrovė pagaminta iš realios energijos,
kuri gali sąveikauti su kita aplinkos energija. Dėl šios priežasties išorę tirti labai patogu, nes čia galima vystyti savo
veiklą. Atrodo, kad gyvatės galva simbolyje daug svarbesnė,
tačiau visas žmogaus gyvenimas paremtas uodegos kryptimi,
nes čia yra atviras pasaulis, kuriame žmogus turi galimybę
laisvai veikti. Tuo tarpu vidinis pasaulis yra uždarytas, ir ekraninėje kryptyje tokio zondo, su kuriuo būtų galima mani95

puliuoti ekranine substancija – nėra, todėl čia veikla yra
uždaryta. Aišku, ekrane galima piešti vaizdus, kurti fantazijų
pasaulius, bet tai nėra tikra užekraninė išorė, kokią turi kūnas
priešpastatytas daiktui.
Todėl, naudodamas kūną ir įrankius, žmogus materiją gali
ardyti, lįsti į daiktų vidų, o į ekrano vidų, transcendenciją įlįsti
daug sunkiau. Svarbiausias tikslas ar siekinys abiem atvejais
yra transcendencija. Atliekant įvairius veiksmus siekiama pajausti, pamatyti jos artumą. Tam tikslui su kūnu daiktai ardomi, o vidinėje kryptyje artumą simbolizuoja pasikeitusi sąmonės-ekrano būsena. Todėl, kaip sakiau, vidinėje kryptyje
absoliuto atskleidimui labai svarbios pakitusios sąmonės būsenos, iracionalumas, vidinis jausmas. Kaip tai pasiekiama? Tai
galima pasiekti psichologinėmis priemonėmis ir cheminėmis.
Nepaslaptis, kad senovėje per religines praktikas buvo įprasta
vartoti haliucinogenines ir intoksikaciją sukeliančias medžiagas, kurios sutrikdo informacijos sujungimo sistemą smegenyse, sukelia svaigulio būseną, kuri kaip buvo manoma nuima
pertvarą tarp sąmonės ir transcendencijos, leidžia pajausti jos
artumą, susiliesti su absoliutu. Per haliucinacijas, netgi buvo
manoma, galima su absoliutu tiesiogiai kalbėti. Kita priemonė
yra įvairios psichologinės praktikos, kurių tikslas išgauti būsenos pasikeitimą, kuri priartina prie dievo. Tai meditacijos,
kvėpavimo technikos, ekstazė, ritmiško judėjimo sukeliamas
svaigulys, šokis, kuris veikia vestibiuliarinį aparatą ir sukelia
panašų svaigulį į tą, kuris atsiranda intoksikacijos metu.
Tačiau tai nėra tikras transcendencijos atvėrimas, nes suardžius normalią ekrano informacijos sujungimo sistemą, neįleidžiama jokia tolimoji transcendencija, tai tik vietinės sutrikusios smegenų veiklos rezultatas. Sąmonė yra padalinta į
griežtai atribotas kokybines sritis, kurios apdoroja tik savo rūšies informaciją. Tai vaizdas, garsas, pojūčiai, mintys, vaizduotė, jausmai. Tačiau haliucinogenai suardo natūralius barjerus tarp šių sričių ir šias kokybes sumaišo, dėl ko mintis gali
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pasirodyti kaip vaizdas, jausmas kaip garsas, pojūtis kaip
mintis ir t.t. Šis reiškinys vadinamas sinestezijomis, kurios yra
būdingas haliucinacijų elementas. Tačiau tokį pojūčių supainiojimą transcendencijos kalbėjimu laikyti būtų klaida, tokiose
būsenose nepasirodo joks anapusinės tikrovės veidas. Pasirodo
tik iliuzijos ir haliucinacijos, kurias pagamina materiali ir dvasinė substancija smegenyse. Todėl toks kelias prie absoliuto
per vidinę kryptį naudojant pakitusias sąmonės būsenas neduoda geidžiamo rezultato, tik dovanoja iliuziją, kad pasiektas realus rezultatas. Todėl filognozijoje toks kelias nėra tinkamas. Filognozijoje siekiama absoliutą atverti kaip vaizdą, sukonstruotą racionaliu protu, o ne iracionalia būsena ar haliucinacijomis.
Šis žaidimas būsenomis naujaisiais laikais perėjo ir į filosofiją,
ir man gerai žinomas pirmas atvejis randamas Nietzsches
kūryboje, kuris valią viešpatauti, kaip transcendencijos branduolį bandė interpretuoti per svaigulį, vokiškai „Rausch“. Pasak jo, svaigulys yra vidinis jausmas, per kurį sąmonėje pasireiškia transcendencija, kuri yra valia viešpatauti. Iš Nietzsches filosofijos šis principas perimtas į egzistencializmą, kur
taip pat į žmogaus pamatą buvo bandoma įdėti kokią nors
vidinę būseną, šiuo atveju – egzistencinę baimę. Pasak Heideggerio transcendencija žmogaus sąmonėje pasirodo specifinėmis akimirkomis, kurios kyla žmogų apėmus egzistenciniam
siaubui, kuris vokiškai yra „Angst“. Iš egzistencializmo ši idėja perėjo ir į lietuvių filosofiją, būtent A. Šliogerio, kuris taip
pat kalba apie baimę kaip pamatinę būseną, kuri kyla tada kai
žmogus pažvelgęs į savo vidinę gelmę akis į akį susiduria su
niekiu. Filosofinėje būsenoje, kuri sudaro Šliogerio filosofijos
branduolį, baimė vaidina labai svarbų vaidmenį. Žiūrint kita
kryptimi, uroboro uodegos kryptimi, kyla kita būsena, kuri
pasiskolinta iš senovės graikų, vadinama nuostaba. Iš šios
būsenos kyla tikroji klasikinė filosofija. Bendrai tariant, agnostiniame ir psichologistiniame santykyje su transcendencija ir absoliutu būsena, kaip artėjimo prie anapusybės sim97

bolis, – labai svarbi. Skirtumas žmogaus viduje pajaučiamas
per žmogaus psichologinės būsenos pasikeitimą. To galima
siekti pasyviai, o galima imtis įvairių aktyvių priemonių ir
technikų, kelias kurių jau paminėjau. Tai meditacija, malda,
psichoaktyvios medžiagos, kvėpavimo technikos, judesys ir
šokis ir panašiai.
Pati transcendencija taip neatveriama, bet „pajaučiamas“ jos
artumas. Tas pajautimas gali daryti stiprų psichologinį įspūdį,
gali būti egzistenciškai sukrečiantis, tačiau jis nepraktiškas.
Tai nėra pažinimas tikrąja to žodžio prasme. O pažinimas yra
vienintelė forma, kuri leidžia tikrovę įvaldyti, ją naudoti, pritaikyti sau. Filognozijos tikslas yra žinoti tiesą ir plėsti veiklos
mastą, o žaidžiant būsenomis to pasiekti neįmanoma. Filognozija laikosi racionalumo principo ir ji transcendencijos išvaizdą konstruoja iš surinktų detalių. Tai holoplastinis dėmenų
ekranas, holoplastiniai kontinuumai, holoplastiniai multipleksai ir holoplastiniai geometriniai simetronai. Tačiau filognozas taip pat supranta, kad klasikinės racionalumo formos nepakankamos, nes seniai yra išsisėmusios. Klasikinis racionalumas pasenęs. Dėl šios priežasties kuriamas eksperimentinis racionalumas, kuris taip pat ardo įprastines sąmonės ir
proto būsenas ir yra savotiška proto psichodelika. Tai reikalinga todėl, kad senomis formomis transcendencijos pažinti
neįmanoma, jos nepakankamos ir per silpnos. Tai ypač ryšku
tada, kai konstruojami nauji, laksatiniai dėmenų ekranai, kurie,
lyginant su klasikiniu ekranu, gali atrodyti kaip haliucinuojanti
sąmonė. Tačiau tai tik išorinis įspūdis, nes siekiama maksimalaus racionalumo ir logikos, net jeigu tai naujas racionalumas ir nauja logika. Pakeisti būseną yra svarbu, bet tai turi
būti daroma pagal griežtas taisykles ir turi būti lengvai paaiškinama ir lengvai transformuojama į įprastines formas. Šitaip
gaunasi racionalistinė psichodelika, kuri filognozijoje yra leidžiama. Bet ji skirta ne svaiginimuisi, ne tam, kad kažką pajaustum, bet tam, kad suprastum.
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18. Eiolinė mechanika
Iš to, ką esu pateikęs „Filognozijos pagrinduose“, galima nesunkiai matyti, kad mano tikrovės aprašyme laisvės savybė
bus labai svarbi. Ši savybė susijusi su jėga arba substancija,
vadinama eiolu. Bet laisvė yra filosofinė sąvoka, o tai, ką
darau aš nėra filosofija, tai – filognozija, dedanti akcentą ant
pažinimo. Šis pažinimas įstatytas tarp filosofijos ir mokslo, bet
nėra nei viena, nei kita. Filognozija yra filognozija. Naujai
siūlomas sąvokas reikia mąstyti tokiuose rėmuose. Todėl
negalima sakyti nei „pseudofilosofija“, nei „pseudomokslas“.
Siūlau filognoziją ir nieką kita.
Senovinis mokslas, pastatytas ant Niutono pečių, yra deterministinis, be to, pagrindinė jo sąvoką yra jėga. Tai, ką darau
aš yra diametraliai priešinga – pašalinamas determinizmo viešpatavimas ir jėgos vektorių sąveikos, pakeičiant juos laisviu.
Visas situacijas galima mąstyti niutoniškai, per jėgos parametrą, o galima mąstyti per laisvį. Yra jo supaprastintas apibrėžimas ir pilnas. Pristatydamas idėją, aišku, pilno apibrėžimo nepateiksiu, tik supaprastintą. Tačiau pilna sistema labai
sudėtinga, vien dėl to, kad laisvyje daug neapibrėžtumo, daug
daugiau negu deterministinėje Niutono mechanikoje. Tačiau
tai natūralu. Kad sąmonė per greitai neatšoktų dėl neįprasto
termino skambesio, būtina paaiškinti kaip šis žodis formuojamas. Jis sudaromas pagal analogiškus terminus, naudojamus
moksle – visiems įprastą „greitis“, šiek tiek mažiau įprastą
„stipris“ ir t.t. Terminas „laisvis“ atsirado būtent taip.
Kad būtų aiškesnis bendras vaizdas, galima naudoti šios sistemos pagrindinę skalę, kurios viršuje yra absoliutusis laisvis, o
apačioje – minimalus, nulinis laisvis. Tarp jų įsiterpia įvairūs
apriboto laisvio lygiai. Kas yra absoliutusis laisvis? Tai toks
laisvis, kuriame bet koks perėjimas tarp dviejų taškų arba tarp
dviejų būsenų neturi jokių sąnaudų. Tai sakydamas turiu
omenyje – absoliučiai jokių, net erdvės ir laiko, nekalbant jau
apie energiją ir pan. Tai toks laisvis, kur peršokimas įvyksta
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momentaliai ir nieko nekainuoja. Žinome, kad tai neįmanoma,
tačiau tokią situaciją galima modeliuoti teoriškai. Tokia sąmonė būtų begalinė, visagalė sąmonė, kurią būtų galima laikyti tikrovių kūrėja ir griovėja. Sukuriant tikrovę, absoliučiojo
laisvio lygis smunka, atsiranda sąnauda, pasaulį sunaikinus,
absoliutusis laisvis atstatomas.
Priešingas polius yra nulinis laisvis, kuris reiškia, kad būsena
yra pilnai determinuota ir savyje neturi jokio nepriklausomumo. Jeigu ji ir gali transformuotis, tai tik dėsningo simetrono keliu, kuris yra ne eiolinis, bet rėizolinis vektorius. Tai
reiškia, kad tam yra tik vienas kelias pagal tai, kaip lemia
dėsniai/simetrijos. Aišku, jeigu tai mišri sistema, tada ta būsena laisvį įgauna ne iš vidaus, bet iš išorės, kaip eiolinio vektoriaus pratęsimas. Gali atrodyti, kad „negyvos materijos“ gelmėje negali būti jokio laisvio, tačiau taip atrodo tik todėl, kad
mūsų sąmonės iš mokyklos laikų užvaldytos deterministinės
Niutono mechanikos. Kokia tikra substancijos sandara dar
išaiškinsime ateityje, ir gali paaiškėti, kad tikrovės eiolinis
pradas daug fundamentalesnis už rėizolinį.
Tarp šių dviejų kraštutinių būsenų yra apriboto laisvio būsenos, kurios nėra nei absoliučios, nei nulinės. Ji gali augti
arba smukti sąveikoje su aplinka, bet niekada nepasiekia kritinio taško. Natūrali tikrovės tendencija judėti prie absoliučiojo
laisvio per optimizavimą, sąnaudų mažinimą ir išnaudojimą,
bet tobulai maksimalizuoti niekada neįmanoma. Šis judėjimas
tikrovėje yra problemų šaltinis, nes dažnai situacija tokia, kad
savo sąnaudas sumažinti galima tik kitų sąskaita. Todėl judėjimas absoliuto link bet kuriame viename taške turi būti ribojamas. Turi būti siekiama maksimalaus paskirstymo ir pusiausvyros, nors ši būsena visada lydima išaugusios įtampos sistemoje, nes kiekvienas taškas turi pakankamą galią daryti pastūmį aplinkai. O tai pavojus, kuris šalinamas atimant galią, t. y.,
laisvį.
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Naudojant laisvio sąvoką galima matuoti ir visą civilizaciją
bendrai. Natūraliai kiekviena civilizacija siekia absoliučiojo
laisvio, nori būti tikrovės kūrėjai ir griovėjai. Tačiau tam
reikia laisvį pašalinti iš visos aplinkos. O tai yra visa ko sunaikinimas. Nelieka nei vieno nepriklausomo eiolinio vektoriaus
išskyrus absoliuto. Ir nelieka todėl, kad jie sunaikinami griovimu arba neleidimu atsirasti. Todėl ribotose situacijose būtina
siekti, kad tokia tendencija nekiltų, nes tai griovimo anomalija.
Kokia situacija globaliniuose tikrovės pakraščiuose įvertinti
sunku, gali būti, kad ten viešpatauja dar fundamentalesnės
realybės, tai yra tikrovė nekyla vien tik kaip absoliučiojo
laisvio būsenos savivalė kurti ir griauti. Todėl susilaikau nuo
vertinimo.
Dabar pereikime prie paprasčiausių techninių dalykų, skirtų
idėjos iliustracijai. Kaip apskaičiuojamas laisvis pačioje primityviausioje situacijoje? Tai daroma taip:
Laisvis = Valia – Pasipriešinimas
Imkime pavyzdį iš mechanikos. Turime eiolinę jėgą F(e) ir
rėizolinę jėgą F (r) – laisvis yra
L = F (e) – F (r)
Tai situacija pačiu paprasčiausiu statišku atveju, kai laisvis
būna tik likutinė persvara, gebėjimas įveikti pasipriešinimą.
Tačiau akivaizdu, kad įveikti pasipriešinimą galima ne vien
per persvarą. Kai jokio pasipriešinimo jokių sąnaudų forma
nėra, turime absoliutųjį laisvį, o kai pasipriešinimo įveikti neužtenka „valios“ energijos atsargų, turime nulinį laisvį.
Matome, kad substancijas/parametrus patogu vaizduoti kaip
vektorius. Yra tokie vektoriai: a) neapibrėžtasis apskritiminis
eiolinis vektorius, b) apibrėžtasis apskritiminis eiolinis vektorius, c) apibrėžtas tiesinis rėizolinis vektorius. Laisvis gali būti
skaičiuojamas nemišrioje ir mišrioje sistemoje, nes visi vekto101

riai gali būti eioliniai, rėizoliniai arba eiolo ir rėizolo junginys.
Neapibrėžtas apskritiminis vektorius reiškia, kad jis turi pilną
pasirinkimo galimybių ratą, jeigu pasirinkimas padarytas arba
yra apribojimas iki konkretaus pasirinkimo – tada turime apibrėžta apskritiminį vektorių. Tačiau reikia neužmiršti, kad
laisvį riboja ir posūkis, keitimas, nes eiolinė arba mišri substancija taip pat turi inerciją, kuriai įveikti reikia sąnaudų, o
sąnaudos kainuoja, vadinasi mažina laisvio kiekį.
Įsivaizduokime tokią situaciją: eiolinis vektorius yra kosminis
laivas, turintis masę ir greitį. Jis skrenda link rėizolinio vektoriaus, kuris šiuo atveju yra asteroidas, susidūrimo kursu. Eiolinis vektorius turi langą manevro laisvei, norint išvengti susidūrimo, tačiau laisvis ribojamas atstumo, greičio, variklių energijos ir turimo laiko, reikalingo susidūrimo išvengimui. Praleidus šį langą, laisvis tampa nulinis. Imkime atvejį, kai pavyzdys yra visa valstybė, kuri turi laisvį, tačiau jis apribotas
aplinkos ir turimų resursų, kurie būtų reikalingi kurso pakeitimui. Kuo tie resursai mažesni, tuo laisvis mažesnis. Kai resursų visai nelieka, tampa rėizoline sistema, judančia link natūralaus subyrėjimo.
Šią sistemą, tokiu variantu kaip pateikta, galima vadinti eioline mechanika, kuri kol kas yra tokiame lygyje kokiu Niutonas pateikė savo mechaniką. Tačiau sistemą yra galimybė
vystyti, ypač ieškant atsakymo kaip deterministinėje rėizolinėje substancijoje atsiranda laisvės anomalija (taip atrodo iš
šios perspektyvos). Tai duoda daug naudos tuo aspektu, kad iš
galvos išima deterministinę iliuziją ir tikrovėje, bent kaip ji
atsiveria sątvare, akcentus sudėlioja į savo teisingas vietas.
Sątvaras yra vientisa sistema, nors ir patogumui dalinama į
sluoksnius. Šiuos sluoksnius ne kartą minėjau „Filognozijos
pagrinduose“. Kiekvienas sluoksnis turi savo laisvio apskaičiavimo struktūrą, tačiau kadangi laikome, kad visa sistema
vientisa, turime bendrąjį laisvį, kuris sudarytas iš specialiųjų
laisvių sumos: a) fizinis laisvis, b) biologinis laisvis, c) socia102

linis laisvis, d) ekonominis laisvis, e) technologinis laisvis, f)
psichologinis laisvis.
Visi šie laisviai yra apriboti rėizolo pasipriešinimo, kuriam
įveikti reikia įvairių sąnaudų. Blogiausias atvejis – kai savo
sąnaudų mažinimui yra panaudojami kiti žmonės, nes tai yra
išnaudojimas. Tačiau tikrovėje kitokių galimybių nebūna, ir
jeigu labai išvystytas jokios etikos nepaisantis psichologinis
eiolas, artėti link absoliutinio laisvio kitų sąskaita – vienintelis
pasirinkimas. Nemanau, kad tai gerai ir naudinga, nes tikrovės
pagrinde turi būti nejudinamas, būtinasis rėizolas, kuris, nors
ir apriboja, bet sukuria pagrindą po kojomis, kuriuo galima
naudotis. Kas atsitiktų, jeigu šį pagrindą sugriautume? Psichologinis eiolas griauna labai lengvai, bet kurti būna be galo sunku.
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III. Naujasis racionalumas filognozijoje
19. Naujo racionalumo galimybė
Skyrelyje „Psichodelinis pažinimas“ rašiau, kad filognozijoje
siekiama naujo racionalumo. Tačiau gali būti neaišku kaip jį
pasiekti, ypač kai tai kalbama psichodelinių haliucinacijų kontekste. Galima pagalvoti: naujas racionalumas – tai kažkokia
psichodelika. Taip nėra ir kodėl paaiškinsiu netrukus. Yra netgi sukurti metodai, kaip toks naujas racionalumas kuriamas
laikantis griežtų taisyklių. Kur link suku aiškiai galima iliustruoti Euklido geometrijos pavyzdžiu. Euklido geometrijos racionalumas pagrįstas pamatiniais teiginiais apie erdvę, kurie
vadinami aksiomomis. Iš aksiomų išvedamos teoremos, kurios
jų pagrindu yra įrodinėjamos. Euklido geometrijoje buvo 5 aksiomos, iš kurių jis konstravo erdvės dėmenį ir išvedinėjo
visas jos savybes. Kitas žingsnis, norint suprasti naujo racionalumo idėją, yra tezė, kad aksiomas galima keisti ir konstruoti naujus dėmens modelius. Tai buvo padaryta neeuklidinėje
geometrijoje, tokioje kaip, pavyzdžiui, Lobačevskio geometrija ir kitos. Čia šiuos mokslus nagrinėti neturiu tikslo, noriu
tik bendro pobūdžio argumentacija pagrįsti savo idėją.
Kitas mokslas, kur naudojamas toks pats metodas yra abstrakčioji algebra, kurioje yra vystoma teorija kaip naudojant pamatinį aksiomų rinkinį sukurti bet kokią algebrą. Kvantinėje
mechanikoje, pavyzdžiui, naudojama Hilberto algebra, kvantinių laukų teorijoje – Fock‘o algebra ir pan. Jų esmė ta pati,
kaip ir Euklido geometrijoje: iš aksiomų sukonstruojama kokia
nors algebrinė erdvė, o tada toje erdvėje galima kurti modelius, aprašinėti struktūras ir pan. Esmė ta, kad gali būti labai
daug algebrinių erdvių, nesuskaičiuojama begalybė, bet kiekviena erdvė savo viduje turi labai griežtą logiką, paremtą taisyklėmis, kurių privaloma laikytis. O tai yra provaizdis to, ką
aš turiu omenyje sakydamas naujas, protu sukurtas laksatinis
ekranas. Ekranas yra dėmenų rinkinys, kaip antai substancija,
erdvė, laikas, kurie aprašomi pamatinių aksiomų rinkiniu.
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Kurti naujus dėmenis reiškia tam dėmeniui parašyti naują aksiomų rinkinį ir jo pagrindu sukurti naują to dėmens vidinę
erdvę. Tai visai įmanoma, kaip rodo abstrakčiosios algebros
teorija, ir tai nėra jokios haliucinacijos, nors įprastinis suvokimas gali būti pažeistas.
Šis momentas labai svarbus, nes aksiomos gal būti klasikinės,
pagrįstos klasikinėmis sątvaro formomis, tuo kas atrodo savaime suprantama. Tokios yra euklidinės erdvės taisyklės, laiko suvokimo taisyklės, energijos tvermės aksiomos ir pan.
Šios aksiomos įrašytos į sąmonės struktūrą ir jų teisingumą
protas suvokia intuityviai. Jų poveikis toks stiprus todėl, kad
šios pamatinės suvokimo intuicijos yra universalios ir jų pagrindu žmonėms lengva susikalbėti. Iš to išvedamas universalusis racionalumas, kuris bendras visiems žmonėms, nes paaiškinus esmę, su teiginiais galėtų sutikti beveik kiekvienas
žmogus, nebent būtų apmokytas neklasikinio racionalumo
principų. To, ką teigiu aš esmė ta, kad šis klasikinis sątvaro racionalumas išsisėmęs, ir anapusinių objektų jų pagrindu pilnai
aprašyti neįmanoma. Norint aprašyti holoplastinę realybę, turime modifikuoti klasikinius aksiomų rinkinius, nes anapus sąmonės reiškiniai vyksta visiškai kitokiu būdu, negu matome
sąmonėje. Tai savotiška psichodelika, kuri daro užuominą į
netradicinį, egzotišką suvokimą. Manau, kad norint išplėsti
tikrovės pažinimo galimybes, klasikinis suvokimas turi būti
papildytas. Tam naudojama laksatinio (t.y., dirbtinio) suvokimo ekrano struktūra objektų suvokimui ir aprašymui.
Kokie kertiniai aspektai jau ne kartą minėjau:
1) dėmenų ekranai,
2) kontinuumai,
3) multipleksai,
4) geometriniai simetronai.
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Naujo ekrano dėmenys kuriami iš aksiomų, panašių į naudojamas geometrijoje ir abstrakčiojoje algebroje. Vadinasi
kiekvienas dėmuo, nors jis yra neklasikinis ir egzotiškas, turi
pamatinių taisyklių rinkinį, kurio viduje įmanomas racionalumas ir logika. Taip pat dėmens viduje konstruojami kontinuumai, kurie rodo tam tikrą vidinę logiką, kuri perkeliama į
objektus, įstatytus į tą „erdvę“ (tai aišku nėra erdvė tiesiogine
prasme, nes dėmenys turi būti visiškai nauji, su kitokia logika
negu ta, kuri surandama klasikiniame žmogaus suvokime). Iš
dėmenų ir kontinuumų sukonstruoti objektai vadinami multipleksais, ir jie yra visiškai racionalūs, logiški, nors ir prieštarauja įprastiniam suvokimui. Multiplekso aprašomas darinys
vadinamas geometriniu simetronu.
Iš to, kas pasakyta matosi, kad turime dėmenų ekranų algebrą,
kontinuumų algebrą ir multipleksų algebrą. Dėmenų ekranų
algebra būtų teorija panaši į abstrakčiąją algebrą, kurios tikslas
sukurti suvokimo ekranų kūrimo teoriją. Ši teorija turėtų
apimti ir klasikinius ekranus, ir neklasikinius. Ypač turėtų dominti neklasikiniai, nes nuo jų priklauso filognozijos pažanga.
Tai nėra paprasta, nes peržengti savo biologinę sąmonę labai
sunku, tačiau žmonėms turintiems aukštesnį intelektą, tai turėtų būti įkandama. Iš principo naujas, egzotiškas aksiomas
kurti neturėtų būti sunku, tačiau esmė yra ne egzotikoje, bet
praktiniame pritaikomume, jos turi būti praktiškai pritaikomos. Kontinuumų teorijos principų ištakos, kaip jau buvo
minėta, yra Euklido geometrija. Tačiau Euklidas nagrinėjo paprasčiausią statiško tapatybės kontinuumo variantą, kuris yra
tik vienas polius.
Kontinuumą pavadinę lietuvišku terminu tęsmas, turėtume surasti jo priešingą polių, kuris yra netęsmas (anti-tęsmas). Kad
šis keistas žodžių žaismas būtų paprastesnis, anti-tęsmą galima
vadinti kitu paprastesniu žodžiu – „riba“. Kas yra tęsmas, koks
jo apibrėžimas? Tęsmas – tai kokios nors realybės tęsimasis,
kiekvienoje pratęstoje dalyje kartojant tą patį. Priešybė yra
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netęsmas, tęsmo sunaikinimas, kuris yra riba. Kraštutiniuose
taškuose turime absoliutų tęsmą ir absoliutų netęsmą, kurie yra
patys nerealistiškiausi vaizdiniai anapusybės atžvilgiu. Ji negali būti nei viena, nei kita. Vadinasi tikrovė turi būti kažkas
per vidurį, absoliutaus tęsmo ir absoliutaus netęsmo mišinys.
Toks kontinuumas yra nestatiškas ir netapatybinis. Šie vaizdiniai dar palyginami su kūrimo ir naikinimo sąvokomis, kur
tęsmas yra kūrimas, o riba – naikinimas. Asociacija su kontinuumu parodo, ką reiškia teiginys, kad tikrovė yra dviejų jėgų,
kūrimo ir naikinimo, mišinys.
Šioje vietoje iškyla viena problema – kas yra ribos šaltinis. Ar
tai išorinė priešpriešinė jėga, ar tai vidinis silpnumas. T. y.,
riba sukuriama išorinio minusinio kontinuumo, kuris substancializuoja naikinimą ir blogį, ar tas minusinis kontinuumas yra
pliusinio kontinuumo viduje ir stabdo kontinuumą iš vidaus.
Taip atsiranda niekio eksternalistinė ir internalistinė teorija.
Taip galima samprotauti apie paprastus erdvinius kontinuumus
ir nekontinuumus. Iš tikro, kontinuumo vidinė struktūra, kuri
yra naikinimo ir kūrimo junginys, aprašoma aksiomų rinkiniu,
remiantis abstrakčiosios algebros principais. Todėl tai nėra paprastos erdvės, kurios būdingos sątvaro struktūrai, tos erdvės
yra konstruojamos prote.
Filognozijos tikslas yra pilno tikrovės vaizdo atskleidimas,
kuriame sujungiamos visos hipostratos, anapus vaizdo esančios struktūros. Šis vaizdas vadinamas holoplastiniu vaizdu,
kuris yra „viską sulipdantis“. Šiam tikslui reikalingas holoplastinis dėmenų ekranas, kuriame būtų galima vaizduoti visas
tikrovės savybes. Šiam ekranui taip pat būtų reikalingas holoplastinis kontinuumas, arti 100 proc. atitinkantis realią kontinuumo struktūrą. Visi šie klausimai būtų holoplastinės algebros objektas, kuri būtų dieviško žvilgsnio į tikrovę aprašymo kalba. Galima spėti, kad tas aksiomų rinkinys, kuris paimtas iš klasikinio sątvaro, palyginus su tikrovės pilnu rinkiniu, yra tik nedidelis ruoželis visame aksiomų rinkinyje, pa107

našiai kaip optinis spektras visame elektromagnetiniame spektre. Vadinasi sątvaras rodo, tik nedidelį realybės ruoželį, o visa pagrindinė realybė yra anapus jo. Apsiribodami sątvaru,
niekada nepasieksime forėjos, todėl, jeigu norime žinoti daugiau, turime jį peržengti. Mūsų tradicinis racionalumas yra tik
nedidelis fragmentas pilno holoplastinio racionalumo jūroje.
Vadinasi jis net ne racionalumas, bet iliuzija, kurios nesuprantame todėl, kad ji užima visą sąmonėje rodomo pasaulio
plotą. Todėl eksperimentuoti su racionalumu neturėtų būti
bijoma, nors tai ir rizikinga, vien todėl, kad kitoks matymas
yra užkoduotas nesupratimas ir iš nesupratimo kylantis konfliktas. Deja bijoti neturime laiko, kurio mažėja su kiekviena
diena ir dykinėjimas – per didelė prabanga.

20. Mąstymo universalizatų saulėlydis
Tam, kad galėtume pradėti kurti naujus suvokimo ekranus,
reikia gerai suprasti standartinį ekraną, kuriuo buvo pagrįsti
visi ligšioliniai tikrovės pažinimo modeliai. Šis standartinis
ekranas įdėtas į juslumo sandarą, taip pat perkeltas į kalbos
gramatinę sistemą. Koks jis yra labai gerai matosi lietuvių
kalbos daiktavardžio linksnių sistemoje. Joje išsiskiria trinarė
struktūra, paremta kas-centriniu, kuo-centriniu ir ką-centriniu
suvokimu. „Kas?“ yra priežastis, veiksmo autorius, kaltininkas; „kuo?“ yra įrankis, priemonė, substratas, terpė, per kurią
vyksta veiksmas; „ką?“ yra veiksmo tikslas, taikinys, rezultatas ir pabaiga. Šioje vietoje matome subjektinę-objektinę
sistemą, tarp kurių įsiterpia veiksmo priemonė arba terpė,
sujungianti pradžią ir pabaigą. Kitos, šalutinės dalys yra vietos
apibrėžimas ir kreipinys, kuris veikia panašiai kaip veiksmas
arba įrankis – tarp subjekto ir objekto.
Filognozijos pagrinduose nemažai rašiau apie tai, kaip turi būti
kuriami nauji ekranai, išrandant nežinomus dėmenis, kurių
pagrindu būtų įmanoma konstruoti naujovišką linksnių sistemą
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ir gramatiką. Tačiau prieš pradedant šį intelektualiai sudėtingą
darbą, turime gerai suprasti ką turime, koks yra mūsų intelektualinės pastangos atspirties taškas. Visi pagrindiniai linksniai iš esmės yra substancijos kategorijoje, parodantys joje kokią nors svarbią perspektyvą. Ši substancija sujungiama su judėjimo, įvykio, proceso kategorija, kuri įsiterpia į šią perspektyvų sistemą. Erdvė yra išskirtinė kategorija, kurią galima
tapatinti su substancija arba iškelti anapus jos. Iš esmės ją iš
viso galima būtų pašalinti iš dėmenų rinkinio, paliekant tik
substanciją ir veiksmą.
Substancijai veikiant substanciją, atsiranda veiksmo priežastis
ir veiksmo tikslas, todėl šį susidvejinimą galima žymėti kaip U
formą, kurios viduje vyksta sąveika. Išėmus veiksmą, U forma
išsitiesina ir turime beveiksmę, sustingusią substanciją; jeigu
išimsime subjektą ir objektą, turėsime gryną procesą, kuriame
neišsiskyrę galutiniai proceso taškai, pradžia ir pabaiga. Tokie
variantai eksperimentuojant su ekranais daug neduoda, nes jie
nepilni ir neleidžia detaliai aprašinėti tikrovės. Šiuo metu
modeliavimui naudojame kas-centrinę sistemą, kuri prasideda
nuo veiksmo pradžios, autoriaus, kaltininko, tokių veiksmo
kaltininkų identifikavimo. Galima bandyti pakeisti į kuocentrinę sistemą, kaip darė Nietzsche, kurioje turime procesą
ir substratą, kuriame gerai neišskirti galiniai proceso taškai:
pradžia – subjektas ir pabaiga – objektas. Kuo-centrinė Nietzsches sistema buvo tranzityvi, subjektus ir objektus peržengianti perspektyva, kurioje svarbiausia buvo „tapsmo nekaltybė“, neieškant kaltininkų ar aukų (subjektų ir objektų).
Tačiau mūsų tikslas yra ne filosofijos kūrimas, bet filognozija.
O šiai reikalingas holoplastinis tikrovės modelis. Holoplastinis
reiškia – sujungiantis visas nematomas ir matomas tikrovės
dalis į vieną visumą. Mažinimai ir išiminėjimai – ne tas kelias,
kuriuo turime eiti. Akcentų perdėliojimai – taip pat nepakankamai revoliuciniai. Mūsų šūkis „anapus vaizdo ir veiksmo“
bando rodyti kelią toliau šių galimybių, tačiau tam reikia iš
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pagrindų pertvarkyti savo sąmonę ir suvokimą. Didžiausia
kliūtis yra įprastinė sąmonė ir skyrio į ją įdėjimas, kuris perskiria ją į dvi dalis – veikiančią ir veikiamą. Skyrį įdeda veiksmas.
Skyrio svarbiausia vieta visumoje yra tarp kūrėjo ir kūrinio,
kuris nagrinėjamas religijoje ir teologijoje. Taip pat skyris
įdedamas tarp suvokimo ir objekto kūrinyje. Tarp subjekto ir
objekto veiksmas yra dviejų tipų – atveriantis ir užveriantis.
Kūrimas – atveria, naikinimas – uždaro. Šis procesas, jeigu
imsime žmogų, sukasi ratu, nes žmoguje sąmonė suformuoja
objekto vaizdą, tada tas vaizdas tampa fizinio poveikio objektu. Kuriant naujo tipo sąmonę, eksperimentuojama ir šia
kryptimi, o būtent – skyrio įdėjimu ir išėmimu. Vaizduojama,
kad tai dvasinių meditacijų tikslas, kurio siekiama tam, kad
sąmonė susilietų su aukštesnio lygmens substancija. Tai
vadinama dvasiniu augimu. Akivaizdu – su aukštesniu susilieti
norima, o su žemesniu – ne, nes tai būtų nuopuolis. Tai rodo,
kad religiniuose pasaulio modeliuose galioja ta pati kascentrinė sistema, kurioje identifikuojamas aukščiausias Kas ir
siekiama santykyje su juo išimti susidvejinimą įvedantį skyrį,
nes skyris yra egoizmo šaltinis iš abiejų pusių, o egoizmas sukuria karo situaciją. Turime tokias pagrindines kryptis pagal
mūsų trikampio sistemą: forėja – žmogus, forėja – pasaulis,
žmogus – pasaulis.
Tokia kas-centrinė sistema galiotų tiek rėizolinei, tiek eiolinei
substancijai. Žmoguje, kuris sudarytas iš rodančiosios ir rodomosios substancijos, rėizolas turėtų būti informacinis ir energetinis. Informacinis rėizolas transformuojasi į eiolą, kuris yra
žmogaus laisvo veikimo pagrindas. Tiriant šias substancijas,
tokiame modelyje svarbiausia yra identifikuoti fundamentalius
kas-centrus ir sukurti S-O dėsnių sistemą. Tie kas-centrai yra
pirminių elementų rinkiniai, kaip fundamentalieji kvantai arba
atomai, tarp kurių įsiterpia reakcijos, sąveikos. Tačiau pereinant prie informacinio rėizolo, dėl tokio modelio veiks110

mingumo gali kilti abejonių, nes rodymas turėtų būti pagrįstas
kažkuo fundamentaliai kitu. Kas-rinkinių metodas veiksmingas tik kalbant apie energetinį rėizolą, iš kurio sudaryti fiziniai
objektai.
Kas-centrai, kaip autoriai, priežastys, kaltininkai, gali būti ne
tik matomoje realybėje, bet ir nematomoje. Ši nematoma
realybė vadinama hipostratomis, kurios yra „po vaizdu“ arba
anapus vaizdo. Šį anapus turi tiek žmogus, tiek pasaulis. Negana to, žmogaus ir pasaulio „anapus“ sąveikauja tarpusavyje
mums nematomais ir nesuvokiamais būdais. Kiekvieno veiksmo, įvykio, reakcijos hipostratoje šaltinis yra skirtumas substancijos simetronuose, dėl kurio įvyksta distancinis substancijos persirikiavimas tiek pasaulio objektuose, tiek žmogaus
sielinėje arba fizinėje sandaroje. Šie persirikiavimai vyksta
tarp taškų, kurie vadinami subjektu ir objektu (S-O). Jie gali
būti tranzityviniai apimantys daugelį kas-centrų arba riboti,
įterpti į konkrečia S-O sistemą. Šitaip mąstant vyksta įprastinis
mums aplinkos suvokimas, kurį aš bandau pakeisti. Tačiau
pakeisti turi būti ne tik identifikatoriai ir pavadinimai, bet ir
pati esmė, t. y., nubraižytos schemos struktūra.
Reformos filognozijos rėmuose siekiama tam, kad būtų galima
atverti kitas, lig šiol nematytas galimybes, žmogų pakelti į
aukštesnį lygmenį, padarant anapusinę tikrovę jam labiau
prieinamą. Dabartinės sistemos atraminiai taškai yra struktūrinis skirtumas ir dinaminis skirtumas, kuris paremtas
skirtumu kontinuume. Be skirtumo žmogaus sąmonėje apsieiti
labai sunku, tačiau būtų galima pamėginti jį modifikuoti naujoviška aksiomų sistema, naujovišku modeliu. Įprastai skirtumas įstatomas į statišką tapatybinį kontinuumą, paverčiant jį
liniuote, tačiau liniuotinis pažinimas per daug žemo lygio, kad
mus tenkintų ir tikrai nėra paskutinis žodis tikrovės pažinimo
metodikose. Tai ypač pasakytina apie filognoziją.
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Tai yra įžanga į šią temą, kurioje naujo principo pasiūlyti dar
negaliu. Norėjau tik besidominčius laksatinių ekranų tematika
supažindinti su situacija, kurioje pažinimas yra dabar. Pateiktas modelis labai giliai įsišaknijęs į sąmonę ir daug kam atrodo
vienintelis įmanomas. Numanau ir galimą pasipriešinimą dėl
sąmonės struktūrų ardymo siekiant „nežinia kokių tikslų“.
Žmonės gali nesuprasti to, ko čia siekiama naudos. Ši abejonė
ir įtarumas suprantamas ir pateisinamas, nes naujų suvokimo
formų įvedinėjimas turi būti gerai apmąstytas, turi būti pasverta, kas iš sąmonės dings ir kas joje atsiras ir kokios bus to
pasekmės. Ši struktūra taip pat yra resursas, kurio logika yra
tam tikrų socialinių sluoksnių pragyvenimo šaltinis. Pašalinus
logiką, dings resursas ir tam sluoksniui reikės ieškoti prisiglausti kur nors kitur. Tai kels didelį priešiškumą, bus susipriešinimo priežastis, prieš mus kovos, mėtys purvus ir t.t. Tai
neišvengiama.
Privaloma laikytis tam tikrų principų, kurių svarbiausias – kad
sistema būtų ne pabloginimas, o pagerinimas. Sąmonės kokybė turi ne smukti, bet kilti – bet pagal filognozijos pagrinduose aprašytus kriterijus. Prieš žengiant kitą žingsnį, privaloma gerai suvokti šią situaciją, pamatyti ir apmąstyti visas
galimybes.

21. Moralinis pasirinkimas filognozijoje
Rašydamas apie mąstymo universalizatus, parodžiau kokios
dvi pagrindinės standartinės logikos, galimos filosofijose ir
ideologijose. Lingvoforminio mąstymo branduolys yra SVO
(subjektas-veiksmas-objektas) sistema, kurią supa įvairios orbitinės dalys. Šiame branduolyje turime kraštines dalis, kurios
būna kertinės kas-centrinėje perspektyvoje, ir centrinę, kuri
pagrindinė kuo-centrinėje sistemoje. Pirmu atveju sureikšminama pradžia ir pabaiga, autorius ir kūrinys, kaltininkas ir auka, kurie apdovanojami įvairiomis vertėmis ir surikiuojami į
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hierarchines sistemas. Tokia perspektyva yra moralinės
laikysenos pagrindas, kuris tvirtina, kad subjektas, kas-centras,
yra neperžengiama riba, nes turi neprilygstamą vertę. Sustoti
laikoma gėriu; peržengimas, nepaisymas, suniekinimas laikomas moraliniu blogiu. Imant kitą loginę galimybę, kas-centrai
nureikšminami, iš jų išimama vertė, atimamas subjekto statusas ir akcentas perkeliamas prie peržengiančio veiksmo, kuris visada turi jėgos substratą kaip įrankį, todėl yra kuo-centriškas. Toks yra moralumo ir amoralumo principas.
Šios dvi logikos galimos dviem variantais, kurie mano jau
buvo aptarti kitoje vietoje. Filosofijoje išskiriu paviršininkus ir
gelmininkus, kurie skiriasi savo požiūriu į mąstymo ir pažinimo klausimus. Gelmininkui tiesos vieta yra gelmė, paviršininkui – paviršius. Taip pat visą laiką sakiau, kad esu gelmininkas ir kūriau gelmininko filognozinę paradigmą. Iš esmės, gelmininkas daro peržengimo veiksmą, todėl atrodytų, kad yra
amoralistų pusėje, neigiančių subjekto reikšmę. Tačiau tai ne
visada tiesa. Tai ypač akivaizdžiai matosi religinėse teorijose –
religija peržengia žmogaus paviršių, bet gelmėje randa neperžengiamą sielą; peržengia tikrovę, bet joje randa neperžengiamą dievą. Vadinasi, tai kad iš paviršiaus žengiama į gelmę, nereiškia, kad nelieka kas-centrų, prie kurių privaloma
sustoti. Vienas iš žinomiausių paviršininkų ir kas-centristų yra
A. Šliogeris, kuris pasisakė prieš bet kokį objekto-subjekto
peržengimą tiek vartojimo, tiek pažinimo pasaulyje ir kovojo
prieš kuo-centrinės sistemos amoralizmą.
Kuo-centrinės sistemos vienas iš žinomiausių naujų laikų
filosofų buvo F. Nietzsche, kuris iš tikrovės siekė išimti visus
subjektus-objektus, kaltininkus ir aukas, nusikaltimus ir bausmes ir propagavo procesą, „tapsmo nekaltybę“. Kadangi kascentras tik iliuzijų sankaupa, joje nėra jokios vertės, todėl
galima be jokių skrupulų peržengti. Vienintelis aktualus klausimas yra galia, gebėjimas pasipriešinti arba įveikti. Kas-centruose, pasak jo, nėra jokios tiesos, tik vertinimų iš savo galios
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perspektyvos iliuzijos. Kas vienoje perspektyvoje tiesa – kitoje melas, todėl jokia absoliuti tiesa neegzistuoja, propaguojamas visiškas reliatyvizmas. Toks principas galioja ir mokslo
paradigmoje, kuri peržengia objektą lįsdama į jo gelmę ir
surasdama jame tik energijos virpesių sankaupas, kuriose subjektyvistiniai vaizdiniai tėra formulėmis paaiškinamos iliuzijos. Tokiu būdu, ideologiškai, filosofiškai ir teoriškai paruošiamas pagrindas, peržengti bet kokį kas-centrą, nes jis suliejamas su aplinka, tampa tuščia, mažaverte vieta, kuri tikrai
negali būti kliūtis, prie kurios privaloma būtų sustoti. Imant
amoralistinį paviršizmą, jis labiausiai įsigalėjęs bet kokioje
hierarchinėje valdžios struktūroje, kur žmogus kaip subjektas,
kaip asmuo nuvertinamas ir tampa tik valdovo įrankiu arba
konkurentu, kurį galima pašalinti be jokių skrupulų. Šiais laikais visos valdžios biologinę masę valdo mokslo sukurtais
gelmininko metodais, kurie nepripažįsta jokios moralės.
Vadinasi, visuomenėje susiformuoja dvi stovyklos: vienoje susirenka moralistai – tai dažniausiai religijos, kultūros, filosofijos žmonės, o kitoje amoralistai, kurie sėdi valdžioje ir atvirai arba slapta išpažįsta nyčėizmą, nesvarbu koks būtų jo
variantas. Galingiausias šios grupuotės įrankis yra mokslinis
transhumanizmas, su kuriuo siekiama pavergti visą žmoniją.
Paviršinė valstybė nerodoma visiškai degradavusi, nes remiasi
teise, kurios paskirtis sukurti neperžengiamas ribas tarp subjektų. Tačiau to laikomasi tik paviršiuje, o gelminė valstybė
visiškai degradavusi ir įklimpusi į amoralistinį, kuo-centrinį
principą. Kiekviena pusė turi savo gelmininkų arba paviršininkų ideologijas, kurios pagrindžia tos perspektyvos tiesas.
Filognozija šioje vietoje susiduria su svarbiu klausimu – kokią
stovyklą pasirinkti standartinėje paradigmoje ir padarius šioje
vietoje pasirinkimą, bet siekiant performuluoti mąstymo pagrindus, kaip žengiant žingsnį į priekį išsaugoti padaryto
pasirinkimo principus. Iškyla neišsprendžiamas tokioje logikoje prieštaravimas: gelmininkas peržengia ir vienintelis bū114

das išsaugoti moralinius įsitikinimus yra naudoti religinių kascentrų modelius, tačiau būnant pažįstančiu gelmininku – tai
neįmanoma. Bent jau tai neįmanoma turint standartinę lingvoforminę sąmonę. Tai beveik neišvengiama – pažinus subjektą
paversti jį iliuzinių subjektyvizmų sankaupa, nes žinomi visi
įsitikinimus grindžiantys mechanizmai. Nebent būtų įmanoma
kartu ir pažinti tiesą, ir išsaugoti kas-centro vertę. Arba kitas
variantas, naujoje paradigmoje sukurti kitokios struktūros sustojimo prie ribos logiką. Kas-centras transformuojasi, bet jis
nenusmukdomas, o dar labiau išaukštinamas negu yra būdamas kas-centriniu subjektu. Ieškant naujų kelių filognozijoje
ir pasirininkus moralistų stovyklą, tačiau ir išsaugant pažinimo
siekį, bus svarbu išspręsti šias problemas. Šioje vietoje tenoriu, kad žmonės pamatytų situaciją ir galimus kelius.
Dabartinėje fizikoje, kurios tikslas svarbus filognozijoje, toks
pasirinkimas neįmanomas. Kodėl taip yra matosi iš jos naudojamo laksatinio ekrano. Yra du laksatinio ekrano kertiniai
dėmenys: struktūrinis skirtumas (substancija) ir dinaminis
skirtumas (judėjimas). Iš esmės visi reiškiniai substancijoje
aiškinami judėjimu, kinetiniu arba potencialiniu principu, prie
jų prijungiant, kitus papildomus elementus. Turime substancijos kinetikas, dinamikas ir statikas.
Kiekvienas laksatinio ekrano objektas įgauna tokias dalis:
1) struktūrinių skirtumų aprašymas,
2) dinaminių skirtumų aprašymas,
3) simetronas, išreškiamas formule,
4) skopinis lygmuo, įvertinantis hierarchinius dydžio santykius.
Substancijoje esantis kas-centras peržengiamas į gelmę ir toje
gelmėje randami tik vyksmai ir procesai susilieję su neišskai115

dytu substratu. Tai visiškas kuo-centrizmas arba Nietzsches filosofija moksliniame variante. Šioje sistemoje nėra jokių iš
tikrovės kylančių ribų ir apribojimų, teigiama, kad tokie apribojimai visada nustatomi savavališkai, todėl laikomi iliuziniais. Ką vienas galios centras įdeda, kitas – išima, nes jo perspektyvoje apribojimas matosi kaip nevertingas. Toks mokslinis pažinimas išima iš pasaulio visa vertę ir žmogiškumą,
paverčia energijos beprasmių virpesių sankaupa. Sąmonė, suvokimas nelaikomi tikrovės centru, tai tampa tik tam tikrų
procesų materijoje sugeneruota iliuzija. Valdžiai tai labai
patogu, nes taip sunaikinami visi apribojimai ir paruošiamas
pagrindas instrumentiniam naikinimui arba biomasės išnaudojimui. Teisė ir kultūra paverčiama tik saldžiu melu ir gražia
priedanga, už kurios, giluminėje valstybėje tvyro visiškas cinizmas ir amoralizmas. Prisidengiama tuo, kad toks amoralizmas pagrįstas „tiesa“ ir „žinojimu“. Pasipriešinimas – idiotizmas, vaikiškos svajonės.
Todėl ir kyla klausimas – ką pamatysime, kai atversime hipostratas? Kaip tai padaryti tokiu būdu, kad filognozija nenueitų
mokslo klystkeliu? Fizikos paradigmos nepriimu – jos laksatinis ekranas yra paruoštas sunaikinimui, kurio principas „anapus vaizdo ir veiksmo“. Klausimas tik kas atsistos į moralistų
kas-centro vietą? Kokia logika bus grindžiama neperžengiamos ribos taisyklė? Nenoriu tikėti, kad vienintelis būdas
nenaikinti tikrovės yra atsisakyti pažinimo. Net esant tokiems
pavojams klausimas „kas aš esu?“ nepalieka ramybėje. To paviršiuje surasti neįmanoma, nes jame yra tik fasadas, neparodantis tikrosios esmės, kuri yra paslėpta. Nepaslėpta dalis
neleidžia atsakyti į šį klausimą. Todėl filognozijoje hipostratos
bus tiriamos. Šiuo metu tai bandau daryti pasitelkdamas eterio
sąvoką, kuri neturi būti suprantama klaidingai, nes šis žodis tik
pavadinimas, neturintis nieko bendro su šios sąvokos istorija
moksluose ir pseudomoksluose. Pagrindinis akcentas filognozijoje kol kas yra magneto-elektriniai eteriai, kurie nesunkiai
aptinkami, įrodomi ir yra visur mūsų artimojoje aplinkoje.
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Substanciją skirstau taip: atominė materija – artimieji eteriai –
tolimieji eteriai; neatominė materija – artimieji eteriai – tolimieji eteriai. Kažkurioje vietoje šioje sistemoje yra gnostinės
substancijos ir sąmonės vieta.
Pagal fazinį būvį ir matomumą hipostratų substancijas galima
sudėti į lenteles. Klaustukais pažymėti vietas, kurios neištirtos
ir nežinomos nei mokslui, nei filognozijai, tik galima spėti,
kas čia galėtų slėptis, pavyzdžiui, ar tam tikra tolimojo eterio
forma negalėtų būti minties sąmonėje substratas. Daugiausiai
matome akimis ir ausimis, taip pat oda, viskas ko jos nefiksuoja yra hipostratose. Buvimas hipostratoje nereiškia, kad tai
„dvasia“, nes tos substancijos formos tiesiogiai susisiekia su
matoma materija. Tačiau filognozija terminams neteikia didelės reikšmės ir pavadinimus laiko tik manipuliavimo sąmone
įrankiais. Turi būti mąstoma anapus pavadinimų.
Tai užuomina į pirmus praktinius filognozijos žingsnius, bet
svarbių pasirinkimų ir problemų kontekste. Klaidų daryti negalime.

22. Ar išsaugosime žmogų?
Paaiškinus moralistų ir imoralistų kai kuriuos ideologinius
pagrindus, šį klausimą galima panagrinėti sąmonės valdymo
technologijų kontekste. Padalinę žmogų į dvi dalis, matomą ir
nematomą, pirmąją pavadiname fenomenu, o antrąją – substratu. Subjektyvioji fenomenologija yra įprastinė perspektyva,
kurioje kiekvienas matome ir mąstome save, neieškodami
gilesnių paaiškinimų, struktūrų ir mechanizmų, kurie kuria tai,
kas mes esame sau. Tuo tarpu substratologas nesitenkina šiuo
subjektyvumu ir bando įlysti į substratą, kuris šį pasaulį kuria.
Tai įprastinė mokslininko pozicija, kuriam žmogus tik neuronų sankaupa, kuriais laksto impulsai, ir kurių struktūros esą
kuria tai, kas mes esame.
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Kai moralistas yra gelmininkas ir bando pažvelgti giliau fenomeninio paviršiaus, jis šioje gelmėje randa sielą, kuri yra ne
kas kita kaip idėja suprojektuota į žmogaus gelmę, sudaranti
joje žmogų kuriantį branduolį. Tačiau moralistas, priešingai
negu mokslininkas, šio branduolio neskaido, nebando jo pažinti, nelaiko tik mechanizmų sankaupa ir substratu. Kai
gelmininku būna imoralistas, visa gelmė jam tėra bevertis substratas, kurį sudaro virpančios energetinės struktūros ir mechanizmai, sąmonėje generuojantys iliuziją. Tiesa esą yra gelmėje, o paviršiuje, fenomene gelmės sukonstruota iliuzija.
Moralistai yra kultūrininkai, meną kuriantys fenomenų pagrindu, religijų žmonės, kurie mato neišskaidytą sielą, antitechnologiniai humanistai. Imoralistai yra mokslininkai, transhumanistai ir substratologai, kurie žiūri į sąmonę kaip į mašinos
generuojamą iliuziją. Moralistai laiko žmogų vertingu ir
saugotinu nuo brovimosi, jie pasisako prieš intervencijas į
žmogų; substratologai yra intervencionistai, kurie tiesos vieta
laiko substratą, kurį valdydami nori sukurti naują sąmonę. Jų
manymu natūrali sąmonė turi būti pakeista dirbtine, kurią
galima ir pagerinti, o pagal poreikius ir pabloginti, pavyzdžiui,
paverčiant žmogų dronu.
Vienas iš būdų suteikti arba išimti vertę iš žmogaus sąmonės
yra tiesos vietos nustatymas. Kadangi fenomenai yra vienintelė tiesiogiai prieinama vieta, ir vertindamas žmogus gali
remtis tik ja, o tai kas pasąmonėje yra neapibrėžtas chaosas,
nežinomybė, tai tiesa yra sąmonės fenomenai, kurie žmogui
turi aukščiausią vertę. Taip, kaip matosi, mąstosi ir jaučiasi
čia, yra galutinė realybė. Su tuo nesutinka substratologas, nes
jis sako, kad kiekvieną psichinį reiškinį galima paaiškinti
energetinio substrato mechanizmu, kuris aprašomas formule,
todėl fenomenas esą tik sugeneruota iliuzija. Tiesa yra substrato struktūrą aprašanti formulė, fenomenas – iliuzijos vieta.
Todėl moralistas, pažiūrėjęs į kitą žmogų, mato aiškiai išreikštą individualią ir neišskaidytą formą, o substratologas –
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tik formulę, kuri leidžia fenomenų iliuzijas valdyti naudojant
tikslingas intervencijas. Moralistui – tai didžiausias nusikaltimas.
Šis skirstymas yra svarbus tuo, kad aiškiai parodo psichotroninės technikos filosofinį statusą. Psichotroninės technikos
naudotojai ir operatoriai yra substratologai, kurie nemato jokio
tikro žmogaus ir yra visiški nyčėistai, nepripažįstantys subjekto-subjekto santykio, viskame matantys tik procesus ir vyksmus, kurie turi būti valdomi siekiant išplėsti galią. Tačiau jie
susiduria su viena problema – tai kuo jie remiasi darydami
intervencijas yra ta pati jų niekinama subjektyvios fenomenologijos iliuzija. Kitaip sakant, į save jie žiūri iš subjektyvių
iliuzijų perspektyvos, o kitame mato tik valdomus substratus,
t. y., savo substratologijos netaiko sau patiems. Todėl gauname situaciją, kai užgrobtų ir valdomų žmonių kančių priežastis
yra susipainiojusių substratologų kliedesių pasauliai, nes jie
niekada savo subjektyvizmų neanalizuoja iš mechanizmų
perspektyvos, savyje tenkinasi iliuzija, o kitą nori matyti tik
kaip valdomą substratą.
Ką šioje vietoje daryti filognozui? Ar įmanoma pažinti ir gauti
technologijas, kurias naudodami liekame moralistų pusėje.
Mano parodyto principo rėmuose galima daryti taip: laikyti,
kad yra situacija iliuzija-iliuzija, t. y, substratas iliuzija ir fenomenas iliuzija, nes nei vienas, nei kitas nepagauna tikros
tikrovės. Vadinasi substrato sureikšminimas neturi pagrindo,
šiuos polius supriešinti nėra prasmės. Belieka tik intervencijos
ribų nustatymas. Daryti intervenciją galima į fenomenų pasaulį, kai žmogus įtikinėjamas protu arba bauginimu. Galima
daryti intervencijas į substrato pasaulį, be žmogaus žinios
galvoje kuriant iliuzijas. Tai jau nusikaltimas, to nepateisina
jokia etika. O galima kurti situaciją, kai viskas yra tiesa –
substratas ir fenomenas, tai dvi tos pačios monetos pusės.
Taigi lieka tiktai spręsti intervencijos klausimą. Šiuo metu
intervencijos daromos neatsiklausus žmogaus leidimo ir per
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psichologiją, ir per substratologiją. Valdžios požiūris į žmogų
visiškai manipuliacinis, tai yra, nepripažįstantis jokios etikos.
Kaip įlįsti į galvą neturi reikšmės, kuo priemonė efektyvesnė,
tuo geriau, nes tada gali iš žmonių lengvai gauti viską, ką nori
– paklusnumą, pagarbą, baimę, pritarimą, balsavimą ir t.t.
Substratologams norėčiau pasiūlyti tokią schemą, kad jie suprastų kokios jų intervencijų pasekmės. Turime koordinačių
sistemą, kur vertikali ašis žymi sąmonės būseną, o horizontali
– sąmonę. Sąmonė yra priekinė (pasaulis), centrinė (kūnas) ir
galinė (protas). Kiekvienas žmogus savo savijautoje turi maksimalią būseną, kuri yra tada, kai žmogus sveikas, pailsėjęs ir
nepaveiktas jokių intervencijų. Ši būsena gali smukti natūraliai, pagal paros ciklą, o gali būti pabloginta dirbtinai. Pagrindinė mūsų taisyklė yra tokia: bet koks būsenos nuokrypis žemyn nuo maksimalios būsenos laikomas kančios būsena. Yra
tokie maksimalios būsenos kriterijai: aiškus suvokimas, tobula
savijauta, aštrus, greitas protas ir laisva valia. Įsikišus su intervencija į bent vieną iš šių vietų, sąmonė patalpinama į kančios
būseną. Laisvos valios pažeidimas kuriant iliuzijas, kompulsijas – kančia, proto lobotomija – kančia, savijautos pabloginimas kančia, suvokimo trikdymas – kančia. Tai galima padaryti ne tik technologiškai, bet ir chemiškai ir ypač tokiose
kančiose gyvena psichiniai ligoniai, kurių būsenos pabloginamos technologiškai, o paskui dar pridedamos cheminės
kankinimo priemonės, vadinamos „vaistais“.
Žemesnės būsenos yra kritinė sąmonės būsena, pažymėta
raudonai, kai žmogus kankinamas labai didele fizine kančia.
Ši pereina į nulinę būseną, kai žmogus praranda sąmonę. Tai
gali būti natūralus užmigimas, o gali būti natūrali gynyba, kuri
esant per dideliam skausmui išjungia sąmonę. Žemiau šios
būsenos prasideda mirties procesas, kurio ribiniai taškai yra
negalutinė mirtis, po kurios žmogų dar įmanoma sugrąžinti, ir
negrįžtama mirtis, kai kelio atgal jau nebūna. Šis procesas,
kaip matome schemoje, gali būti natūralus procesas, dėl
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natūralių pažeidimų, o gali būti sukeltas dirbtinai. Substratologai, valdantys visas žmogaus biologinio kūno funkcijas
per substratą, turi priemones nužudyti žmogų ir pavaizduoti tai
kaip natūralią mirtį, jeigu technologijai daromas stogas. Valdoma širdis, valdomas kvėpavimas, iš esmės valdomi visi fiziologiniai procesai. Galima sutrikdyti inkstus, kepenis ir pan.
Vadinasi, substratologas, užgrobęs žmogaus psichinį substratą,
užsikrauna didelę atsakomybę, nes to žmogaus rankose būna
kito žmogaus gyvybė. Kas atsitinka tuo atveju, kai tokia technika papuola į išsigimėlių rankas – suprasti nesunku. O tokios
yra visos valstybių valdžios, nebaudžiamai siautėjančios planetoje.
Tokia kuriama/sukurta Nauja Pasaulio Tvarka. Tai propaguoja
transhumanistai, kurie įtikinėja mus, kad mus „gydys“ arba
padarys „antžmogiais“. Žengti pradiniai pirmi žingsniai, kurie
siekia šią supuvusią sistemą ištraukti į viešumą ir padaryti
norma. Jeigu dar yra laisvų žmonių, tai jų išsigelbėjimas – ne
bėgimas, ne neigimas, ne apsigyvenimas iliuzijų pasaulyje.
Privaloma suprasti žmogų tokiu pačiu lygiu ir turėti efektyvias
gynybos priemones. Jokiomis valios pastangomis, jokiomis
meditacijomis, jokiais dvasiniais apsivalymais, jokiu dvasingumu, jokiomis maldomis apsiginti neįmanoma. Tame, ką aš
darau, yra galimybė pamatyti kaip veikia ši sistema ir panaudoti informaciją gynybiniais tikslais. Aš esu už laisvą valią
ir prieš prievartinę intervenciją į žmogaus psichinį substratą,
todėl viešinu visą informaciją, kokią tik galiu. Galite ją imti ir
naudotis.
Įmanomas moralus transhumanizmas, kuris iš tikro pagerina
žmogų ir gydo ligas, tačiau jis labai pavojingas ir situacija
lengvai tampa nekontroliuojama, ypač daugybe individualių
atvejų. Aš esu modifikuotas, viena iš pirmųjų transhumanizmo
aukų, ir noriu perspėti kitus. Iš vidaus matau ir gerąsias, ir
blogąsias viso to puses. Pasisakau už nemodifikuotų žmonių,
jeigu tokių yra, teises. Intervencija į psichikos substratą netu121

rint žmogaus sutikimo yra psichotroninė prievarta, nepriklausomai nuo to, ką iliuziškai jaučia žmogus.

23. Kuo pakeisime antisumatorių?
Norėdami suprasti kuo skiriasi tikras mokslas nuo netikro,
turime surasti tą tašką, kuriame įvyksta išsiskyrimas ir suprasti
šio išsiskyrimo priežastis – kodėl viena atšaka nueina teisingu
keliu, o kita klaidingu. Tam reikia šiek tiek patyrinėti vidinę
žmogaus dalį, suvokti kokiais principais ji yra pagrįsta.
Supaprastinimo dėlei tarkime, kad žmogus sudarytas iš sąmonės ir proto; sąmonė – tai savotiška gaublė, kurios viduje
turime minčių ekranus. Sąmonės principą apibrėškime kaip
sumatorių, kuriame vyksta surinktų duomenų sintezė, suformuojama į objektyvų ir subjektyvų pasaulį. Pati sąmonė kaip
visuma antisumatoriaus sugebėjimų neturi arba jie labai neryškūs, tačiau jis labai stipriai išryškėja žmogaus prote ir sudaro žmogaus sandaros antrą polių. Todėl sąmonė yra tik
sumatoriaus veiksmo erdvė, o prote suprojektuotas sumatorius
ir antisumatorius, kuris gali judėti abiem kryptimis, nuo visumos prie dalies ir nuo dalies prie visumos.
Todėl suvokimas veikia kaip kokybinis informacijos sumatorius, o protas sudarytas iš sumatoriaus ir antisumatoriaus.
Nuo to kokia savybė dominuoja priklauso mąstymo tipas:
holistinis, jausminis, asociatyvinis, indukcinis, sintetinis yra
sumatorinis; o analitinis, matantis detales ir faktus, logikas ir
ryšius yra antisumatorinis. Mokslo išsivystymas priklausė kaip
tik nuo šių polių išsiskyrimo, kai prote pradėjo formuotis
antisumatorius ir analizė. Sumatorius ir antisumatorius prote
gali būti
1) kokybinis-kiekybinis,
2) geometrinis ir
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3) informacinis
Kiekybinis sumatorius tai ilgiai, plotai, tūriai, greičiai, energijos, masės, stipriai ir t.t. Geometrinis sumatorius yra pirmiausiai erdvinės ir algebrinės formos. Informacinis sumatorius yra prasmės. Kiekybinis antisumatorius yra skaičius;
geometrinis antisumatorius yra formulės elementas analitinėje
geometrijoje; ir informacinis antisumatorius yra bitas, reikšmė. Įprastinio mokyklinio/universitetinio mokslo forma yra
nepilnas paprasto kontinuumo kiekybinis sumatorius ir antisumatorius, kuriame išreiškiami visi tikrovės dėsniai. Šio principo pagrindinė problema yra ta, kad jis pagrįstas paprastu
tapatybiniu kontinuumu, kuris tikrovėje neegzistuoja, toks
kontinuumas yra tik sąmoningo suvokimo forma, kuri iškreipia tikrą vaizdą.
Pasiaiškinkime smulkiau šiuos terminus tam, kad idėja įgautų
maksimalų aiškumą. Lotyniškas žodis „summa“ yra kilęs iš
žodžio „superus“, kuris reiškia „viršutinis“, „aukštesnis“. Pastarojo aukščiausiasis laipsnis yra „summus“, reiškiantis „viršiausias“, „pats aukščiausias“. Kai naudojame matematikoje,
šis žodis reiškia „veiksmų su skaičiais aukščiausia dalis“ arba
„jungimo rezultatas“. Kiekvienas skaičius, vis didėjančia seka,
yra „sumos“, nes sudarytas iš smulkesnių sujungtų dalių. Visi
jungiamieji skaičiavimai ieško tokių sumų, tai yra, visumų ir
rezultatų, gaunamų atlikus dalių sujungimus. Taip veikia visi
sumatoriai, kurie dar vadinami kitokiais pavaidinimais kaip
sintezė, integravimas, net indukcija. Tiksliuosiuose moksluose
vaizduojama, kad svarbiausia žinoti visų savybių tokias visumas – ilgius, plotus, greičius, svorius, energijas ir t.t.
Iš to seka antisumatoriaus reikšmė – tai yra priešingas veiksmas sumatoriui: nuo visumos judėjimas prie dalies, nuo pabaigos prie pradžios, nuo rezultato prie priežasties. Tai yra
dedukcija, skaidymas ir analizavimas. Kadangi sumatorius turi
tam tikrą apibrėžtą formą, antisumatorius turi būti ne tik
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paprastas padrikų elementų rinkinys, bet tas rinkinys turi turėti
savybes, sujungtas tam tikra tvarka ir logika, kurią galima
apibrėžti formulėmis. Taigi sumatoriaus pradžia būna pradinis
rinkinys ir to rinkinio sujungimo formulė, kuri duomenis iš
antisumatoriaus perveda į sumatoriaus erdvę.
Akivaizdu, kad paprastuose kontinuumuose sumatoriai ir antisumatoriai labai paprasti ir primityvūs, o tuo pačiu ir neatitinkantys tikrovės, nes tikrovėje paprasto kontinuumo nėra.
Tikrovėje, kaip įprasta sakyti, yra 2D kontinuumai. 2D=DD,
arba dinaminis ir deformuotas. Bet sąmonė yra paprastas
kontinuumas, kuris suformuojamas nepilno kokybinio informacijos sumatoriaus, vadinamo mus supančiu išoriniu ir vidiniu pasauliu. Be šio nepilno sumatoriaus turi būti pilnas sumatorius, kuris parodo tikrą vaizdą, esantį anapus mūsų suvokimo. Tariama, kad tikrovė turi sudėtingą geometrinį simetroną, kuris sudarytas iš deformuotų, daugiadimensinių kontinuumų, tačiau perkėlus jį į paprastą suvokimo sumatorių, visas
šis sudėtingumas dingsta. Todėl mūsų tikrovės schemos turi
turėti dvi koordinačių sistemas – pirma būtų paprastas kontinuumas, o antra sudėtinga multipleksų sandūra. Multipleksas
arba dauglypa yra dėmenų arba dimensijų junginys, kuris
sudaro sudėtingo kontinuumo elementą, gautą antisumacijos
procese.
Tai galima pavaizduoti kaip du sujungtus kontinuumus – paprastą ir 2D. Tiesė yra iš paprasto kontinuumo padaryta projekcija arba pjūvis. Kadangi tikrovėje tokio kontinuumo nėra,
tai ši projekcija tikros formos neparodo, tačiau aplink ją galima suformuoti struktūras, kurios sudaro tikrą deformuotą
kontinuumą, kaip nuokrypių nuo paprasto kontinuumo sistemą. Tuos nuokrypius galima laikyti papildomomis statiškų
taškų dimensijomis, kurių visuma kiekviename taške yra
dauglypa arba multipleksas. Turėdami tokių multipleksų rinkinį ir formą, aprašytą paprasto kontinuumo formule, kuri
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leidžia multipleksus tvarkingai išrikiuoti, galima gauti tikrą
sudėtingą norimos srities sandarą.
Tai reiškia, kad kiekviena formulė, sudaryta paprasto kontinuumo pagrindu, savyje turi slėpti tikrą formulę, kuri parodo
visas sumavimų nuglodintas deformacijas. Kadangi naudojamas neteisingas metodas, pagrįstas paprastais kontinuumais,
galimas teorinis modeliavimas, nes kontinuumai yra tapatybiniai, vadinasi kiekviename pratęstame kontinuumo fragmente kartojasi tas pats, o tai leidžia numatyti būsimas galimybes.
Problema ta, kad tikrovėje tapatybiniai kontinuumai neįmanomi, vadinasi be tiesioginio sąlyčio neįmanomas joks numatymas. Kitaip sakant, galime skaičiuoti tik išmatuotus ir nustatytus kontinuumus, turime turėti tyrimu sudarytus visų tikrovių žemėlapius. Iš galvos tokio žemėlapio nubraižyti neįmanoma. Visi braižymai tėra teoriniai statinio kontinuumo modeliavimai, kurių projekcijos į tikrovę būna neteisingos. Bet ši
problema sprendžiama tuo, kad į tikrovę žiūrima iš visumų ir
sumų perspektyvos, kuriose visos deformacijos esančios viduje ir dalyse yra nutrinamos ir imamas tik pats „viršus“. Dėl
šios priežasties vidinė forma tampa nesvarbia.
Tačiau tikrovė turi būti pažįstama ne taip. Tas kitas būdas vadinamas antisumatoriumi, kuris sumoje išskleidimo būdu
sugrąžina į modelį pilną sumos formą, mato tos sumos gradientus, tankius ir pan. Mūsų juslumo kokybinis sumatorius
veikia taip pat, rodo tik sujungtą bendrą galutinį vaizdą, o visa
vidinė energijos srauto forma nuglodinama rezultate. Kadangi
yra daug informacijos įvedimo kanalų, kurie turi šiek tiek kitokią kokybę, šiame sumatoriuje mes galima išskirti objektus.
Tačiau visi šie objektai yra įstatyti į paprastą suvokimo
kontinuumą, kuriame visos erdvės-laiko deformacijos užglodintos. Šis vaizdas perkeliamas į proto sumatorių, kuris mato
prasmes ir visumas, turi sintetinę vaizduotę. Tada šie visuminiai vaizdiniai perleidžiami per analitinį kiekybinį antisu125

matorių, kuris sukuria mokslines teorijas, išreikštas ženklais ir
formulėmis.
Tas antisumatoriaus išėjimas į pirmą vietą švietime yra didelė
problema, kuri sukuria substratologų ideologiją ir šiomis priemonėmis skaido visas kokybines fenomenologines formas.
Sintezė, sumavimas, rezultatas vaizduojamas iš prielaidų gaunama iliuzija, nes pakeitus prielaidas gaunamas vis kitas rezultatas ir tokioms manipuliacijoms nėra jokių apribojimų. Nors
metodas gali būti naudojamas, nes gali duoti didelę naudą,
nereikia užmiršti bendro vaizdo, parodančio tokio metodo
tikrą statusą visumoje. Taip pat, kokios bus pasekmės, jeigu
vieną dalį nepelnytai sureikšminsime kitų dalių sąskaita.
Filognozijai metodas dar pilnai nesuformuotas, šita analizė yra
tik tokio formavimo pirmas žingsnis, tačiau jis aiškiai parodo
problemines tradiciniam mokslui vietas, dėl kurių jis yra
netiesa ir antra – sukelia katastrofinius humanitarinius padarinius. Taigi turime surasti būdų kaip nuo netikrų paprasto
kontinuumo formų pereiti prie tikrų sumatorių lygyje, taip pat
– ką su tomis formomis daryti, ar jas pažįstant yra kokių nors
alternatyvų antisumatoriaus naudojimui.
Naujo racionalumo gavimas – ne toks paprastas dalykas. „Filognozijos pradmenyse“ turime tik pradinius svarstymus šiuo
klausimu.

24. Laiko valdymo technologijos
Kuriant prielaidas laksatiniam ekranui (kuris modeliuojamas
prote), išsikristalizavo idėja, paaiškinanti kai kuriuos kvantinės mechanikos reiškinius, susijusius su atbuliniu priežastingumu, t. y. iš ateities į praeitį. Tai vienas iš kvantinės mechanikos eksperimentuose nustatytų paradoksų, kad priežastingumas laike neturi fiksuotos krypties ir gali veikti tiek į iš
ateities į praeitį, tiek iš praeities į ateitį. Tai yra labai keista,
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nes visi prisirišę prie sąmonės perspektyvos, kuri yra srautinė
ir procesinė, panardinta į nuolatinį tapsmą, turintį tik vieną
kryptį – iš ateities per dabartį į praeitį. Tai klasikinio mokslo
pagrindinė aksioma. Mano filognozijose jau buvo parodyta,
kad sąmonė ne pati tikrovė, bet vieta, kur surenkama ir sujungiama informacija apie ją. Vadinasi tai, kas atrodo sąmonei
– nebūtinai tiesa. Kadangi mus domina pati tikrovė, turime
šias suvokimo iliuzijas pašalinti. Tai galime bent iš dalies
padaryti kurdami laksatinį dėmenų ekraną.
Į visą logiką čia nesigilinsiu, nors savo juodraščiuose turiu pilną variantą; čia pateiksiu tik rezultatus. Proto-ekrano pradžia
yra dvi sąvokos, tokios kaip a) kontinuumo pradmuo, kuris yra
neišreikštas, į geometrinį tašką sutrauktas kontinuumas, ir b)
skirtumas, kuris prideda geometriniam taškui matavimus.
Skirtumus išskirdami į atskirus tipus, pridedame į kontinuumo
pradmenį ekrano dėmenis. Klasikinėje lentelėje yra tokie trys
skirtumo tipai: struktūrinis skirtumas (substancija), statinis
skirtumas (erdvė) ir dinaminis skirtumas (judėjimas, kismas). Į
kiekvieną skirtumo tipą įdedame dar vieną parametrą, kuris
rodo judėjimą nuo paprasto, prie sudėtingo. Judant link paprasto – skirtumo mažėja, judant link sudėtingo – skirtumo daugėja. Visi šie dėmenys susiję ir formuoja ekraną, kuriame modeliuojama informacija, o tai pasiekiama į kontinuumą įdedant matematiką.
Toks filognozinis modeliavimas gali atrodyti neįdomus, jis
reikalingas tik tiems, kas siekia pažinti tikrovę naudojant
griežtą metodą, pritaikytą specialistui ir ekspertui. Tai puikiai
suprantu ir nesitikiu didelio populiarumo, ypač tarp tų, kurie
ieško informacinės pramogos, o ne siekia supratimo. Tačiau
nesiekiu informaciją ir per daug sutechninti. Siūlau gana populiarų variantą, skirtą paaiškinti kai kuriuos laiko paradoksus,
įsidėti į sąmonę išplėstą laiko sampratą. Taip pat tai papildymas prie serijos straipsnių, kurie susiję su „filognozijos pagrindais“, t. y., jeigu tarp skaitančių yra tokių, kurie su127

sidomėjo „moksline ezoterika“. Visų šių techninių samprotavimų idėjinis antstatas yra ezoterikoje plačiai išplatinta
Mandelos efekto koncepcija. Tai nėra grynas, iš internetinių
šaltinių nukopijuotas variantas, bet tai mano improvizacijos ta
tema.
Kas nežino šio reiškinio esmės trumpai galiu paaiškinti taip:
Mandelos efektas yra jausmas sąmonėje, kad įvykdyta intervencija į normalią laiko tėkmę ir pakeista istorija, kai visuomenės atmintyje yra viena įvykių interpretacija, o tikrovėje
visai kita. Tai galima paaiškinti ir kitais metodais, tokiais kaip
propaganda, istorijos klastojimas, bet čia yra gilesnis klodas,
kuris yra analogiškas dejavu reiškiniui ir pan.
Grįžkime prie dėmenų. Klasikinis ekranas išsidėlioja taip:
struktūrinis skirtumas (sudėtingas) įdedamas į statinį skirtumą
(paprastas), tai – substancija erdvėje. Tada į šią sistemą įdedame paprastą dinaminį skirtumą, kuris yra linijinis judėjimas
ir sudėtingą dinaminį skirtumą, kuris yra reakcija, kismas, t.
y., struktūrinė dinamika. Toks pirminės tikrovės modelis ekrane, prie kurio trūksta pridėti linijinio laiko dėmenį, kuris sukuriamas į sąmonės paprastą kontinuumą įdedant linijinį ciklinį
paprastą judėjimą, skaičiuojantį ciklų kiekį. Į tai svarbu atkreipti dėmesį, nes tai būdas, kuriuo gimsta netikro, žmogaus
laiko sąvoka, neatitinkanti pirminės tikrovės.
Prie to būtina pridėti priežastingumo sąvoką, kuri atitinka išvardintus tris dėmenis: struktūrinis priežastingumas – koreliacija tarp struktūros ir būsenos substancijoje; erdvinis priežastingumas – skirtumo sukėlėjo atsiradimas prieš skirtumą,
bet ne laike; ir dinaminis priežastingumas – sekos linijiniame
judėjime principas, kur sekoje AB, B negali eiti anksčiau už
A. Tai svarbu todėl, kad pirmos dvi priežastingumo rūšys –
pritaikomos pirminei tikrovei, o trečia priežastingumo rūšis
yra sątvaro, t. y, suvokimo iliuzija, kuri atsiranda iš aprašyto
žmogaus laiko mechanizmo, kai į paprastą suvokimo kon128

tinuumą įdedamas paprastas ciklinis, linijinis judėjimas ir kaupiamuoju būdu skaičiuojami ciklai.
Pagrindinė oficialaus mokslo klaida ta, kad jo ekrane naudojami paprasto linijinio laiko ir paprastos statiškos erdvės
šablonai reiškinių matavimui, taip primetant jiems aksiomas,
kurios išvestos iš sąmonės iliuzijų. Iš tikro, tikrovės sudėtingumo-paprastumo koordinačių ašyje, visi dėmenys turi būti
pasislinkę į „sudėtinga“ pusę, kitais žodžiais tariant, tikrovėje
nėra paprastų kontinuumų, tikrovėje visi kontinuumai sudėtingi, t. y. į juos įdėtas maksimalus, kompleksinis skirtumas,
kuriame „tas pats“, kaip paprastame kontinuume, nesikartoja.
Kiek imame tokį „laiką“ ir tokią „erdvę“, su jų aksiomomis,
tiek iškraipome tiesą. Todėl turime abu šiuos „neteisingus“
dėmenis išimti ir palikti dvi koncepcijas: struktūra (struktūrinis priežastingumas) ir erdvinė dinamika (struktūrinė transformacija).
Struktūra yra geometrinis simetronas, kurio viduje gali vykti
reakcija, arba elementų perstatymas, būsenų pakeitimas, perduodant struktūrinį poveikį erdvėje. Vienas taškas šioje erdvėje surištas su kitu tašku erdvėje ir pokytis viename taške
akimirksniu perduodamas į kitą tašką. Tačiau būtina neužmiršti, kad šis perdavimas yra ne linijinis kaupiamasis, kai
pokytis nuo pradžios laipsniškai surenkamas ir perduodamas ir
galintis vykti tik viena kryptimi, bet šuolinis rezultatinis, kai
nelokaliai surišti visi šuolio taškai. Kitaip sakant, jeigu rezultatinėje dalyje padaromas pakeitimas, „būsenos kolapsas“, jis
pertvarko atbuline eiga visą simetroną, vadinasi gali anuliuoti
ir ištrinti sukauptus tarpinius ir pradinius rezultatus atbuline
tvarka. Tai paaiškinama tuo, kad čia procesas vyksta tam
tikras simetrijas turinčioje struktūroje, kur visos dalys surištos,
ir pakeitus vieną, persitvarko visas simetronas, visomis kryptimis.
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Dabar pereikime prie įdomiausios dalies. Iš to, kas čia parašyta, savo modeliavimui galime panaudoti naują koordinačių
sistemą, sudarytą iš dviejų dalių: sąmonės iliuzijos ir pirminės
tikrovės principų. Vertikali ašis yra struktūrinis erdvinis geometrinis simetronas, kuriame vyksta globalinės nelokalios
reakcijos ir horizontali ašis – sąmonės linijinis kaupiamasis
laikas, judantis iš praeities, per dabartį, į ateitį. Svarbiausia
vieta, kurioje susiduria abi ašys, yra dabartis, sąmonės prezentinis centras, kur susijungia tikrovė ir sąmonė per informacijos srauto momentines aktualizacijas. Šis prezentinis centras
padalina laiko ašį į dvi dalis, praeitį ir ateitį, ir primeta jas
pirminei tikrovei.
Ateitį pažymime pliusu (+), praeitį minusu (-), ir uždedame
šiuos segmentus ant pirminės tikrovės, šitaip į dvi dalis
perskeldami visas reakcijas globaliniuose geometriniuose
simetronuose.
Kadangi šios sistemos turi skirtingą sandarą, tikrovė ir sąmonė, tai informaciją transformuojant iš vienos ašies į kitą,
gauname aksiomas pažeidžiančius paradoksus. Tačiau jų išaiškinimo esminis postulatas tas, kad pirminėje tikrovėje prezentiniai centrai neegzistuoja, ir juos dirbtinai į tikrovę įdeda
žmogaus suvokimas. Kai linijinio laiko aksiomas projektuojame į erdvinį plotinį judėjimą, neturintį fiksuotos krypties,
gauname prieštaravimus, griaunančius aksiomų sistemą, kurios tampa ne tokios „akivaizdžios“. Kaip šią sistemą sątvarastikrovė galėtume pavaizduoti supaprastintu vaizdiniu? Manau
geriausias būdas yra tikrovę vaizduoti kaip tam tikrą plotą
užimantį ežerą, o sąmonę kaip viename taške kylančią fontano
čiurkšlę, kuri pasiekia maksimumą ir krinta žemyn. Šis srauto
maksimumas yra prezentinis centras. Srovėje vyksta linijinio
laiko judėjimas, einantis prieš srovės kryptį, padalintą į priekinę, pliusinę ir galinę, minusinę dalį. Visa tikrovė, visi procesai vyksta ežero plote, kur tarp simetronų kyla įvairios kvantinės reakcijos, galinčios judėti bet kokia kryptimi. Tačiau są130

monės fontane, kur yra praeities-ateities iliuzija, atrodo, kad
judėjimas vyksta laiko ašyje prieš natūralią laiko kryptį, kas
pagal iliuzines laiko sekų ir krypčių aksiomas – neįmanoma.
Tai galima pavaizduoti ir taip: viršuje turime plotinį procesą,
apačioje tiesinį-taškinį, kuris viršuje esantį plotą dalina į dvi
dalis. Tikrovėje šių dalių nėra, bet ji suvokiama taip, tarsi jos
būtų. Plote vykstant reakcijoms, vertikalioje prezentinio centro
tiesėje atrodo, kad vyksta laiko osciliacijos tarp praeities ir
ateities, kai būsenų pokyčiai persiduoda iš ateities taško į
praeities tašką ir atvirkščiai. Šias osciliacijas galima laikyti
viršlaikinio simetrono erdvinėmis osciliacijomis, kuriose, padarius projekciją į linijinį laiką, atrodo, kad ateitis gali keisti
praeitį, o praeitis – ateitį, nes virš sąmonės esančioje tikrovėje
šie segmentai sudaro vieną simetroną.
Prieš pabaigą noriu sugriauti laiko gelmės iliuziją, kuri atsiranda kaupiamuoju būdu sukant ciklus ir didėjančiu skaičiumi
didinant laiko dimensijos „gylį“. Iš tikro tokios dimensijos tikrovėje nėra, nėra jokių milijardinių, trilijoninių ar kitokių gylių
laike. Visas laikas yra čia pat, aplink mus, t. y., visa praeitis ir
galima ateitis. Gylis priklauso tik nuo simetronų struktūros,
nuo to, kaip jie geba keistis ir transformuotis. Kiekvieną dabartį galima pakeisti iš „praeities“ arba „ateities“, nes jos abi
sudaro vieną, surištą sistemą, per viršlaikinę dimensiją.
Paskutinis klausimas yra galimybė tai valdyti – natūraliai arba
technologiškai. Tai sudėtinga, nes šie reiškiniai daugiau stebimi kvantiniame lygmenyje, o makrosopiniame neįrodyti. Tačiau tarus, kad visa tikrovė, taip pat ir makroskopinė, sudaryta
iš globaliai surištų simetronų, kurių viduje įmanomos makroskopinės reakcijos, yra tikimybė, kad galima tikrovę, „praeitį“
ir „ateitį“, redaguoti makrokopiniu masteliu. Tai būtų tikrovės
struktūroje įvykio įdėjimas arba išėmimas, ateities ir praeities
segmentuose, kurie susiprojektuoja į dabarties vertikalią ašį.
Taip Mandelos efektas gali ateiti sąmonėje tiek iš priekinės,
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pliusinės dalies, tiek iš galinės, minusinės dalies. Jeigu atminties sankaupos būna nepasikeitusios, kyla neatitikimas tarp
to, kas yra ir to, kas „atsimenama“. O tai yra ezoterikoje labai
populiarus Mandelos efektas. Mandelos efektas reiškia, kad
žmonių atmintyse ir tikrovėje yra kelios skirtingos istorijos
versijos. Jeigu tai tiesa, tai rodo, kad turimos technologijos,
kuriomis įmanoma „redaguoti“ realybės struktūrą. Mandelos
efektas parapsichologijoje turi tokį patį statusą kaip ir dejavu.
Tai, žinoma, galima pasiekti ir psichologinių-informacinių
manipuliacijų keliu, bet vien į tai visko suvesti negalima.

25. Kaip įminti žmogaus paslaptį
Savęs ir tikrovės pažinimas, turbūt, pats įdomiausias užsiėmimas šiame gyvenime. Šio užsiėmimo pavadinimas mums
yra filognozija. Ji gali atrodyti kaip ezoterika, kaip mokslas,
kaip filosofija, bet ji yra tai, kas yra – pažinimo meilė. Pažinimo kelias nėra lengvas kelias, tačiau juo verta eiti, nes tai,
ką gauname pabaigoje yra tiesa. Kas gali būti geriau už tiesą,
žinojimą? Niekas neturi nuo mūsų būti paslėpta, uždengta.
Žinojimo lygis visada yra mažiau negu galutinis tikslas, tačiau
pasiektos žinios yra būtinas laiptelis siekiant galutinės tiesos.
Dabartinis žmogaus supratimas nepilnas, tačiau reikia turėti
omenyje, kad prie jo bus dedamos kitos dalys, žinios bus
kaupiamos, todėl tai, kas yra dabar, net jeigu tai ne galutinis
variantas, yra vertinga. Jau esu paaiškinęs kokios yra su atomine materija susijusios hipostratos. Lentelėje turime žmogaus
komponentą, kaip jis suprantamas pagal dabartinį žinių lygį.
Pagrindinės sąvokos yra eteris ir atomas.
Eterio teorija dar neišvystyta, tačiau remiuosi keliais pamatiniais postulatais: 1) eteris yra pirminis kvanto atžvilgiu, 2)
eteris turi su kvantais surištus komponentus, 3) magnetinis ir
elektrinis komponentai yra tik dalis visų galimų komponentų,
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4) eteris ir kvantas sąveikauja tiesiogine arba netiesiogine
sąveika, 5) eterio komponentai yra nematomi, o tai reiškia,
kad jie yra hipostratose. Svarbiausia mums savybė – eterio ir
kvanto sąveika – kuri analogiška daikto ir dujų sąveikai. Kaip
žinome, ši sąveika sukelia virpesius, kuriuos mūsų sąmonė
suvokia kaip garsą. Lygiai taip pat kvantas virpina eterį ir
eteriu sklinda „garsas“, kurį su ausimi galima pagauti ir
išgirsti.
Prisiminkime kai kuriuos elementarius elektrodinamikos teiginius. Nejudantis elektronas aplink save turi paprastą elektrinį lauką, kuris aprašomas pagal elektrostatikos dėsnius.
Magnetinis komponentas paslėptas pačiame elektrone arba aplink jį esančiame eteryje ir simetrija yra nematoma. Tačiau kai
laidininku srovė pradeda judėti, aplink jį sukuriamas nematomas magnetinio lauko simetronas, kuris surištas su judančiu
elektriniu lauku. Visi šie eterio komponentai yra nematomi,
nes yra hipostratoje, bet gali būti nesunkiai aptinkami matavimais, kadangi tiesiogiai surišti su atomo komponentais.
Todėl M ir E komponentus laikau artimuoju eteriu, kuris labai
nesunkiai aptinkamas.
Kita savybė yra eterio spinduliuojamasis virpesys, kuris sklinda nuo judančio eteryje kvanto. Kadangi kvantas turi magnetinį ir elektrinį komponentą, virpesys perduodamas per juos
abu, šitaip gaunant elektromagnetinę bangą. Visa erdvė aplink
mus užpildyta eterio, per kurį sklinda virpesys, kaip dujose
sklinda garsas, kai jose virpa materialus objektas. Net kosmosas pilnas eterio, jame nėra jokio vakuumo. Tai tvirtinanti
fizika žmonėms meluoja.
Visi žinome, kad vienas iš žmogaus komponentų yra ląstelinė
žmogaus kūno sandara, kurios savo ruožtu sudarytos iš molekulių, o šios iš atomų, tiesiogiai surištų su eteriu. Visas žmogaus kūnas panardintas į eterį, persmelkiantį kiekvieną jo
kertelę. Vadinasi žmogaus sandara yra atominė ir eterinė, nes
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atomas ir eteris neišardoma visuma. Kaip laidininke pradėjus
judėti elektronams eteryje atsiranda simetrija, vadinamasis eterio geometrinis simetronas, taip kūnas irgi turi savo eterinį simetroną, nuo smulkiausios dalies iki viso žmogaus, kuris yra
patalpintas į eterį, kaip daiktas į dujas. Kūnas, kaip ir bet koks
kitas daiktas, į aplinką garsus skleidžia ne tik dujomis, bet ir
eteriu. Tie, kas turi tam tinkamą technologinę ausį, gali girdėti
ką kūnas „kalba“ eteryje.
Kūną dėl patogumo galima skirstyti į somatinę, nervinę ir
neuroninę dalį. Somatinė dalis yra mažiausiai aktyvi ir jos eterinis simetronas daugiausiai būna statiškas. Nervais krūviai juda, o tai reiškia, kad išjudina eteryje magnetinius ir elektrinius
komponentus, kurie sukuria su nervų sistema surištus magneto-elektrinius simetronus, kurie yra nematoma žmogaus kūno dalis, auros. Tai ypač pasakytina apie stuburą ir nuo jo
sklindančius eterinius laukus. Neuroninė dalis yra aktyviausia
ir svarbiausia, nes jame vysta informacinis procesas. Kiekvienas neuronas aplink save turi magneto-elektrinį simetroną,
kuris depoliarizavus neuroną, pakeičia savo struktūrą. Tai
reiškia, kad smegenys – tai ne tik atomai ir molekulės suformuotos į neuronus, bet ir eterinė struktūra, kuri turi panašią
formą į tą, kuri atsiranda laidininkais tekant srovei. Jeigu laidininkai suraizgyti į sudėtingą tinklą, tokia pat sudėtinga struktūra gaunama ir eteryje, kuri, judant krūviams, keičia savo
sandarą. Eteris smegenyse labai aktyvus, jis turi tam tikrą geometrinę ir struktūrinę virpančią formą. Žmogaus sielos reikia
ieškoti ne atomuose, bet kaip tik tokiuose eteriniuose komponentuose. Akivaizdu, kad tai ne magneto-elektriniai komponentai, bet jau sakiau, kad eteris turi daugiau mums nežinomų komponentų, taip pat, be artimųjų eterių yra tolimieji,
kurie tiesiogiai su atomais nesurišti, todėl su matavimo technika, kuri pagaminta iš atominės medžiagos, sunkiai aptinkami.
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Kiekviena iš atomų pagaminta kūno dalis turi savo konfigūraciją eteriuose:
1) statišką,
2) judančią,
3) ir spinduliuojamą.
Visos kūno dalys transliuoja signalą per eterį kaip antenos.
Turint tinkamas priemones, tai galima „girdėti“ ir pagal
„garsą“ nustatyti tos dalies būseną. Tuo pagrįsta ir telepatija,
nes sielos elementai surišti su eteriais ir keisdami savo
virpėjimo būsenas transliuoja jas į aplinką kaip antenos. Kas
moka klausytis minčių hipostratose, gali šias būsenas išgirsti ir
pagal tai nustatyti kokios sieloje mintys. Kita vertus, išoriniai
eterio judinimo šaltiniai daro poveikį kūno eteriniams simetronams. Stiprus eteriu paleistas energijos srautas gali sutrikdyti statiškus ir judančius kūno organų ir sąmonės geometrinius simetronus. Eteryje magnetiniai ir elektriniai komponentai virpina elektronus, atomus ir molekules ir sukelia organizmo organinių ir eterinių struktūrų nuovargį, nes padidina jų
įtempimą. Tas poveikis gali būti toks stiprus, kad įvyksta
eterinio-atominio kūno pažeidimai, kurie baigiasi įvairiomis
ligomis. Šiuolaikinių technologijų sukeliama tarša eteryje pasiekusi tokią neleistiną ribą, kad darosi pavojinga žmogaus
sveikatai.
Tokiu principu pagrįstas ir gydovo darbas. Reikia tik suprasti,
kad šie pagrindiniai eterio komponentai, magnetinis ir elektrinis, yra ne visas rinkinys. Bet jie įrodyti ir patogūs kaip
nematomos įrodytos hipostratos pavyzdys. Aplink gydovo
rankas ir visą kūną yra nematomas eterinis komponentas, kuris
sukuriamas dalelių judėjimo ir natūralių statinių simetrijų. Net
tiesiogiai rankomis neliesdamas kūno, gydovas gali susiliesti
su kitu žmogumi savo eteriniu komponentu, kuris yra kaip
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magnetinis laukas aplink laidininką. Galima veikti eteriu eterį
ir eteriu atomus. Kadangi persitvarkant eterio simetronui,
persitvarko ir su jais surišti kvantai, galima daryti poveikį
ląstelėms. Kaip tai veikia ir ar iš tikro veikia aš nežinau, bet
kad yra eterinė žmogaus dalis ir yra sąveika tarp dalių – nepaneigiamas faktas.
Kitas pavyzdys yra rytų medicinoje naudojama energetinė
žmogaus sandara, kurioje turime pagrindinius mazgus vadinamus čakromis ir kanalus tarp jų bei įvairių kūno dalių.
Akivaizdu, kad šie dariniai yra ne atominėje, bet eterinėje
žmogaus dalyje, kuri yra tam tikra geometrinė konfigūracija,
vadinamoji aurų sistema, kurią žmogus gali meditacijomis
mokytis reguliuoti. Energijos teka iš vienos vietos į kitą,
vyksta energetinė apykaita, panašiai kaip kraujotakos sistemoje, ir ši apykaita gali būti pažeista. Todėl turi būti kuriamos
priemonės, daug jų yra jau sukurta, kaip šią energetinę apykaitą sureguliuoti. Filognozija iš dalies remiasi tradicija, tačiau
ir nesustoja ties ja ir bando pagrįsti eterinio kūno gydymo
principus realiais praktiniais tyrimais.
Kai žmogus susiliečia receptoriais su aplinka, jis jaučia ir
eterines struktūras, nes receptorius ne tik molekulė, kuri sąveikauja su kita molekule. Molekulė yra ir eterinis darinys, kuris
sąveikauja eteris į eterį. Eterinėse hipostratose esantis triukšmas trukdo girdėti eteriniu girdėjimu, todėl daugelis yra
praradę savo recepcijos sistemos jautrumą. Tad norint padidinti savo jautrumą eteriniam garsui, reikia ieškoti vietų,
kuriose mažiausiai technogeninio triukšmo, kadangi net geriausią klausą turintis žmogus, dideliame triukšme negali nieko girdėti.
Materija yra ne tik atominė ir eteriai yra ne tik magnetoelektriniai. Vadinasi šiais komponentais žmogaus sandara neišsisemia. Tačiau jie kol kas neaptikti arba slepiami nuo žmonių. Visi šie dalykai yra nematomos hipostratos, kuriose yra
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pilnas žmogaus vaizdas. Čia reikia ieškoti sielos, sąmonės ir
kitų dalykų, kuriuos aš sieju su vadinamąja gnostine, neatomine substancija. Žinoma, ji kol kas matavimais neįrodyta,
bet mes patiriame jos egzistavimą tiesioginiu patyrimu savo
sąmonėje. Ta dalis, kurią čia aprašiau, šios vidinės tikrojo
žmogaus dalies atžvilgiu yra išorė. Tačiau tiesa ir tai, kad
viskas vienis, viskas surišta.
Pabaigai noriu perspėti dėl vieno religinių organizacijų naudojamo triuko. Šios substancijos, eteriai nėra nei blogi, nei
geri. Tačiau norint iš tam tikrų vietų žmones išvaryti ir tam
tikrose surinkti, įdeda į eterius vertinimų lenteles ir vienus
padaro „gerais“, o kitus „blogais“. Iš tikro nėra gerųjų ar blogųjų eterių, eteriai su vertinimais neturi jokio ryšio. Tačiau
juos įdėjus į žmogaus galvą, sukuriamas judėjimo iš vienos
vietos į kitą psichovektorius, nes žmonės iš vienų vietų apimti
siaubo bėga, o kitose ieško išsigelbėjimo. Tačiau tai melas,
šarlatanų ir manipuliatorių naudojama apgaulė. Šie šarlatanai
nori visus žmones iš visų kitų konkurencinių vietų surinkti
savo garde ir sukurti jame dvasinį kalėjimą, kad galėtų išnaudoti tikinčiuosius. Iš niekur bėgti nereikia ir nereikia
niekur ieškoti išsigelbėjimo. Yra viena surišta tikrovė, tereikia
žinoti visą teisingą hipostratų sandarą ir gyventi taikoje su
tikrove, nekuriant jokių iliuzinių judėjimo psichovektorių,
išgalvotais pagrindais. Tyrinėkite ir vertinkite patys, darykite
savo nepriklausomas išvadas. Yra tik vienas blogis, neteisingą,
nepilną žinojimą laikyti galutine tiesa.

26. Keturnarė sąmonė ir tulpų metodas
Žinojimas vertingiausias tada, kai įgytas savo protu. Taip yra
todėl, kad tada jis yra arčiausiai jį sukūrusio žmogaus. Viskas,
ką įdeda kiti, sukuria žmogui daugiau ar mažiau priešišką
psichovektorių, kurio paskirtis kreipti jį tokia kryptimi, kuri
reikalinga ne jam, bet kažkam kitam. Pats paprasčiausias
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atvejis – kai į kokią nors žmonių grupę sudedama universalizatų sistema, kurios paskirtis suvienodinti žmonių sąmones
tam, kad juos būtų galima valdyti kaip masę. Turint galvose
vienodas ideologines schemas, galima naudoti visiems universaliai galiojančias logikas ir argumentus. Jeigu tokių universalizatų sistemos žmonių galvose nėra, juos būna labai sunku
sutelkti, todėl jų neįmanoma valdyti. Tai rodo, kad visi žinių
skleidėjai iš tikro į galvas deda virusus, kurie reikalingi tam,
kad žmogumi būti galima pasinaudoti. Toks ideologinis apdorojimas išcentruoja žmogaus psichovektorių, perkelia centrą į
ideologiją ir žmogų paverčia tos ideologijos zombiu, kuris
tampa kažkieno valdžios užgrobimo įrankiu. Tai yra standartinė žmonių valdymo priemonė, kuria naudojantis sukuriami
gradientai, minusinės ir pliusinės zonos, ir ant jų uždedami
judėjimo keliai iš „nepageidaujamų“ kažkam vietų, į kažkam
„pageidaujamas“. Visi pagal tokių psichovektorių schemas
mąstantys žmonės yra pagauti ideologijos, paversti kovos
įrankiais. Arba kitaip – nelaisvi.
Tai reiškia, kad mano skleidžiama informacija neturi būti
mokomasi ar zubrinama mintinai, nes žodžiuose, pavadinimuose ir schemose nėra jokios tiesos – tai tik mano subjektyvūs įspūdžiai, interpretacijos ir įžodinimai, kurie reikalingi
susipažinimui su mano požiūriu. Tai, ką aš tvirtinu, reikalinga
tik tam, kad būtų galima palyginti kiek nuosavas matymas
skiriasi nuo manojo ir pabandyti suprasti skirtumo priežastis –
instaliuotos ideologijos, suvokimo prigimtiniai skirtumai,
skirtinga gyvenimo patirtis, naudoti kitokie metodai ar dar kas
nors. Aš stengiuosi sukurti maksimalų, žmoguje centruotą metodą, kuris netarnauja jokioms sistemoms ir agregorams, esantiems anapus žmogaus. Ir pats to nekuriu, neorganizuoju gerbėjų ir pasekėjų grupės, nes nesiekiu valdžios, nedidinu galios,
nesiruošiu kurti jokios valdžiai užgrobti skirtos piramidės.
Tenoriu atsiimti, susigrąžinti savo sąmonę ir paskatinti tai
padaryti kitus, atsisakant visų ideologinių kalėjimų, kuriems
žmogus tarnavo lig šiol. Jeigu kas nors pasitvirtina sa138
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voje patirtyje – galima imti ir naudotis, tačiau visada privaloma mąstyti savo galva, nes nemąstantis perėmimas žalingas
žmogaus laisvei. Mano metode svarbiausia tiesa, kuri dažnai,
siekiant pašalinių tikslų, smarkiai iškraipoma. Todėl tiesa gali
suartinti ir suvienodinti, sukurti universalizatą, tačiau savaime
tai neįmanoma, nes naudojami metodai ir perspektyvos būna
tokie skirtingi, kad tokia absoliuti tiesa būna už galimybių
ribos. Gyvenimas kolektyvinėje sąmonėje reiškia, kad žmogus
nelaisvas, kad jis zombis – kažkieno įrankis.
Po šios įžangos galima pereiti prie konkrečios informacijos,
kuria norėčiau pasidalinti šiame skyrelyje – o būtent artimąja
sąmonės sandara, kuri šiek tiek kitokia negu įprasta ezoterikoje – tai natūralu, nes konstruodamas šį modelį ne aklai
kopijavau, bet mąsčiau savo galva. Todėl įprastinės ezoterinės
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logikos schemos man negalioja, neįmanoma paveikti su įprastiniu argumentų rinkiniu, kurie man neatrodo nei triuškinantys,
nei apskritai teisingi. Mano tiesa nėra absoliuti tiesa ir galutinis žinojimas, ir tai nereiškia, kad tame skirtume, kuris yra
tarp mano ir kito žmogaus sistemos turi būti įstatomas „augimo“ psichovektorius, nes jie esą yra aukščiau manęs ir aš su
savo iškreiptu vaizdiniu tik nepakankamai priaugęs iki jų, o
augti reiškia artėti prie kažkieno ideologijos. Mano kelias visiškai skirtingas, nesiruošiu įaugti į niekieno ideologiją, taip
pat niekam nesiūlau įaugti į manąją. Vienintelis galimas vienijantis ir universalizuojantis faktorius yra praktinis veiksmingumas, bendra nauda.
Pagal mano modelį yra keturios sąmonės rūšys, kurių junginys
sudaro sątvarą. Sątvaras tai į žmogaus vidų įtraukta informacija, kuri sukuria jame vidinį vaizdinį. Šis vidinis vaizdinys
perkeliamas į keturias sąmones. Jos tokios:
1) priekinė sąmonė – fiksatas,
2) galinė sąmonė – laksatas,
3) centrinė sąmonė – fiksato ir laksato mišinys,
4) emocinė sąmonė.
Uždėta ant smegenų vaizdo sistema atrodyti kaip pavaizduota
paveikslėlyje.
Matome, kad sąmonių struktūra suvokime koreliuota su smegenų žievės zonomis, tik fizinėse smegenyse yra apversta A ir
B sričių padėtis. Tai yra – jos apkeistomis vietomis, nes A sensorinė žievė smegenyse yra galinėje dalyje, o suvokime – priekinėje dalyje, suvokiama kaip mus supantis pasaulis, kuriame
orientuojamės. Visa kita išdėstyta maždaug taip kaip pavaizduota, aplink centrą, kuris yra kūno sąmonė, susijusi su kūno
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žievės sritimis, ir emocijų sąmone D, kuri yra visų kitų sąmonių pamatas.
Taigi pasiaiškinkime ką šios dalys reiškia. A yra priekinė
sąmonė, kuri yra sensoriumas, mus supantis objektyvus pasaulis, arba fiksatas, kuriame veikiame su centrinės sąmonės, C,
kūno homunkulu. Šis homunkulas yra ne tikras kūnas, bet tik
smegenų surinktas kūno atvaizdas, kaip ir kiti atvaizdai. B yra
galinė sąmonė, kuriame yra mąstymas, vaizduotė, laksatas
skirtas apdoroti priekinės ir centrinės dalies informaciją, planuoti, projektuoti ir modeliuoti veiklą, kurti. Matome, kad A ir
B susikerta kūno vietoje ir praktiškai turime keturis kūno
variantus, kurie sukuriami kiekvieno segmento. A variantas –
akių vaizdas, B variantas – gnostinis, žinių implantas, C variantas – kūno jausmas anapus vaizdo ir minties, nematomas
kūnas, D variantas – emocijų suformuotas kūnas. Tenoriu dar
kartą pakartoti, kad šitas keturvietis kūnas yra ne tikras kūnas,
bet tik „dvasioje“ sukurtas homunkulas, tikro, pirmapradžio
kūno atvaizdas. Dėl šios priežasties meditacijos praktikomis
galima valdyti homunkulo būsenas iš visų keturių vietų, keisti
bet kokios vietos formą. Pagal kiekvieną sąmonės rūšį yra
tokie su kūnu susiję orientyrai. Per A segmentą suvokiamas
grožis, per B segmentą suvokiama prasmė, per C segmentą
suvokiama savijauta, malonumas, per D – laimė, harmonija.
Tai yra gražumas, saldumas, šventumas ir laimė – tokie yra
homunkulo archetipai. Nemanau, kad teisinga šiame sąmonių
junginyje ieškoti teigiamų ir neigiamų vietų, ir kurti kariavimo
su savimi psichovektorių, savęs naikinimas, pagal kokią nors
religinę doktriną yra beprotybė, tokie psichovektoriai virusiniai, darantys žalą žmogui. Bet taip pat ir nesakau, kad
visiems privaloma perimti mano supratimą. Tenoriu, kad kiekvienas pamąstytų savo galva ir susikurtų tikrą, iš savo giliosios
patirties paimtą supratimą.
Mano modelyje, ši keturnarė sistema natūraliai skirstosi į tris
aukštus: fizinių smegenų aukštą, kuris sudarytas iš materialios
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energijos (šis vaizdinys paremtas priekine sąmone); gnostinių
smegenų aukštas, sudarytas iš nematomos, nekietos gnostinės
energijos (vaizdinys paremtas galine sąmone); realino aukštas
– tai tas galutinis vaizdas, kuriame yra galutinė suformuota
keturnarė homunkulų sistema. Tai reiškia, kad pirmi du aukštai yra pasąmonė, o trečias – tikrasis suvokiantis žmogus, realybės pilnas modelis, vadinamas realinu. Pažįstant žmogaus
substratą, jo reikia ieškoti visose trijose vietose ar iš trijų perspektyvų, nors visas pirmapradis žmogus, esantis už homunkulų, yra vienis, neišskaidyta visuma.
Kadangi keturnaris realinas, vidinis žmogus, konstruojamas
smegenų, šį vaizdą ir vidinį jausmą galima valdyti darant
smegenims poveikį. Paveiki regos žievę, priekinėje sąmonėje
sukuri haliucinaciją; paveiki mąstymo zoną, galinėje sąmonėje
sukuri įdėtinę mintį arba telepatiją. Taip veikiant smegenis
spinduliais ar implantais, galima veikti žmogaus savęs ir
pasaulio suvokimą visuose keturiuose segmentuose. Taip
vyksta žmogaus kankinimas, persekiojimas, dezorientavimas,
kai žmogus supainiojamas savo vidiniame paveikslėlyje darant
poveikį energetiniams apvalkalams. Tokio antpuolio negatyvius padarinius galima labai sušvelninti išaiškinant žmogaus
sandarą ir padedant suprasti, kad viskas šiame viduje netikra,
tik iškraipyti aplinkos poveikių modeliai. Vadinasi į defektus
ir anomalijas neverta kreipti rimto dėmesio, nebent aiškintis
kas už viso to stovi. Pavyzdžiui, jeigu naudojamas psichotroninis ginklas ardantis energetinius apvalkalus, kas tai daro
ir kokiu tikslu.
Visos keturios dalys yra tampriai surištos, todėl įmanomos
projekcijos iš vienos dalies į kitą: iš A į B, iš B į A, B į C ir t.t.
Tarkime daroma projekcija iš B dalies į C, t. y. iš minčių
formų į semantinį kūno kontinuumą. Tokia projekcija leidžia
papildyti kūno vaizdą pridėtiniais elementais, kurie paimami iš
žinių ir supratimų pasaulio ir yra išplėstas vidinio žmogaus
vaizdas. Tai ypač populiaru ezoterinėse ir magijos praktikose,
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kurios iš esmės yra tulpų kūrimas – metodas paimtas iš Indijos
ir Tibeto budizmo. Pavyzdžiui, panagrinėkime kaip atsiranda
spontaniškosios baimės tulpos. Emocijų sąmonė D sukuria
baimės jausmą, baimė peršoka į protą B sąmonę, kurioje
sukuriama mintis-forma, kuri paskui projektuojama į A sąmonės kontinuumą, į mus supančios aplinkos modelį. Dėl
eiliškumo galima ginčytis, o būtent, kur prasideda tulpa. Manau, kad labai dažnai jos pradžia yra atmintyje, kuri susijusi su
galine sąmone. Atminties vaizdinys paskatina emociją, emocija sukuria mintį-formą, tada ta mintis-forma projektuojama į
A kontinuumą ir atrodo, kad tulpos jausmo pradžia ir šaltinis
yra anapus homunkulo esantis pasaulis. Yra spontaniškos,
vidinės emocinės tulpos – kaip mirusių artimųjų regėjimas,
religinės patirtys, taip pat išorinės, technologinės tulpos,
sukuriamos dirbtinai. Taip kuriamos ir paauglių tulpos, pagrįstos Anime personažais, waifu ir t.t. Magijoje taip kuriami
demonai, religijoje angelai, dievai. Iš esmės, visi kas įsitraukia
į tokius ezoterinius dalykus, užsiima sąmonės treniruotėmis,
kurių pagrindas, budizme atsiradęs tulpu metodas, kurio mechanizmas gerai matosi mano pateiktame sąmonių modelyje.
Svarbiausia, ką iš to reikia suprasti, kad beveik viskas vyksta
žmogaus galvoje, sątvaro viduje, nors galimi ir išplėsti modeliai, pagal kuriuos yra ryšys ir su nematoma transcendencija.
Technologinis tikrai yra išorinis, kaip pavyzdžiui, psichotroninėje ir kt. technikoje. O hipostratinė energetinė koreliacija
yra neištyrinėta sritis, ir ezoterikai dažnai tenkinasi homunkulinėmis iliuzijomis, nors nesakau, kad taip būtinai yra visada.
Kitaip sakant, nekuriu jokių bėgimo ar gelbėjimosi psichovektorių; tokios tulpų technikos yra labai įdomi sąmonės valdymo priemonė. Tik reikia stengtis neleisti, kad sąmones valdytų kiti, pasisavinę, uzurpavę open source, visiems laisvai
prieinamą metodą, ir sukūrę to pagrindu sektą ar ką panašaus.
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IV. Artimojo eterio tyrimai
27. Filognozijos profiliai
Filognozijos idėja gimė 2018 m. gegužės mėnesį ir buvo
pristatyta „Filognozijos pagrinduose“. Tai 2018 m. pagrindinė
tema, kuri lems viską, kad darysiu ateityje, 2019 m. ir
tolesniais. Neinu nei mokslo, nei filosofijos keliu, filognozija
yra kažkur tarp jų ir, tikiuosi, anapus jų. Tie, kas nori
prisiminti pagrindinius principus, turi grįžti prie minėtų
„Pagrindų“, čia pakartosiu tik tai, kas svarbiausia šiam
papildymui. Dabartinis filognozijos lygis yra neaukštas. Tai
vertinama pagal atskleistos tiesos procentą. Visa tiesa yra 100
proc. Ją dalinu į tūkstantį dalių ir gaunu, kad kiekvienas
procentas turi dešimt galimų žingsnių. Tai, ką esu pasiekęs
šiuo metu tėra viena dalis iš tūkstančio arba vienas žingsnis, o
skaičiais 0,1 proc. Vadinasi reikia dar 999 žingsnių. Tačiau
juos padaryti ne taip paprasta. Tikiuosi suorganizuoti projektą
1000 metų. Jeigu jo pradžia yra 2018-05, tai pabaigos
turėtume laukti 3018-05. Tada tikiuosi turėsime 100 proc.
atskleidimo. Tai, žinoma, priklauso nuo įdėtų pastangų ir proto
– norint pasiekti tikslą, reikia atkakliai dirbti. Dėl šios priežasties negaliu pasiūlyti jokio galutinio rezultato ir užbaigtos
tiesos, nes prie jos kelias tolimas, ilgas ir sunkus. Tie kas
norės juo eiti, arba bent prisidėti prie tų, kurie eina, turi
nusiteikti ne gauti visus paruoštus galutinius atsakymus, bet
ieškoti tiesos patys. Dėl asmeninės naudos pasiimti kol kas
nėra ką, reikia duoti, kad galėtų imti ir nešti toliau kiti.
Nuo to pradedu ir aš, nuo pagrindų paklojimo. Filognozija yra
ir teorinė, ir instrumentinė. Šios dvi dalys labai svarbios, nes
žinios vertinamos pagal veiklos masto išplėtimą, pagal rezultatą. Jeigu teorija neduoda priemonių išplėsti veiklos mastą,
įvaldyti tikrovę, jos tėra imitacija, ne žinios. Jose nėra tikros
tiesos. Žinojimas vertinamas pagal praktiką. Todėl siekiant
atskleisti tikrovę valdantį simetroną, jį reikia tirti, nes pats jis
visas tiesiogiai niekada neatsiveria. Jį reikia atidengti,
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o tai padaryti galima tik naudojant įrankius. Ši paprasta taisyklė reiškia, kad simetronas yra paslėptas hipostratose, ir
norėdami jį atskleisti, turime jas atidaryti ir parodyti, kad galėtume nukopijuoti formą. Tai nėra paprasta, tam reikia išradingų įrankių ir sumanaus proto, kuris neuždarytas sąvokų kalėjimuose ir nebijo peržengti nustatytų ideologinių rėmų. Tai
ne taisyklių zubrinimas, tai kūryba.
Aišku, reikalingos visos dalys, visos kategorijos žinotojų, bet
svarbesni tie, kas kuria, o ne tie, kas vien naudojasi kitų darbo
vaisiais. Kad tai suprastume, pažvelkime į schemą, kurioje parodyta visa tyrimo proceso gradacija, su pagrindiniais vaidmenimis ir funkcijomis.
Čia pažymėta filognozijos tyrimo proceso struktūrinė schema,
kurioje matome, kad yra 3 kategorijų proceso dalyviai:
I kategorija – eksperimentuotojai, kurie surenka duomenis,
kuria eksperimentų įrangą ir matavimo prietaisus, daro pirmines duomenų interpretacijas.
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II kategorija – tie, kas dirba su duomenimis jusliniuose ir
technologiniuose ekranuose, mintyse kuria kontinuumų struktūras, išradinėja dėmenis, formuoja laksatus bei jų aprašymo
ženklines priemones. Tai teoretikai, kurie eksperimentinius
duomenis sudeda į aiškinamąjį modelį.
III kategorija – zubrintojai-praktikai yra žmonės, kurie mokosi sukurtų teorijų, zubrina taisykles ir procedūras, taiko žinias praktinių problemų sprendimui arba dirba mokytojų darbą. Jų problema ta, kad jeigu nemato pažinimo proceso visumos, jiems atrodo, kad taisyklė yra svarbiausia, nes yra
galutinė tiesa ir ja tereikia aklai sekti. Nukrypimas yra klaida,
o tai didžiausias pavojus mokiniui ir mokytojui. Klaidos gali
sukelti katastrofinius padarinius.
Iš tikro visuma turi veikti kaip viena visuma, suprantant, kad
kiekvienas iš trijų vaidmenų yra tik viena dalis toje visumoje,
ir kad skirtingų vaidmenų reikalavimai ir taisyklės – skirtingos. Tie, kas dirba antroje kategorijoje, jiems netinka trečios
kategorijos reikalavimai, nes tokiu atveju nebūtų įmanoma
sukurti nieko naujo, žengti kito žingsniuko link galutinės
tiesos, iki kurios ilgas kelias. Filognozijoje, tie, kas save mato
mokiniais ir zubrintojais, turi tik 0,1 proc. tiesos. Vadinasi, čia
jiems beveik nėra kas veikti. Todėl filognozija akcentuoja I ir
II kategoriją, o būtent instrumentinį tyrimą, eksperimentą ir
teorinius apibendrinimus, „kūrybą“. Šiose pirmose dvejose
kategorijose visas kelias prieš akis ir darbo yra 1000 metų į
priekį. Laukiami tik tie, kas nori prie šio darbo prisidėti.
Nelaukiami tie, kas nori tik pasinaudoti.
Dabar glaustai, kaip veikia visas procesas. Paveikiamas objektas, natūraliai arba technologiškai; tas poveikis pereina į
informacinį srautą, tampa suvokimo arba matavimo prietaiso
informacija; ta informacija formuojama biologiniuose arba
technologiniuose ekranuose ir įgauna tam tikrą ekraninę formą, kuri nesutampa su tikra; su šiuo objektu dirba protas, min146

tys, kuriamos schemos, laksatiniai ekranai, geometrinės struktūros, aprašančios pirmapradį simetroną; ir paskutinis etapas –
šios geometrinės struktūros aprašomos ženklais. Tie ženklai –
tai matematika, formulės, logika ir visos kalbinės priemonės,
kurios reikalingos aprašyti reprezentacinę ir pirmapradę struktūrą. Kadangi reprezentacinis simetronas neatitinka pirmapradžio simetrono, tai jo atbulinė projekcija į pirmapradį objektą vadinama „gnostiniu implantu“, kuris schemoje pažymėtas pilka rodykle. Kuo daugiau atskleistame simetrone atitikimo pirmapradžiam simetronui, tuo daugiau tiesos žinoma.
Vadinasi pilna tiesa bus pasiekta tada, kai gnostinio implanto
struktūra sutaps su pačio objekto struktūra. Tai labai sudėtinga, nes techniniai ir jusliniai ekranai turi ribotas galimybes
ir jie iškraipo objekto formą, todėl ją tiksliai ir pilnai rekonstruoti neįmanoma. Vadinasi, pirma reikia paruošti tokią terpę,
kurioje būtų įmanoma išreikšti visas objekto dalis, taip pat ir
tas, kurios slepiasi hipostratose. Ši filognozijos dalis vadinama
holoplastine matematika.
Panašiai veikiama ir moksle, taip pat mokslo švietimo sistemoje, tačiau didelė dalis šios struktūros yra užmaskuota ir mokiniams rodomas tik ženklinio kodo lygmuo, be gilesnių paaiškinimų iš apatinių lygmenų, todėl retas kuris pats sugeba pagal
ženklus rekonstruoti visus formulėse užkoduotus simetronus.
Mokslas atrodo labai sudėtingas ir neįkandamas paprastam
protui. Tačiau taip yra tik todėl, kad slepiama pilna informacija, painiojama, neduodamas tinkamas paaiškinimas ir mokinį ištinka nusivylimas savimi ir mokslu, dingsta visa motyvacija mokytis. O tie, kas gauna tikrus pilnus vadovėlius,
lengvai įsisavina visą informaciją ir kitiems, turintiems nepilną informaciją, atrodo gabiais, talentais ir net genijais. Bet taip
yra tik todėl, kad jie privilegijuoti gauti pilną informaciją ir
nereikia gaišti savo laiko dviračio išradinėjimui ir konstravimui savo galvoje to, kas jau seniai sukonstruota. Toks yra
zubrintojų pasaulio sąmokslas. Tačiau tiems, kas yra pirmoje
ir antroje kategorijoje, tai neaktualu, nes jie taisykles kuria pa147

tys ir yra tobuli savo kūrinio žinovai. Problemų iškyla tik tada,
kai jas reikia perteikti zubrintojams, kurių intelektualiniai
pajėgumai nedideli ir jie nesugeba savo galvoje rekonstruoti
kokia geometrinė figūra stovi už lingvistinės arba matematinės
formulės, nes nėra mintyje tą formulę grindžiančios struktūros.
Tiems, kas tą struktūrą sukūrė, ją suprasti labai paprasta, nes
jie yra autoriai, bet perteikimas – ne toks paprastas. Ir ypač tuo
atveju, kai žmogus net nesupranta kas už formulės turi stovėti
ir ko reikia savo galvoje ieškoti. Vadinasi, aiškinama turi būti
nuo pačio pradinio elementoriaus. Mokyklose dažnai tai nepadaroma, todėl mokiniai išeina iš mokyklos su broku galvose.
Jie tik žino, kad reikia aklai laikytis taisyklių ir nedaryti
klaidų, bet daugiau jokio gilesnio supratimo neturi. Ir šis įsitikinimas iš kitų dviejų kategorijų yra didelė klaida.
Taigi užbaigdamas apibendrinu – filognozija skirta I ir II kategorijos tyrėjams, eksperimentuotojams ir teoretikams, tiems,
kas turi gebėjimų ir pašaukimą. Šis kelias kol kas yra tik
užuomazga, kuri labai atsilikusi nuo mokslo. Bet reikia
suprasti, kad tai kitas kalias, todėl nesiekiama mokslą kartoti
ar mėgdžioti. Pradžiai kelio reikia daug hipostratinių duomenų, nes jos pagrindinis tikslas, tada turi eiti mokslo dogmų
performulavimas filognozijos metodu. Kokios hipostratos
akcentuojamos jau buvo galima suprasti iš filognozijos pagrindų – tai gnostiniai eteriai (susiję su sąmone) ir gravitaciniai eteriai, kurių simetrono supratimas reikalingas antigravitacinės levitacijos technologijai. Žinoma, yra ir daugybė kitų
vietų. Ir bandomaisiais-mokomaisiais tikslais galima instrumentiškai patyrinėti magneto-elektrinius eterius ir kas už jų
stovi tam, kad būtų galima įgauti praktinių tyrimo įgūdžių.
Magneto-elektriniai eteriai patogūs todėl, kad juos tirti
nereikia brangių ir sudėtingų įrengimų.
Hipostratų tyrimas susijęs su rizika, nes ten paslėpta daug
valstybės paslapčių ir ji nenori šioje vietoje turėti jokių paša148

linių akių. Tačiau tai turėtų ne atbaidyti, bet priešingai –
paskatinti dar energingiau gilintis į šią sritį.

28. Praktinės filognozijos pradmenys
Skyrelyje „Filognozijos profiliai“ filognozo veiklos buvo suklasifikuotos į dvi kategorijas. I ketegorija yra praktinė, skirta
instrumentais rinkti duomenis apie tikrovės simetroną, o II
kategorija yra to simetrono teorinio modelio kūrimas. Rimtas
darbas prasideda nuo eksperimentinių duomenų. Be jų,
teorinis modeliavimas turi tik pasiruošimo paskirtį. Tai, ką lig
šiol dariau, galima priskirti II kategorijos veiklai, nes
nesirėmiau jokiais konkrečiais eksperimentais. Iš dalies buvo
panaudoti kitų surinkti duomenys ir asmeninis bendras pasaulio supratimas. Bet, kaip jau sakiau, tokia kryptis nėra
teisinga, nes taip tik kuriami gnostiniai implantai, kurie
dažniausiai neturi jokio atitikmens tikrovėje. Teisinga kryptis
yra I kategorijos veiklos surinkti duomenys, perkeliami į proto
konstruktus, teorijas. Todėl paskutinė, ketvirta „Filognozijos
pradmenų“ dalis bus skirta praktikai, ar bent jau tokios praktikos užuomazgai.
Filognozija nėra mokslas. Nuo jo bandau kiek įmanoma atsiriboti ir tikrovę tirti per savo asmeninę perspektyvą. Kad tai
būtų lengviau, reikia įvesti savo terminologiją, kuri nesipainiotų su moksliniu žargonu ir būtų pilnai filognozinė. Kitiems tai gali būti nepatogu, tačiau tai privaloma, nes čia užsiimama ne mokslu ir nereikia to, kas daroma filognozo, su juo
painioti. Realybė ir reiškiniai gali būti tie patys, mokslo ir
filosofijos jau ištirti, tačiau filognozijoje mąstomi naujais
pavadinimais. Jau esu perspėjęs, kad pažinimo esmė ne pavadinimuose ir juose nėra jokios tiesos – nesugebant pažvelgti
anapus pavadinimų, bus labai sunku suprasti tai, kuo užsiima
filognozas. Už pavadinimo privaloma matyti teisingą mintįschemą. Šiam tikslui dažnai naudoju supaprastintus paveiks149

lėlius, kurie yra užuomina į tą formą, kurią reikia konstruoti
savo mintyse.
Taip pat, šioje dalyje negaliu aprėpti visko, todėl teks apsiriboti tam tikra griežta sritimi, kuri prieinama paprasčiausiomis
priemonėmis, nes sudėtingų įrankių kol kas neturiu. Ta sritis
vadinama artimaisiais eteriais, kurie surišti su atominės substancijos kvantais. Akcentas dedamas ant eterių, o ne ant
atomų, t. y, mokslo terminais – ant bozonų, o ne fermionų.
Mus domins sąveikos, kurių, kaip žinia, Standartiniame Modelyje yra 5:
a) stiprioji sąveika,
b) silpnoji sąveika,
c) elektromagnetinė sąveika,
d) gravitacinė sąveika, ir
e) Higso sąveika.
Pradžiai paimsiu pirmas tris, kurioms sugalvojau savo, filognozinius pavadinimus.
Artimieji eteriai vadinami taip:
•

aksitonas – aksitoninis eteris (elektromagnetinė sąveika);

•

kleonas – kleoninis eteris (silpnoji sąveika);

•

eineras – einerinis eteris (stiprioji sąveika).

Matome, kad iš esmės, dauguma žinomų technologijų pagrįstos Mendelejevo atomų lentele ir aksitoniniu eteriu, kuris turi
du žinomus komponentus: EL – elektrinis, ir MA –
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magnetinis. Bendrai šie komponentai vadinami elma bangomis. Neviešos technologijos, kurios slepiamos nuo žmonių,
gali naudoti gravitacijos simetronus levitacijai arba gnostinę
substanciją psichotroniniam poveikiui ir daugybę kitų mums
nežinomų hipostratose paslėptų galimybių. Tačiau šios galimybės „Filognozijos pradmenyse“ mūsų nedomins. Praktinė
dalis bus skirta išimtinai aksitoninio eterio komponentų tyrimui, bandant savarankiškai, savo priemonėmis atskleisti jų simetronus, galinčius parodyti, kad mokslininkai daug kur neteisūs arba paprasčiausiai žmonėms meluoja. Kitas dalykas – į
aksitoną pažiūrėti kaip į svarbų žmogaus komponentą, įeinantį
į pirmapradžio žmogaus sandarą, matomą anapus homunkulo,
per sumatorių ir antisumatorių prote.
Artimieji eteriai taip vadinami todėl, kad yra tiesiogiai surišti
su atomo komponentais, sudarančiais mūsų realybės branduolį. Mes šią substanciją suprantame gerai, esame ją plačiai
ištyrinėję ir mokame iš jos gamintis jutiklius, imtuvus, antenas
ir t.t. Lengvai aptinkami tie eteriai, kurie sąveikauja su
elektronais, kurių judėjimą mes pagauname kaip matuojamą
srovę. Šį efektą galima įvairiai taikyti renkant naudingus
duomenis apie artimuosius eterius. Tačiau elektronų sąveikos
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aprėpia tik nedidelę eterinės realybės dalį, visi kiti judėjimai,
kurie nejudina elektronų – lieka už suvokiamumo ribų. Kai
kuriuos efektus, susijusius su kleonu ir eineru galima fiksuoti
su detektoriais, kurie yra įvykių registratoriai, tačiau tokį
metodą pritaikyti naudingai technologijai daug sunkiau.
Nepaisant to, laikome, kad be elma bangų įmanomos kleoninės ir einerinės bangos, kurioms fiksuoti antenos vis dar
nesukurtos. Tai padarius, būtų galima atverti naujus pasaulius,
kurie šiuo metu yra paslėpti ir slepia daug nežinomų
galimybių. O apie kitus, tolimuosius eterius – nėra net ką
kalbėti, kol detekcija pagrįsta vienintele elektronų technologija.
Akivaizdu, kad eteris turi dvi pagrindines būsenas – neutralią
ir aktyvią. Neutralioje būsenoje eteris kompensuotas uždaromis sąveikų grandinėmis ir neaktyvus į išorę. Tačiau šį kompensuotą simetroną suardžius, eterio komponentas tampa aktyvus, kas pasireiškia per traukimą arba stūmimą, sukamąjį
judėjimą ir kitus efektus. Šioje būsenoje eterį tirti patogiausia,
nes matome jo simetrono akivaizdų poveikį įvairiems objektams. Toks yra magnetinis komponentas aksitone, kuris sukuriamas elektronų srovės, išstumiančios MA jėgos linijas į išorę. Šis komponentas tampa aktyviu ir traukia metalus bei magnetus. Kitaip sakant, šiuo atveju neutralaus simetrono apvertimas sukuriamas paprastu elektronų judinimu. Tai labai svarbus principas, kurį, manau, galima naudoti ir kitų eterio komponentų „atidarymui“. Pavyzdžiui, aktyvios substancijos judinimas sukamuoju judėjimu ir pan., kuris dažnai vaizduojamas
kaip antigravitacinių komponentų išstūmimo ir suaktyvinimo
viena iš galimų sąlygų.
Kuo svarbus aksitonas – suprasti nesunku. Tai visus branduolinius elementus išoriškai rišantis apvalkalas, pereinantis į
makroskopinius mastelius ir makroskopiškai aktyvus per EL ir
MA komponentą. Visos fazinės substancijos sankaupos surištos naudojant sąveiką tarp teigiamo ir neigiamo aksitono.
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Aksitonas kuria makroskopinius laukus, kurie daro poveikį
organizmo sandarai, suriša šį žmogaus komponentą su supančia aplinka. Taip pat aksitonas svarbus recepcijoje per
jautrumą ELMA bangoms. Šia proga noriu pasakyti kelis
žodžius apie šviesą, kuri tapatinama su aksitonu. Tai neteisinga, nes aksitono bangos yra ne pati šviesa, o šviesos būsenos sukėlėjas gnostinėje substancijoje, kaip garsas yra ne
atmosferos virpesiai, o sąmonės sukurta kokybė. Saulė yra ne
šviesos, bet tik energijos šaltinis, kuri reikalinga tam, kad
atominė substancija turėtų gyvybei tinkamas fazines būsenas.
Kaip matome iš nubraižytos schemos, viešų technologijų
branduolys paremtas matomais atomais ir matomu aksitonu.
Kitos galimybės yra arba avangardinės technologijos, arba,
jeigu kas nors efektyvaus ir atrasta, tai akylai saugoma nuo
visuomenės. Iš esmės, technologijos įmanomos visuose gyliuose, bet šiuo metu mokslas krapštosi pačiame paviršiuje ar
bent taip vaizduoja. Kita vertus, yra daug padaryta ir egzotiškose srityse, tokiose kaip gnostiniai eteriai, tik kol kas lieka
neaišku ar naudojama psichotronika aksitoninė, ar yra surasta
kas nors labiau pažangaus. Jeigu tai tiesa, tai turi būti surasta
daug efektyvesnių kvantų už elektronus, kažkas panašaus į
gnostinius elektronus ir gnostinius aksitonus. Aišku, tai tik
spėlionės, nes pats sąmonės principas gali būti ir ne tokia
didelė egzotika eteriniame lygmenyje kaip bandoma pavaizduoti ir poveikis informacinei gaublei per energetinę gaublę –
pasiekiamas labai lengvai. Ypač per nanotechnologijas valdant
smegenų struktūrą labai dideliu tikslumu.
Tai yra vienas iš klausimų, kuriuos sprendžiu, tačiau šiuose
„Pradmenyse“ jis nebus svarbiausias, geriausiu atveju – pasiruošimas tokių klausimų sprendimui. Tai svarbu todėl, kad
tokios technologijos iš lėto įvedinėjamos į viešumą ir žmonės
turi turėti supratimą apie tai, kas jiems siūloma. Tokio supratimo neturint galima padaryti klaidingų sprendimų ir prarasti
savo laisvę ilgiems tūkstantmečiams. Sprendimai bus labai
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sunkūs, su labai rimtomis pasekmėmis. Iš nežinojimo atidavimas savo valdžios, susižavėjus technologija, gali turėti katastrofines pasekmes. Todėl tai, ką darau reikia suprasti ne kaip
primityvią propagandą ir viliojimą, bet kaip pagalbinę informaciją, kuri padės padaryti kvalifikuotus sprendimus. Sprendžiama turi būti ne vien emocijomis, bet ir turint gilų reikalo
supratimą. Tam filognozija ir skirta.

29. Bendras filognozijos vaizdas
Šioje „Filognozijos pradmenų“ vietoje jau esame beveik pasiruošę daryti praktinius tyrimus, tetrūksta galutinio apibendrinančio paaiškinimo, kokioje vietoje tas tyrimas bus daromas. Juo nesiruošiama padaryti jokių stulbinančių atradimų,
nes artimuosiuose eteriuose tai neįmanoma, tačiau pasimokyti
tirti ir mąstyti savo galva – privaloma. Mano stilius gali
pasirodyti sausas ir monotoniškas, tačiau nesiūlau jokios informacinės pramogos ir informaciniu linksminimu neužsiimu.
Viskas skirta praktikai, veiklai, ne mėgavimuisi iliuzine būsena. Lig šiol akcentavau bendrą vaizdą, kurį vadinu holoplastiniu, tačiau akivaizdu, kad tas bendras vaizdas iš pradžių
yra tik šablonas, kurį dar turėsime užpildyti; taip pat laikau
svarbiu principą, kurį pavadinau Mockaus transformacija,
turintį paaiškinti kaip energija virsta informacija šviesos
arkoje. Kadangi žmogus yra dviejų realybių junginys, tarp tų
realybių turi būti tiltas, kurio nepaaiškinus suprasti kas yra
žmogus ir kaip jis atsiranda – neįmanoma. Norit atsakyti į šį
klausimą, reikia aprėpti visą žmogaus spektrą, kuris prasideda
nuo atomų pasaulio ir baigiasi tolimųjų eterių gelmėje. Tarp
visų šių sluoksnių privalomas pereinamasis ryšys, antraip jie
nebūtų sujungti ir nebūtų įmanomas sielos komunikavimas su
fiziniu pasauliu. Šis dvikryptis ryšys ir vadinamas Mockaus
transformacija (energijos į informaciją).
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Kaip sakiau, žmogaus sandarą patogu aprašinėti Uroboro
simboliu, tačiau turime iš ezoterikos ir magijos sferos jį
perkelti į racionalų pasaulį. Taip pertvarkytas šis simbolis
labiau tinkamas filognozijai, siekiančiai pažinti žmogų ir jį
supančią realybę protu. Filognozo protas neįprastas, nes jis
neina nei religijos, nei filosofijos, nei mokslo keliu, tačiau vis
tiek tai yra protas, nes kuriamas toje vietoje, kurioje protą
konstruoja išvardintos sistemos. Tačiau filognozijos prielaida
– susikonstruoti protą savomis priemonėmis, padarant jį labiau
tinkamu filognozijos didžiajam tikslui. Uroboro paskirtis išskirti dvi substancijos rūšis, sudarančias egzistuojančio žmogaus pamatą – rodančiąją substanciją ir rodomąją substanciją.
Tie, kas skaitė „Pradmenis“ iš eilės, ne kaip atskirus straipsnius, turėtų pagrindinius teiginius atsiminti. Rodančioji substancija yra savotiškas indas, kartais vadinu gauble, kuriame
vaizdų forma formuojama informacija. Rodomoji substancija
yra atvaizdas, paimtas iš anapus žmogaus esančios realybės.
Tirdami šiuos atvaizdus, mes kuriame teorijas apie mus supančią realybę. Savo schemoje Uroboro principą sujungiau su
eterių spektrine juosta, bandydamas sąmonės dalis susieti su jų
vieta šiame spektre. Ta juosta pateikta ankstesniame skyrelyje.
Į schemą galima žiūrėti įvairiai, nes čia sudėta labai daug vertingos informacijos: vertikaliai, horizontaliai, iš kairės į dešinę. Vertikaliai matome: kuriantįjį pradą apačioje – jame sukoncentruota visa tiesa, visas žinojimas apie šią realybę; per
vidurį yra pirmapradis kūnas, sudarytas iš viso, anapus vaizdo
esančių substancijų spektro, pradedant dešinėje nuo atomų ir
baigiant kairėje gnostine substancija ir tolimaisiais eteriais, iš
kurių sudaryta sielos substancija; pačiame viršuje yra ta mūsų
sąmoninga realybė, kurią mes tapatiname su savo vidiniu
subjektyvumu ir išoriniu objektyvumu – vadinu šį aukštą realinu, mus supančia suvokimo iliuzija, per kurią mums pateikiamas anapusinis pasaulis. Matome, kad šviesos arka, sątvaras, nevienalytė, nes turi lengvai išskiriamas dalis.
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9 pav. Visas žmogaus spektras
Svarbiausios yra keturios dalys: priekinė sąmonė – objektyvus
pasaulis, galinė sąmonė – subjektyvus pasaulis, centrinė sąmonė – kūnas ir emocinė sąmonė, sukoncentruota galvos vaizdo plote, ten kur projektuojamos emocijos. Visi tikri procesai
vyksta apatiniuose aukštuose, o viršutiniame yra tik jų reprezentacijos, kopijos, kurios mums praneša suvokimui svarbią
informaciją. Tai yra, mes gyvenam trečiame, netikrame aukšte
kaip sąmonės, o mūsų tikroji esmė yra tikrovės kuriančiajame
pagrinde ir pirmapradžiame kūne, sudarytame iš subtiliųjų
eterių.
Protas eina per gnostinę substanciją ir užsibaigia holoplastinėje gelmėje. Su juo šioje kryptyje sujungtas rodančiosios substancijos principas, kuris gali būti su gnostine substancija surištas artimasis eteris. Priekinėje sąmonėje yra atominės substancijos atvaizdas, kuris reprezentuoja atominį fizi156

nio kūno sluoksnį, kuris iš tikro apgaubtas artimaisiais ir tolimaisiais, nematomais eteriais, ir galiausiai sujungtas per Mockaus transformaciją su sieline substancija. Priekis, fizinė realybė, vadinama fizine brana, susijusi su materializmu, mokslo
keliu. Galinė dalis, nutolusi nuo kietos, atominės substancijos,
asocijuojama su gnosticizmu, kuris prie tikrovės pamato
bando eiti per sielą, kuri suvokiama ne kaip homunkulas ar
idėjos projekcija, bet kaip tikra struktūra žmogaus anapus
vaizdo esančiame pirmapradžiame kūne. Akivaizdu, kad visi
daliniai keliai nėra galutinė absoliuti tiesa, tai yra nei
materialistinis, nei gnostinis kelias. Tiesa turi apimti viską,
visumą. Kitaip sakant, tiesos galima ieškoti tik visų kelių
sintezėje. To filognozija ir siekia.
Šioje schemoje ir toje, kurią pateiksiu, kiekviena sritis atitenka
kokiai nors pažinimu ir sąmonių formavimu užsiimančiai
grupuotei. Priekinę sąmonę ir fizinę braną uzurpavo eksperimentinis, materialistinis mokslas, per materializmą bandantis paaiškinti ir sielą, kuriantis transhumanizmus ir žmonijos pavergimo technologijas. Mokslas lygu vergovė – toks
filognozijos verdiktas. Filosofija šiais laikais daugiausiai
užsiima fenomenologija, tai yra, šviesos arkos pavidalų paviršiaus tyrinėjimu, bandymu šiam paviršiui primesti kalbines
prasmes. Filosofijų žinoma būta visokių, materialistinių ir
spiritualistinių, paviršininkų ir gelmininkų. Tačiau visų jų
galimybės ribotos, vienintelis metodas stebėjimas ir patirčių
įžodinimas. Tokiu metodu toli nenuvažiuosi, dėl to filosofija
per tūkstančių metų istoriją nieko ir nepasiekė. Religija iš
karto bando sugauti tikrovės pagrindą, kuriame sujungta visa
realybė, nors gerai nesugeba suprasti ir paaiškinti net artimiausios aplinkos, sąmonės, sielos, kūno, pasaulio. Todėl gaunama kliedesių projekcija, kuriais tikėti prievarta verčia
organizacija vadinama „bažnyčia“. Filognozija su šiomis pažinimo sistemomis siekia konkuruoti visose vietose, nes filognozijos pradžia yra holoplastinio vaizdo šablonas, tačiau
užpildomas ne kliedesiais, bet tikra teisinga informacija (kiek
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tai įmanoma). Todėl pirmas dalykas kurį tenka padaryti, yra
naujoviško metodo sukūrimas, kuris pralenktų senus fiksatinius ir laksatinius ekranus. Bet svarbiausia, kad viskas turi
būti tiriama ir patiriama, ne išgalvojama.
Šablone juodu kryžiuku pažymėta šios dalies tyrimo vieta,
parodyta apačioje.
Mūsų egzistencijos centras yra sąmonių raizginys, nupieštas
šviesos arkoje. Per šio raizginio dalis galima patekti į įvairias
realybes. Per priekinę, tai materializmas – mokslo kryptis, kuris naujausiais laikais nuo fizinės branos bando pasukti prie
gnostinės, atverti sielines hipostratas. Šioje kryptyje bus mano
pirmasis tyrimas, susijęs su artimaisiais, magneto-elektriniais
eteriais. Mane šiuo metu domina fizinės ir gnostines branos
surišimas, nuo kurio priklauso fizinės informacijos perdavimas
į rodančiąją substanciją. Pats tyrimas vyks pirminėje tikrovėje,
tačiau jo atvaizdas bus priekinėje sąmonėje, kur dalis proceso
matoma, kita dalis paslėpta hipostratoje ir atskleidžiama specialiais jutikliais ir matuokliais. Viso to tikslas – geriau suprasti magneto-elektrinių eterių geometrinius simetronus.
Tačiau tai ne viskas – šį šabloną patogu taikyti ir jau žinomų
filosofinių, religinių ar mokslinių paradigmų atvaizdavimui,
nes visos jos turi kokią nors čia pavaizduotą vietą, orientuotą
kokia nors konkrečia kryptimi. Kaip pavyzdį įpratęs naudoti
A. Šliogerį ir F.Nietzsche. Šliogeris yra paviršininkas, siekiantis visą žmogaus žinojimą sustumti atgal į šviesos arką ir
uždaryti visas hipostratas. Kaip paviršininkas, jis akis ir regą
paskelbia „karališkąja jusle“ ir siekia visus suvaryti į priekinę
sąmonę, kuri, pasak jo, yra teisingiausia. Tokį kelią Lietuvai
siūlantis filosofas gal ir atrodo įspūdingai mažai informuotiems žmonėms, tačiau remdamasis savo žiniomis, galiu
tvirtai pasakyti, kad planetos elite rega tikrai nėra laikoma
„karališkąja jusle“, siūlant šį variantą smukdomas Lietuvos
supratimo lygis. Nekalbant jau apie tai, kad paviršininkų filo158

10 pav. Visas tikrovės spektras
sofija – neperspektyvi. Būtume pralenkti ir labai greitai, o tai –
egzistencinė grėsmė.
Valdžios elito psichopatams tam tikru laiku įspūdį padarė
Nietzsches sistema. Koks jo kelias šioje schemoje. Pirmiausiai
jis atsitraukia į save, savo subjektyvumą ir čia atranda, iš visko
ką galima atrasti, Valią; tada priekinėje sąmonėje atranda
Galią, Viešpatavimą. Šiuos du principus sujungia, tačiau, kadangi psichologija jo nedomino, nes norėjo paaiškinti tikrovės
paslaptį, šį junginį nukėlė į gelmę, tikrovės fundamentą,
bandydamas šiais dviem žodžiais paaiškinti visą tapsmo
procesą. Padaręs tokį loginį žingsnį, pradeda tirti tikrovę, visur
bandydamas išgauti valios viešpatauti morfologines formas –
fiziniame, biologiniame, socialiniame, politiniame ir psichologiniame pasaulyje. Idėja gal ir originali, tik labai primityvi ir
metodai visiškai atsilikę, atavistiniai. Taip judant padaryti
žingsnį į priekį neįmanoma. Pasaulyje yra daug daugiau negu
Galia, o psichologijoje į Valią tikrai viskas nesusiveda. Į ne159

išsemiamą, begalinę gelmę šiuos žodžius projektuoti, tikintis,
kad jais galima ką nors paaiškinti – neregėto masto kvailumas, nieko nesupratimas nei apie žmogų, nei apie pasaulį,
nors snukiadaužio mėgėjams ir dėsnio „ateini čia“ garbintojams gali būti gana patrauklus. Žinoma, be šių veikėjų buvo
begalės ir kitų bandytojų, bet viską skaityti ir perpasakoti būtų
brangaus laiko švaistymas, geriau tirti pačiam.
Manau, filognozija geba daug geriau negu tai, priešingu atveju
neverta būtų ja užsiimti – būtų galima tapti mokslininku, filosofu arba religiniu fanatiku.

30. Dievų karas
Pateikus bendrą filognozijos vaizdą pagrindinėse dvejose
schemose, idėja užbaigiama į tikrovę pažiūrėjus iš sąmonės
perspektyvos, pagal tai, kiek procentų joje matosi tikro
pasaulio. Sąmonę galima vadinti informacijos sumatoriumi,
kuris iš tam tikro kiekio signalų sukonstruoja tikrovės atvaizdą. Šie signalai užgriebia tik nedidelę dali tikro aplinkos vaizdo, todėl sumuojamas nepilnas informacinis plotas. Koks yra
pilnas plotas ir kokia dalis jame atitenka sumatoriui įvertinti
sunku, tačiau tai matosi iš to, kiek mes suprantame tikrovę ir
kiek galime ją valdyti. Mano spėjimu fenomenologinis sumatorius sumuoja tik 2,5 proc. viso vaizdo, prie kurio dar
pridedami 2,5 proc. intelektinio antisumatoriaus, kuris kuria
sensoriumo paaiškinimus kontinuumų metodu. Taip gaunami
5 proc. viso informacinio ploto. Akivaizdu, kad tai labai
mažai, ir tai, ką mes matome savo šviesos arkose – labai netikslus ir iškraipytas aplinkos vaizdas. Tačiau jo pagrindu mes
turime orientuotis, jo pagrindu kuriame tikrovės pažinimo
modelius.
Atrodytų savaime suprantama, kad turime siekti 100 proc.
tikrovės formos, kuri yra visa, pilna tiesa, tačiau šis klausimas
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ne toks paprastas. Vien dėl to, kad tą 100 proc. ne taip lengva
įtraukti į proto laksatą, neiškraipant tikrovės formos, nes jo
galimybės jai atvaizduoti – minimalios. Tačiau filognozijoje šį
ribotumą bandoma spręsti naujų, laksatinių ekranų kūrimo
idėja, siekiant sukurti pažangesnius tikrovės atvaizdavimo būdus. Galimybės vis tiek ribotos, bet daugėjant tikrų žinių, galima keisti savo sandaros formą, padarant ją labiau pažengusia. Tai tolima ateitis, ir tai šiuo metu neturėtų būti aktualu.
Kelis žodžius reikia pasakyti apie tai, kas yra sumatorius. Tai
būdas, kuriuo sujungiama signalais surenkama aplinkos informacija rodančiojoje substancijoje. Signalai apima tik nedidelį
objekto kontaktinį sluoksnį su kuriuo sąveikauja, be to, perduodant signalą per įvairias tarpines stoteles, signalas daug
kartų transformuojamas, tad iš tikros ir pradinės informacijos
lieka labai nedaug, ir tai, ką mes matome savo sąmonėje, yra
netikras, neteisingas aplinkos vaizdas. Tačiau gyvybiškai svarbios dažnai būna tik kietos formos medžiagos, nes jos būna
pagrindinės kliūtys ir pavojaus šaltinis, todėl priekinės sąmonės fenomenologinis sumatorius privalo mums rodyti šią
tikrovės dalį, nes be to išlikimas būtų neįmanomas, tačiau tai
minimali dalis, kuri sudaro tik 2,5 proc. bendro informacinio
ploto. Yra ir nekietų substancijų arba jų būsenų sumatoriai, iš
kurių aktualiausi – temperatūra ir pan. Nematomose hipostratose, kurios yra pusiausviros, kitų kenksmingų radiacijų
nėra, nes nematome žalingo poveikio organizmui ir sąmonei,
tačiau pažeidus hipostratų simetrijas ir sukūrus atviras sąveikų
grandines, sąveikaujančias su aplinka nenumatytais būdais,
daroma reali žala kūno sandarai. Vienas iš žinomiausių pavyzdžių yra radioaktyvios medžiagos.
Įkėlus į sątvarą holoplastinę tikrovės formą, žmogus įgytų
dieviškas galimybes, nes jam būtu pavaldžios fundamentalios
kuriančiosios jėgos. Abejoju ar į dabartinės formos sąmonę tai
padaryti įmanoma, tačiau paaiškinant vis daugiau tikrovės
paslapčių, yra galimybė patobulinti savo sandarą, pritaikant
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geriau ir tiksliau atvaizduoti tikrą hipostratų struktūrą. Tačiau
tai didelis pavojus, nes sąmonių yra labai daug, ir į kiekvieną
iš jų įdėjus tobulas žinias, į tikrovės fundamentą įvedamas
konfliktas, kuris gali susprogdinti šią realybę, nes kiekviena
sąmonė trokštų tapti tikrovės šeimininku. Dėl šios priežasties,
artėjant prie holoplastinės tiesos iš daugybės vietų tampa
neišvengiamas dievų karas, kuris tikrovėje sukuria chaosą. Dėl
šios priežasties, žinant kuo tai gali baigtis, žinių kaupimas
stabdomas, tenkinantis tik minimaliomis, nepavojingomis
technologijomis. Siekiant vis daugiau ir nesiskaitant su pasekmėmis labai lengva prisižaisti iki katastrofos.
Kita problema yra technologinio pranašumo įvedama vergovė,
kai pasiekusiam aukštesnį lygį, žemesnis lygis tampa tik
valdomu resursu ir žaliava. Tai substratologijos pasekmė, kuri
išardo individą ir laiko jį tik energetinių dalelių mechanine ar
informacine sankaupa. Pačiame viršuje, arba pačiame centre,
tie, kas pasiekę aukštesnį lygį, per didelio susigrūdimo vengia
visomis turimomis priemonėmis, nes į fundamentą įvedus
konfliktą, gresia tikrovės sunaikinimas. Iš tikro dievas gali
būti tik vienas, dievo užgrobimas technologija, netikru dirbtiniu dievu, įveda į tikrovę nepageidautiną anomaliją. Dėl šios
priežasties filognozijoje turėtų būti svarstoma, koks pažinimo
tikslas, kokiu žinojimo lygiu turi būti tenkinamasi, ir kada
neprotingas kišimasis į tikrovės sandarą turi būt sustabdytas.
Įvedus simetrijos pažeidimus, tampa aktyviomis tos tikrovės
dalys, kurios gali turėti ardomąją ir griaunamąją galią ir būti
pavojingos gyvybei – ypač nematomomis formomis, kurios išaiškėja tik tada, kai būna per vėlu. Todėl, manau, technologijos lygis pateisinamas tik tam, kad sukurtų pertekliaus
civilizaciją, kurį pasiekus, perdarinėjimas ir persidarinėjimas,
lindimas į tikrovės centrą turėtų būti sustabdytas. Iš dalies tai
dabar stabdo ribotos sąmonės sumatoriaus ir antisumatoriaus
galimybės, nes žmogus nesugeba pažinti – tai ką jis pasiekęs
yra tik labai nedidelė dalis to, kas įmanoma. Tačiau padaryti
proveržiai gali atidaryti labai pavojingus žmogui kelius. Tai
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yra simetrijų suardymas, kurios suaktyvina kenksmingas energijas hipostratose, technologinė vergovė ir dievų karas dėl tikrovės, sukeliantis pavojingą chaosą.
Prie to žmogus yra priartėjęs ir net peržengęs slenkstį. Pavyzdžiui, žmoguje sąlytis su kuriančiuoju tikrovės pradu vyksta
per genetiką, kuri tyrinėja kažkokiu būdu sukurtą žmogaus genetinę programą. Pilnai pažinus šią pirmapradžio žmogaus
dalį, kartu su visomis hipostratomis, atsiranda galimybė kurti
dirbtinę gyvybę, padarant ją beverčiu objektu, kuris prilyginamas perkamai, parduodamai, išnaudojamai prekei. Gyvybė praranda vertę, ją nustojama gerbti. Todėl tikras genetikos modelis sumatoriuje ir antisumatoriuje – didelis pavojus.
Sunku pasakyti, ar verta žengti tokį žingsnį filognozijoje. Tas
pats galioja ir kitiems panašiems atvejams – supratus biologinio sąmonės kompiuterio mechanizmą, galima užgrobti sąmonės vidinio pasaulio substratą – jeigu tai daroma piktybiškai, chuliganiškai ar banditiškai, žmonėms iškyla didelis
pavojus. Todėl reikia galvoti apie priemones kaip nuo to
gintis, nes su tokia savivale, ypač vykdoma silpnapročių,
taikstytis negalima. Todėl filognozijoje ir kėliau sąmonės kokybės klausimą, taip pat reguliavimo būtinybę. Tam reikalingas įstatymas nekenkti ir technologijos turi būti viešos, kad
jas būtų galima reguliuoti teisiškai. Šiuo metu visuomenė
mulkinama, technologijos banditų rankose.
Fenomenologiniame sumatoriuje ir taip mažai tiesos – tik 2,5
proc. tikros tikrovės formos. Žmogaus valdymas ir užgrobinėjimas vyksta anapus šių procentų, hipostratose, todėl kalėjimas gerai užmaskuotas, žmonės apsigyvenę Šliogerio pasakų
pasaulyje, net nesupranta, kad yra toks dalykas kaip hipostratos, nematoma anapusybė. Kai paveikiama sąmonė – nežino nuo ko ir kaip gintis. Todėl privalomas žmogaus sandaros
teisingas išaiškinimas, kurio tikslas sugriauti visas priedangas,
po kuriomis slepiasi nusikaltėliai, apsiginklavę propagandiniu
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žodynu, klaidingomis teorijomis ir sąmonių mulkinimo organizuota sistema.
Todėl siekdami išvengti sprogimo, vergovės ir dievų karo,
turime pasisemti tik tiek, kiek būtina, o visa kita palikti taip
kaip yra, nes natūrali tvarka yra tobuliausia, geriausiai
pritaikyta žmogui, dirbtinis jos perdarinėjimas kelia didelį
pavojų. Todėl iliuzija iš vienos pusės ir blogai, o iš kitos pusės
– ji apsaugo žmogų nuo technologinės beprotybės, kuria gali
pavirsti perteklinis žinojimas. Bet tai yra žmogaus gyvenimo
problema, kai jis išnaudojamas pažinimui, o kita ciklo pusė –
mirties pusė, kurioje žmogus susilieja su tikrove tikėtinai
prarasdamas individualumą. Viskuo būti, tikrovės centru galima šioje būsenoje – manau gyvenimas yra skirtas nuo to
„pailsėti“, todėl šioje vietoje beprotiška intervencija į tikrovės
fundamentą turi būti ribojama, žmonėms reikėtų mažiau dirbti
gyvenime ir daugiau ilsėtis, neeikvojant galimybės atsiskyrus
nuo Šaltinio, pabūti paprastu žmogumi, su trūkumais, iliuzijomis, silpnybėmis ir t.t.

31. Nusikalstamas transhumanizmas
Paaiškinus, kodėl sąmonės sumatoriuje turime tik 5 proc.
anapusinės realybės ir milžinišką norą šį procentą padidinti,
reikia pereiti prie svarbiausio klausimo – kokios žmogaus
paslapčių atskleidimo pasekmės, ypač kai jos atsiduria netinkamose rankose. Žmogaus pažinimas veda prie substratologijos, kuri individualią žmogaus formą paverčia valdomu
ir kontroliuojamu substratu, generuojančiu iliuziją vadinamą
„žmogumi“. Bent taip jį vaizduoja substratologijos ideologai,
lendantys į vidų tam, kad pažinę jį galėtų kurti modifikuotus
žmones, pritaikyti juos įvairioms reikmėms – darbui, pramogoms, kariuomenei, valdymui ir pan. Tai baigiasi žmogaus
sumenkinimu, nuvertinimu, jo pavertimu nieko nereiškiančiu,
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vartojimui skirtu objektu. Transhumanistai kuria žmogų ne sau
savo šeimininku, bet tik išnaudojimui, vergovei.
Imdami visą žmogaus spektrą ir visą gylį, randame tris vietas,
kuriose žmogui sukuriamas kalėjimas, iš kurio nėra išėjimo.
Per priekinę sąmonę matome fizinį kalėjimą, kurio pagrindinės technologijos yra materijos valdymas; per galinę sąmonę
sukuriamas dvasinis kalėjimas, atimantis iš žmogaus laisvo
subjekto statusą, diegiantis per substratą iliuzijas, naudojantis
psichotroninę prievartą prieš dronais paverstus žmones; ir
paskutinė smūgio žmogaus laisvei vieta, pati svarbiausia, yra
žmogų kuriantysis pradas, kuris šiuo metu aiškinamas per
genetiką.
Visos šios trys vietos turi mokslus, kurie apima visą žmogaus
spektrą ir paaiškina, kas jis yra ne tik matomas iš išorės arba
vidaus kaip išorinė ir vidinė fenomenologija, bet ir pagal savo
pirmapradę esmę. Šie mokslai turi savo lenteles, kuriose santraukos forma sudėtos visos pagrindinės žinios apie „pirmykščius rinkinius“ elementų, iš kurių sudarytas tas konkretus
substratas. Priekinė sąmonė turi Mendelejevo atomų lentelę,
galinės sąmonės lentelė yra laikoma paslaptyje, o kuriantysis
pradas išreikštas visu žmogaus genomo kodu. Tai nepilnas
vaizdas, tik viešas variantas, bet orientavimuisi to užtenka.
Fizinis kalėjimas skirtas fiziniam žmogaus uždarymui, bauginimui fizine mirtimi; dvasinis kalėjimas atima iš žmogaus
laisvę, paversdamas jį valdomu biorobotu, sukurdamas jam
kančių pasaulį per intervenciją į psichinius substratus. Tai
rodo, kad žmogus uždarytas arba jį siekiama uždaryti iš visų
įmanomų pusių, ir jeigu jis nesugebės laiku apsiginti nuo
technologinės beprotybės, rūšį ištiks mirtis, žmogus gyvuos tik
kaip mirties fabrikuose veisiama biologinė žaliava. Todėl
proveržis į laisvę turi būti visose šiose vietose, turi būti suduoti kontrsmūgiai materijoje, psichotronikoje ir genetikoje.
Nenorint būti paverstu daržove verta kovoti visomis priemonėmis, nes iš tikro tapus biorobotu prarasti nėra ką.
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Prie to reikėtų šiek tiek pasvarstyti apie gyvenimo prasmę, kas
žmogui yra šis gyvenimas ir kas jis gyvenime yra? Religinių,
ezoterinių ir mistinių teorijų nenaudoju, nors nesakau, kad jos
neteisingos – kiekvienas turi teisę tikėti kuo nori. Aš sprendžiu
remdamasis duomenimis, kurie prieinami man, mano sumatoriuje, kurie, žinoma, yra nepilni, ne daugiau 5 proc. viso
informacinio ploto. Žmogus turi dvi būsenas: susiliejimo su
šios tikrovės pagrindu ir išsiskyrimo į individualią esybę.
Turima informacija rodo, kad jis išsiskiria iš tikrovės ir vėl į ją
sugrįžta. Ar tai daugkartinis vyksmas, ar vienkartinis nežinau.
Tai bus aišku po mirties. Taip pat, jeigu daugkartinis, ar išsaugoma individuali informacija, ar ne. Substancija lieka, ji niekur neišnyksta. Daug kas tiki, kad giliosios žmogaus spektro
dalys, vadinamos gnostinėmis, amžinos ar bent jau ilgaamžės,
daug ilgaamžiškesnės už fizinį kūną. Tai visai tikėtina, bet to
patvirtinti negaliu (nors mintis guodžianti). Šiame cikle yra du
kritiniai taškai, kurie yra gimimas ir mirtis – tai slenksčio arba
perėjimo zonos. Žmogui įsikūnijus, jo sielinė dalis, esanti giliuosiuose spektro sluoksniuose, įstatoma į programas, per
kurias suvokiama ši realybė. Jas galima vadinti archontais.
Archontai sutvarko chaosą, įveda tvarką – bet tai jie padaro
per suvokimo iliuzijas, kurios instaliuojamos į sumatorių.
Priekinės sąmonės archetipinė iliuzija yra grožis, kuris yra
akių cukrus, saldumynas akims. Tai šiam pasauliui labai svarbus archontas. Galinės sąmonės archontas yra prasmė, kuri
nuspalvina pasaulį semantinėmis spalvomis, reguliuojančiomis
žmogaus elgesį per protą. Centrinės sąmonės pagrindinis
archontas yra malonumas, kuris tenkinamas hedonistinėmis
priemonės, suteikia žmogui fizinių saldumynų kūnui. Emocinės sąmonės archontas yra laimė, kuri yra geriausia ir siektiniausia būsena, surenkama tada, kai patenkinami visi prieš
tai išvardinti archontai, iš pasaulio išimama kančia, vargas,
nepritekliai ir sunkumai. Individualus žmogus visą savo
gyvenimą būna šių archontų valdžioje ir jiems tarnauja. Pati
forma, to kas gražu ir prasminga suvokimas, gali keistis, nes
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tai programuojama kognityvinėmis programomis vaikystėje,
tačiau šie archetipai visada išlieka, tik skiriasi pavidalai.
Archontas nei dievas, nei velnias, tame nėra jokios mitologijos, religijos ar mistikos – tai genetinės programos, į kurias
įstatyta sąmonė. Įsikūnijęs žmogus kitoks negali būti, gal net
neturėtų to siekti, nebent aukšto lygio supratimo. Be to, nugalėti archontus ne taip jau ir sunku, tik nedaug kas to realiai
savo gyvenime nori, nori tik žaisti įvairius dvasinius žaidimus.
Tas būdas yra mirtis. Jeigu kam tokia individualizuota archontų valdoma būsena nepatinka – prašom, atviras kelias. Tai, aišku, radikalu, daug kas tenkinasi saldumynų ribojimo metodais.
Kiekvienas renkasi individualiai.
Tačiau šiame individų pasaulyje yra viena sunkiai sprendžiama problema, kuri atsiranda tada, kai auga žinių lygis,
užvaldomos visos trys esminės žmogaus spektro dalys. Būtent,
žmogaus atsiradimo proceso technologinis užvaldymas, dirbtinių žmonių kūrimas. Galima užauginti bet kokį dirbtinį
modifkuotą žmogų, įstatyti jo sielą į technologinį kalėjimą,
sukurti gyvenimo pragarą pasaulyje ir paversti savo resursu:
seksui, darbui, kariuomenei, eksperimentams, cirkams. Toks
dirbtinis žmogus gaminamas mirties fabrikuose kaip prekė,
parduodamas ir perkamas, likimas priklauso nuo šeimininko
kaprizo, už nužudymą negresia jokios bausmės. Taip pasaulį ir
žmogų įsivaizduoja elitas, planetos aristokratai. Tai rūšies
žlugimas, kurio priežastis perteklinis žinojimas išsigimėlių
sąmonėse. Gyvename spektakliniame pasaulyje, užgrobtame
substratologų transhumanistų, visiškų debilų. Jiems aukščiausias autoritetas – Nietzsche, verčiantis juos gyventi valios
viešpatauti paradigmoje, aristokratiškose vertybėse, perskyroje
gera-prasta. Šios tikrovės fundamentas jiems primeluotas nukvakusio 19 amžiaus filosofėlio.
Galima įsivaizduoti schemą, kurioje parodyta, kokiu būdu tikrovėje atsiranda valdovų ir vergų rasės. Vidinę rasę pažymime
pilka rodykle, kuri technologiškai pavergta vergvaldžių rasės,
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per žmogaus atsiradimo kontrolę ir viso spektro užgrobimą.
Patys sau jie susikuria rojaus sąlygas, tampa elitu, aristokratais, tenkinančiais visus savo programinius iliuzijų archontus, o vergai yra tik resursas skirtas suvartojimui. Žmogaus rasties procesas perkeliamas į mirties fabriką taip, kaip
paukštynuose ir fermose augina gyvulius. Gardų pasaulyje
tokių žmonių fermų nėra, bet yra viršžmogių uždarose zonose.
Mūsų pasaulyje tokios fermos turi rezervato bendruomenių
formą. Čia veisiami, valdomi ir išnaudojami žmonės. Visų
substratai užgrobti nanotechnologijomis ir psichotronika, vaidinamas gyvenimo spektaklis. Fasadai daugumos žmonių gali
būti gražūs, bet viduje vergas, biorobotas, vykdantis visus šeimininkų įsakymus.
Tokia žmonių rūšies evoliucija yra pralaimėjimas ir istorinė
katastrofa; neatsirado išmintingos valdžios ir svertai atsidūrė
išgamų rankose. Jų gyvenimo prasmė yra tarnavimas savo
archontinėms programoms, saldumynų per visus galus vartojimas, kaip žaliavą naudojant pavergtus žmones, kurie
gaminami su tokiomis savybėmis, kokių pageidauja klientai.
Nors kiekvieno žmogaus viduje yra laisvės pradas, kuris kyla
iš eiolinio fundamento – ir iš esmės mes visi sukurti iš tos
pačios substancijos – negerbiame nei tikrovės, nei kito, nei
savęs. Taip yra todėl, kad archontai labai galingi, žmogus
nepajėgus atsispirti jų valdžiai ir tai priveda prie tikrovės
prigimties išdavimo. Individualiame įsikūnijime atrodo, kad
individuali iliuzija svarbiausia, kad ant jos turi būti pastatytas
šis pasaulis. Iliuzija išpučiama iki megalomaniškų mastelių,
įdedama į substratus, pasaulis paverčiamas mėšlo krūva, kurioje veisiamos kirmėlės sunaudojimui.
Todėl raginu kontrsmūgiams visose vietose sutriuškinant genetinius, materialistinius ir gnostinius pseudorgumentus, kurių
tikslas apgauti, susukti smegenis. Kiekvienas žmogus, kad ir
kokia kilmė jo būtų, turi pasakyti – aš ne tavo nuosavybė, aš
esu tikrovė, net jeigu užaugintas kaip daržovė fabrike. Sude168

ginsime visus implantus, sutraukysime antrankius, susprogdinsime mirties fabrikus, pakarsime išgamas...

32. Van Gogas skerdykloje
Filognozijos žinojimo sistemoje bandau savomis sąvokomis
permąstyti tai, kas yra žmogus. Tai darau stengdamasis atverti
jo gelmę tam, kad parodyčiau kas yra paslėpta už paprastoje
patirtyje pasirodančio fasado. Norint geriau save pažinti, tokio
paprasto žinojimo jau neužtenka ir turime siekti daugiau. Kadangi tai pažinimas, negana to – ne kūrybinis pažinimas, estetinio vaizdavimo pasitelkti negaliu. Dėl šios priežasties žmogaus paveikslas atrodo sutechnintas ir nužmogintas, tarsi norėčiau pateikti žmogų kaip daiktą ar bevertį objektą. Kodėl tai
netiesa ir kodėl filognozija nebus kuriama kaip techninė
disciplina, paaiškinsiu toliau. Visą struktūrą lemia „Filognozijos pradmenyse“ pateikti trys sąmonės kokybės kriterijai,
kurie yra a) tiesos procentas, b) veiklos mastas, c) pozityvus
traktavimas. Pirmi du – daugiau techniniai kriterijai, tačiau
juos bandoma kompensuoti trečiame punkte.
Pradėkime žmogų aiškinti nuo įsivaizduojamos pradžios, kai
tikrovėje, kuri yra tik simetrijų valdomas, inertiškas rėizolas,
įvyksta laisvės įvykis. Kokia šio įvykio prigimtis, kaip galime
paaiškinti jį paprastomis, mūsų jau turimomis filognozijos
sąvokomis? Pirma formuluotė būtų tokia: laisvės įvykio esmė
– informacinės gaublės energetinėje gaublėje susiformavimas.
Tarkime, kad iš pradžių pasaulis tėra taškinių, energetinių elementų sankaupa, kuri surišta tik lokaliai. Šiuos taškus valdo
pamatiniai simetronai, kurie sukrinta taip, kad geriausiai atitiktų geometrinės formos. Tokioje realybėje laisvė neįmanoma, viskas joje determinuota. Tačiau tarkime, kad tokioje taškinėje terpėje atsiranda galimybė pridėti papildomų dimensijų
ir taškai yra plečiami į informacinius plotus. Rėizole visos
sąveikos vyksta tiesiogiai, taškas į tašką per jėgą; eiolas
169

susiformuoja tada, kai atsiranda galimybė sąveiką sumuoti į
informacinį plotą, išplečiant dimensijų skaičių. Tokioje sistemoje kai taškas veikia tašką, galimybių jokių nėra, nes sąveika yra elementas-visuma vienas prie vieno. Bet tarkime,
kad susumavus visą plotą, pateikus jį kaip suvokiamą vaizdą,
atsiranda galimybių perteklius, kuriame jau reikia gebėjimo
orientuotis – taip tikrovėje atsiranda laisvės dimensija.
Šiame plotiniame suvokimo sumatoriuje realybės pateikiamos
per galimybių žemėlapius. Tačiau tie žemėlapiai rodo žmogui
informacinį perteklių, kurį reikia svarstyti, vertinti ir analizuoti
tam, kad galėtum priimti teisingą sprendimą. Šis gebėjimas ir
yra laikomas žmogaus laisvės šerdimi. Žemėlapiuose kiekvienas suvokiantis padaras turi pasirinkti savo kelią ir šis
skirtumas tarp galimybių ir vienos realizacijos sukuria žmogaus laisvės erdvę. Kokį kelią renkasi priklauso nuo prigimties, nuo to, kokiais žemėlapiais remiasi, kokį protą, racionalumą ar logiką naudoja. Žemesniojo gyvūno sumatorius yra tik
sensorinis ir fizinis, pirmuoju atveriant pasaulio laisvą erdvę,
bet tik tam, kad pagal fizinius kūno žemėlapius tenkintų savo
instinktus, bet kokia kaina siektų išgyventi. Žmogus turi daugiau dimensijų, kurias atveria semantiniai žemėlapiai, jungiami su objektyvia tikrove. Žmogui išorinėje realybėje galimybių duota tiek, kiek ir gyvūnui, bet ant šios realybės žmogus uždeda semantinius konstruktus ir pavadina juos protu.
Rinkdamasis žmogus turi gauti proto sankciją, jeigu elgiasi
priešingai proto žemėlapiui – gauna bepročio, išprotėjusio
etiketę. Ši dimensija yra grynai žmogiška dimensija, kuri uzurpuota valdžios ir pilnai programuojama, sensorinį perteklių
įstatant į racionalizuotus rėmus.
Taigi gyvūno sistemos prielaidos – autonominė judėjimo sistema ir sumatoriuose atvertas eiolinis informacinis plotas, kuriame jis juda, realizuoja save galimybių rinkiniuose. Taip
gaunami eiolinės mechanikos vektoriai, kurie ne taškiniai, ne
tiesiniai, bet plotiniai – neapibrėžtas apskritiminis vektorius,
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su pilnu galimybių rinkiniu, apibrėžtas apskritiminis vektorius,
su pasirinkta konkrečia realizacija, rėizolinis vektorius, kuris
reiškiasi tik kaip statiško taško inertinis poslinkis energetinėje
gaublėje. Šiame gyvūnų ir žmonių pasaulyje visas elgesys
pagrįstas žaidimo principais, nes reikia kurti strategijas, daryti
ėjimus, rinkti ir analizuoti informaciją, užsiiminėti pozicijas ir
pan. Taip formuojasi hierarchija, priklausanti nuo sugebėjimų
rinktis efektyviausias strategijas. Laisvės pasaulis neapibrėžtas, bet tik todėl, kad gnostiniai plotai sukuria galimybių perteklių ir jose įmanomas tik vienas kelias vienu metu. Kurį
kelią rinktis sprendžia žmogus pagal tai, kokie jo dalyse įstatyti elgesio „varikliukai“ arba motyvatoriai.
Visas žmonių gyvenimas formuojamas tokiose eiolinių plotų
priešpriešinių sąveikų mikrosistemose, kuriose susiduria dvi
laisvės, savo vidinėje erdvėje kuriančios sąveikos strategijas.
Tai gali baigtis labai blogai, o gali ir gerai – galimybių spektras yra nuo katastrofos iki bendruomenės. Pažiūrėkime ką daro eiolinio ploto informaciniai sumatoriai:
1) surenkamas objektas paprastu kokybiniu sumatoriumi,
2) objektas identifikuojamas proto sumatoriuje tarp galimybių viskas-niekas,
3) pozicionuoja savo vektorių pagal pirmus punktus ir pagal tai, ką turi savo užnugaryje, nuo ko priklauso savo
„dydžio“, galios vertinimas.
Tarkime, kad informaciniame plote surenkamas rinkinys yra
„aš galingas“, „jis niekas, nulis“. Tokiu atveju laukiama milžiniškos pagarbos ir nusižeminimo, bet kokio mažiausio lūkesčių nepatenkinimo atveju „kliūtis“ šluojama iš kelio, skiriamos
drakoniškos bausmės, kad „suprastų“. Tarkime, situacija – „aš
galingas“, bet jis – „panašios galios“. Tada ieškoma kitokios
strategijos, siekiama išvengti nenaudingos tiesioginės konfrontacijos, sudaromas susitarimas arba pagarbiai prasilenkiama.
Paėmus pilnus visų sumatoriuose esančių žemėlapių spektrus,
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galimybių ir variantų labai daug. Tačiau bendrai visuomenė
gali smukti į laukinio smurto pasaulį, kuriame subjektai neįsistatę į jokius elgesio rėmus, o gali laikui bėgant ir apsimokyti iš karčios patirties ir sukurti protu pagrįstą, pakenčiamą,
stabilią ir civilizuotą visuomenę. Ekscesai visuomet išlieka,
nes sąmonių pririštų laikyti neįmanoma, bet bendrą lygį
galima turėti pakenčiamą.
Nuo ko tai priklauso? Manau, visa esmė yra priekinės ir galinės sąmonės sąveikoje, nes jeigu priekinės sąmonės sumatorius surenka tik taikinį žiūrint iš galinės sąmonės perspektyvos, tai sintezės kuriamosios galios pozityvumas sudaužomas iš gelmės ateinančios grobuoniškos žmogaus prigimties.
Jeigu ten gale sėdintis žiūrovas mato tik „nieką“, „nulį“, „priešą“, „konkurentą“, „nusikaltėlį“, „resursą“, žmogus atveriamas
tik tam, kad iš karto proto kulkomis būtų nušautas. Tai galima
padaryti žvėriškai, panaudojant paprastą, atvirą smurtą, o galima pasitelkti mokslinius metodus, su antisumatoriumi išardžius visus objekto substratus, suradus silpnas vietas, kurias,
esant reikalui, galima panaudoti rafinuotam sunaikinimui. Galima tai padaryti net kultūrinėmis, estetizuotomis formomis,
sadizmą paverčiant menu. To reikia tam, kad būtų galima parodyti sau ir tau „kas aš esu“, nes savo „durnoje galvoje“ gali
nesuprasti. Ir šiaip – taip įdomiau, Van Gogas skerdykloje.
Todėl matome, kad laisvė yra gėris, bet taip pat matome, kad
ji gali ir siaubingai nusigrybauti. O tai priklauso nuo vidinės
laisvės erdvės, kokius sintetinius vaizdinius ji sugeba surinkti,
kaip identifikuoja ir kaip pozicionuoja save. Tai galima daryti
siaubingai neteisingai, bet galima vieniems kitus laikui bėgant
apmokyti, nors tai gali pareikalauti daug aukų. Kad tai neužtruktų per daug ilgai, protingi žmonės galėtų parašyti tam tikras gaires, kurios parodo kaip būna darant vieną ar kitą pasirinkimą savo plotiniame sumatoriuje. Galima pasirinkti gerai,
o galima ir visiškai susimauti. Turime daug pavyzdžių, kad
žmogui susigaudyti ne visada pasiseka, tada nukenčia jis pats
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ir nukenčia kiti, niekuo dėti žmonės. Ypač blogas atvejis kai
nukenčia daug protingesni nuo daug kvailesnių.
Ką galima šiuo klausimu padaryti filognozijoje, manau, akivaizdu. Vien sumatoriumi pažinti neįmanoma, nes taip neįmanoma atverti gelmės, paversti ją protingos technologijos galimybe. Tačiau jokiu būdu negalima antisumatoriaus daryti pagrindine, net vienintele, mąstymo forma. Prote tarp sumatoriaus ir antisumatoriaus turi būti pusiausvyra, į pirmą planą iškeliant sintetinę, tai yra jungiančią, kuriančią vaizduotę, o
antisumatorių turėti tik kaip įrankį, kuris naudojamas esant
reikalui, bet ne kaip pagrindinė ideologija. Prote sumatorius
turi orientuotis į holistinį, sintetinį, prasminį, jungiantį, kuriantį, jausminį mąstymą, o antisumatorius, tai yra, daikto
skerdykla, turi būti tik esant būtinam reikalui turimas ir naudojamas žinojimas. Taip gaunama ploto ir suvokimo-žinojimo
sistema, kuri tikrovę surinkinėja ne tam, kad ją nužudytų.
Deja daugumos žmonių laisvės erdvės tik tokios – netinkamai
susiformavusios, neapsimokiusios, neapmokytos, kartojančios
tas pačias, amžinas klaidas, dėl kurių šioje planetoje žmonėms
nėra gyvenimo. Filognozijoje turėtume bandyti ištaisyti šią
klaidą, o ne eiti tuo pačiu visiems atsibodusiu šunkeliu. O
nesusipratėlius galima pabandyti apmokyti gražiais tiksliniais
smūgiais, kad būtų galima įvertinti ar iš viso geba mokytis, o
jeigu nesugeba – parodyti, kad taikinys irgi moka „šaudyti“…
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