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I. Antstatas
1. Tiesos grupės

Individuali kalba yra tik viena medalio pusė, todėl gali atrodyti, kad tokia perspektyva sumažina kalbos pasaulio įtakos mastus, tačiau tokia prieiga naudojama sąmoningai, nes prie tiesos
turi būti kylama laipsniškai, nuo paprasto prie sudėtingo. Iš
pradžių tikslinga suprasti individualios kalbos savybes, tada
galima pažiūrėti į bendrą kalbos pasaulio vaizdą, apimantį visą
planetą. Kalba čia suprantama kaip tam tikras visą planetą
gaubiantis apvalkalas, kurį galima skaidyti į dalis ir ieškoti
tarp tų dalių sąryšių. Tai svarbu todėl, kad kalba visada egzistuoja kaip aplinka, į kurią patenka žmogus – ir jo tikslas tą
aplinką įsisavinti, įtraukiant į save. Todėl kalba, egzistuojanti
atskirai nuo žmogaus, tampa svarbesne už žmogų, yra pagrindinis sąmonę formuojantis faktorius. Ta aplinka labai didelė,
apimanti visą planetą, todėl norint suprasti šią perspektyvą reikia įsivaizduoti visą žemės rutulį ir kaip jame pasiskirstę kalbiniai pasauliai.
Šis apvalkalas skaidosi į tokias dalis: a) tikrovė (planetos paviršius, sąmonės paviršius), b) kalba (įvairios kalbinės grupės)
ir c) informacija (visos žinios, kurios tikrovę per kalbą transformuoja į duomenų sankaupas bei srautus). Kalbos paskirtis –
tikrovę paversti informacija. Kai tai padaroma, tikrovė įgyja
pavidalą, tinkamą saugojimui, kaupimui, tyrimui, modeliavimui ir panašiems veiksmams.
Tarp šių dalių įsiterpia tam tikri kanalai, kurie jungia tikrovę,
kalbą ir informaciją – tai melo arba tiesos sąmonė. Tam, kad
1

gimtų informacija, turi įvykti kontaktas tarp tikrovės ir sąmonės. Šio kontakto metu įvyksta procesas, kuris suvokiamo
pasaulio duomenis transformuoja į informaciją. Šio proceso
metu sąmonė gali būti tiesos, o gali būti ir melo sąmonė. Jeigu
tai yra melo procesas, kalbos pagaminta informacija būna melo sankaupa, melo agregoras arba melo pasaulis. Tokių pasaulių labai daug, nes kalbos generavimas nekontroliuojamas jokio priežiūros mechanizmo ir į eterį prasmunkanti informacija
gali nuo realybės būti labai toli. Bet sakoma, kad yra žodžio
laisvė ir kiekvienas gali skleisti tokią informaciją, kokios nori,
net jeigu tai yra melas. Tai labai įsigalėję masinio poveikio
priemonėse ir informaciją tikrinti žmonės atpratinti labai seniai. Tiesa nustota skirti nuo kūrybos. Gali parašyti romaną ir
pateikti jį kaip tikrą istoriją, pavyzdžiui, dėl didesnio pelno.
Daug kam patinka skaityti ir tokie žmonės čia nemato jokių
problemų.
Ir priešingai, jeigu sąmonė yra tiesos sąmonė, susiformuoja
tiesos pasaulis, kuris turėtų žmones dominti labiau negu įspūdingas melas. Bėda su tuo ta, kad tiesa dažnai būna nepriimtina, tad kyla didelis noras ją pagrąžinti, pritaikyti savo reikmėms. Tai labai dažnai būdinga net tais atvejais, kai propaguojamas griežtas kontrolės metodas, kaip antai moksle, tačiau
subtilaus melo labai daug ir čia. Bet šis melas yra gilus, kylantis iš pačios kalbos esmės, kurios būdingas bruožas yra tikrovę ne atverti, bet uždengti ir slėpti po interpretacijų uždanga.
Kalba savo esme yra daugiau ne tiesos, bet melo vieta, kitaip
sakant, prie ko tik prisiliečia, viskas virsta melu, nes dalinė,
nepilna tiesa jau yra melas.
Visa planeta yra padalinta į melo arba tiesos sąmones, kurios
pereina į kalbų grupes, turinčias savotišką kodavimo formą.
Šios kalbos grupės tikrovę verčia į savos formos informacijos
telkinius, kurie padalinti į tiesos arba melo grupes. Visa visuomenė yra šitaip susiskaidžiusi, padalinta į kalbines grupes, o
kalbinių grupių viduje atsiranda tiesos arba melo grupės. Kiek2

vienas naujas gimęs žmogus įvedamas į kokią nors grupę,
tampa jos nariu ir jo galvoje įspaudžiama tos grupės „tiesos“
forma. Kai praeinamas „ugdymo“ procesas, žmogus tampa tos
tiesos grupės pilnaverčiu nariu ir gali dalyvauti informaciniuose karuose tarp skirtingų tiesos grupių.
Šios grupės gali būti persidengiančios ir nepersidengiančios.
Tuo atveju kai pasiskirstoma aptarnaujamais tikrovės fragmentais, tai grupės nepersidengia, kaip, pavyzdžiui, įvairios
mokslo disciplinos, kurių kiekviena turi savo unikalų objektą.
Tuo atveju, kai jos persikloja, turimos alternatyvios tiesos grupės, aptarnaujančios tą patį objektą. Paprastai būna viena dominuojanti grupė ir su jomis konkuruojančios alternatyvos,
kurios būna labai agresyviai puolamos. Dažnai būna prisidengiama tiesos vėliava, bet ši „tiesa“ tebūna tos grupės tiesa, kuri
kitų grupių nepripažįstama. Perspektyvų į pasaulį yra labai
daug, nenuostabu, kad bet kokia perspektyva gali tapti tiesos
grupe ir siekti įsiviešpatavimo kitoms grupėms. Šiuo metu
bandoma į dominuojančias pozicijas įstumti mokslo tiesas, tačiau labai stiprios ir tradicinės tiesos grupės tokios kaip filosofinės mokyklos ir religinės srovės. Tokia mokslo dominavimo
situacija suformuota naudojant indoktrinaciją mokyklose nuo
labai mažo amžiaus, todėl ši tiesos grupė turi pranašumą prieš
kitas grupes.
Žmogus su kalbine aplinka susijęs elementariu ryšiu: jam vystantis iš pradžių jis siurbia tiesos grupės informaciją, o po to,
kai sugebėjimai išvystomi – įgyja teisę atlikti informacijos papildymus savo originaliu indėliu. Pasirenkama kryptis priklauso paprastai nuo to, koks padedamas pamatas jauname amžiuje. Šis klausimas itin sudėtingas: jaunas žmogus veikiamas
didelio skaičiaus tiesos grupių įtakos, kuri niekaip nereguliuojama, o tai sukuria pasaulyje chaoso įspūdį, panašų į tą, kuris
matosi Facebook naujienų sraute. Taip, pažiūrėjus į visus kalbos pasaulius planetoje iš viršaus, matosi kaip kalba formuoja
3

bendrą vaizdą, į kurį patalpinami individualūs žmonės, vartojantys arba generuojantys informaciją.
Pavyzdžiui, yra fizikos tiesos grupė, kuri pasidalinusi į atskirus arba persiklojančius fragmentus, kuri konkuruoja su religijos, filosofijos, ezoterikos tiesos grupėmis ir pretenduoja į
galutinį žodį, tiesos klausime pritaikydama savo metodą. Šios
tiesos grupės viduje yra daug smulkesnių tiesos grupių, kurios
tyrinėja savo tikrovės fragmentą ir kaupia informacinį agregorą, išreikštą per kalbą. Arba yra politikos tiesos grupės, kuriose propaguojama kokia nors politinė ideologija, sudaranti to
žmogaus vidinį kalbinį pasaulį, kuris reiškiasi taip pat ir išorinėmis veiklos formomis. Kiekviena tiesos grupė informacijos apvalkale kovoja dėl įtakos bei dominavimo ir iš to kyla
daug agresyvios kalbos proveržių, kurių tikslas griauti ir naikinti. Propaguojama įvairovė ir teisė į įvairovę, tačiau šios
įvairovės ir fanatizmo savo grupėje mišinys sukuria didelius
agresijos židinius planetoje.
Didelis kiekis tiesos grupių sukuria chaosą galvose, todėl informaciją ir kalbą linkstama riboti, kad susiformuotų vieno
tipo sąmonė, kurią būtų galima išnaudoti kokioje nors tiesos
grupėje savo reikmėms. Žmogus susiduria su tokia realybe ir
turi rinktis savo tiesos grupę. Paprastai renkasi tokią, kuri labiausiai paplitusi gyvenamoje aplinkoje, nes jeigu pasirinksi
priešišką tavo aplinkai tiesos grupę, bus labai apsunkintos
gyvenimo ir karjeros galimybės. Žmogus paprastai būna silpnas, pasiduodantis aplinkos įtakai ir renkasi lengviausią kelią.
Tačiau jeigu žmogus turi galingą protą, įmanomas ir toks variantas, kai sukuriama savo tiesos grupė ir sugebama pasiekti
dominuojančias pozicijas savo atkaklaus darbo pastangomis.
Tai priklauso nuo laikmečio ir madų, taip pat nuo visuomenės
išsilavinimo lygio, nes niekas negarantuoja, kad ta tiesos grupė propaguoja tiesos sąmonę. Todėl didelis pavojus visuomenės pažangą statyti ant melo pamatų. Taip pat faktas ir tas, kad
žmonių galvas keisti labai sunku, ir šis procesas efektyviau4

sias, jeigu pradedamas nuo auklėjimo švietimo sistemoje pačiame jauniausiame amžiuje.
Ar tai tikra kalbos misija nežinau, tačiau kalbos telkiniai
naudojami būtent taip. Taip pat pasaulyje dėl to atsiranda labai
daug blogio, kai žmogus nesugeba peržengti savo tiesos grupės iliuzinių vaizdinių ir kitoks požiūris sukelia buką agresiją.
Kalba yra mechanizmas, kuris perdirba tikrovę, virstančią informaciniais pasauliais, saugomais visokiose laikmenose. Turime informacinių tikrovių salas ir tų telkinių generuojamus
srautus į sąmones ir tarp sąmonių. Todėl vienas žmogus yra tik
mažytis taškas kalbinių pasaulių ir informacijų vandenyne, kuris viso šio pasaulio įvaldyti neturi galimybių ir dažnai nunešamas ta kryptimi, kuria neša informacijos srautai. Telkiniai
turi specialius transliavimo kanalus, kurie skleidžia tiesos grupių informaciją ir daro poveikį masinei sąmonei. Išsemti visos
kalbos vienam žmogui neįmanoma, nes įsisavinamos informacijos kiekis ribotas.
Yra dar vienas aspektas, į kurį norėtųsi atkreipti dėmesį. Tiesos grupės būna ne tik viešos ir ne visada jos nori transliuoti
visai planetai savo informaciją. Tokios grupės yra uždaros
arba kitas kraštutinumas – uždraustos. Uždara tiesos grupė turi
iš tikro efektyvius tikrovės valdymo metodus ir nenori jais su
niekuo dalintis, todėl ši informacija būna slaptinama. Ta slaptos ir viešos informacijos rinka, kuri dirbtinai suformuota ezoterikos tiesos grupėje dažnai būna blefas ir melas. Taip paprasčiausiai savo informacijai bandoma suteikti daugiau vertės
negu ji turi iš tikro ir, aišku, siekiama išvilioti iš žmogaus pinigus, nes už informaciją reikia mokėti. Kita pusė – tam tikra
informacija yra uždrausta ir ne vien todėl, kad ji įslaptinta ir
valdžia nenori, kad ją išaiškintų, bet ir todėl, kad informacija
laikoma pavojinga. Nepaisant to, egzistuoja slaptos, uždraustos tiesos grupės, kurios savo draudžiamą informaciją bando
platinti konspiraciniais kanalais.
5

Todėl hierarchiją ir tiesos grupių pasiskirstymą suklasifikuoti
galima taip: slaptos tiesos grupės, draudžiamos tiesos grupės,
ribojamos tiesos grupės, viešos tiesos grupės ir įvairūs planetiniai kalbiniai arealai. Tam tikras ribojimas vykdomas
visose tiesos grupėse, nes daroma pretendentų atranka ir inicijuojami tik gabūs ir perspektyvūs, kiti lieka tik išnaudojamų
avinų vaidmenyje. Kiekviena grupė bando sukurti kažkokį savo viešą veidą ir, aišku, būna uždaras ratas, kuris žino daug
daugiau už eilinius grupės narius. Pavyzdžiui, sąmonės valdymo technologijų informacija priklauso slaptų žinių kategorijai, ją žino tik inicijuoti į sistemą, tačiau šią paslaptį norėtų
žinoti daug kas, nes jos yra didelio blogio ir didelės neteisybės
šaltinis. Kita kategorija yra įvairūs planetinės valdžios nusikaltimai, kurie visada slepiami, o jeigu nuslėpti neįmanoma, dėmesys nuo valdžios nukreipiamas juos prisiuvant patogiems
atpirkimo ožiams.
Nėra nė vieno žmogaus, kuris nepriklausytų kokiai nors tiesos
grupei. Tai paaiškinti paprasta – kiekviena grupė turi savo
„tiesą“ ir jeigu nori būti į ją priimtas turi šią „tiesą“ pagarbinti.
Kadangi ne grupėje išgyventi nėra galimybių, visi uždaryti kokiame nors sąmonės kalbiniame kalėjime. Tie, kas skatina kalėjimus griauti, taip pat yra tiesos grupė ir iš šio rato išsiveržti
neįmanoma. Todėl vertinti reikėtų kitaip – pagal tai, kiek toje
grupėje yra tikros tiesos sąmonės. Daug kur, kur ji agresyviai
propaguojama, deja jos nėra nė kvapo. Savimi pasinaudoti leidžia tik mulkiai.
2018-01-29, Kaišiadorys
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2. Naujas žodis, naujoms ausims

Kiekvienas nesunkiai pastebi, kad mąstymas yra pagrindinis
procesas, suteikiantis sąmonei asmeninį turinį ir formą. Kai
žmogus veikia nemąstydamas, jis yra tik dalis to, kas jis yra iš
tikro. Visas žmogus pasirodo tik per savo mintis. Bet tuo mąstymo svarba neapsiriboja, nes jis formuoja ne tik žmogaus asmenybę, bet ir visą gyvenimą, kuris yra jo minčių įkūnijimas.
Gyvenimą pradedame kurti mąstydami. Kaip mąstome, toks ir
gyvenimas. Todėl labai svarbu, kad mintys būtų „teisingos“,
kad jos vestų į priekį, žmogaus nežlugdytų. Dėl šios priežasties svarbu savo mintis valdyti, nes nuo to prasideda savęs ir
savo gyvenimo valdymas. Nevaldomos mintys neretai tampa
pelke, iš kurios būna labai sunku išlipti. Pelke tada virsta ir gyvenimas. Norint ją pašalinti mąstymą būtina keisti.
Čia iškyla kalbos svarba, nes mintys labai glaudžiai susijusios
su kalba. Mintys yra įvairūs žodžių lydiniai, kurie suriša mąstymą su išoriniu arba vidiniu pasauliu. Norint suteikti naują
formą mąstymui, pagrindinis kelias yra iš naujo įsąvokinti žodyną ir pateikti gramatiką. Įsisavinus naujas formas, iš karto
pasikeičia mąstymas, jis tampa naujas ir šviežias. Aišku, lengviau pasakyti negu padaryti, nes kalba linkusi stabarėti – pragyvenus nemažą dalį gyvenimo, pakeisti ją būna labai sunku.
Tačiau tai nėra neįmanoma, ką puikiai iliustruoja iki senatvės
išliekanti galimybė išmokti naują kalbą. Tereikia įveikti tingumą ir inerciją arba pelkę, kuri trukdo judėti į priekį.
Eksperimentai su kalba dažnai blokuojami, nes kalba yra sąmonės valdymo įrankis. Jeigu esi išmokęs svetimą žodynėlį,
tai priimi jo autorių teisę formuoti savo psichiką ir primesti savo valdžią, o jų tikslas ne tave sustiprinti, bet padaryti paklusniu įsakymų vykdytoju. Žodžiai dažnai naudojami kaip priedangos, su kuriomis mafija įteisina savo nusikaltimus, padaro
7

juos normaliais ir įprastais. Žodis tėra fasadas ir maskuotė, už
kurių slepiasi jo kūrėjo ketinimai ir intencijos. Jeigu priimi
svetimą žodyną, tampi to žodyno vergu. Todėl reikia nebijoti
kurti savo žodžius, griaunant sustabarėjusias vergovę įteisinančias formas.
Šie samprotavimai paaiškina, kodėl filosofija arba ezoterika
užsiimantys žmonės neretai meta iššūkį kalbai ir kuria naują,
savo sistemą. Juk pati gryna kalba jau yra tam tikras požiūris
ir filosofija, kuri tam tikrus kelius uždaro, o tam tikrus atidaro.
Jeigu nori eiti uždarytu keliu, turi tą kelią atsidaryti naujomis
kalbos formomis. Pelkė yra svetima kalba, kuri sukurta tam,
kad varžytų mąstymą ir sąmonę, o tuo pačiu asmenybę ir net
visą gyvenimą. Jeigu bijai apeiti ar paspirti dvokiantį žodį –
būk pasirengęs visą gyvenimą sėdėti kalėjime. O jeigu tokia
perspektyva netenkina – ištrūkti yra tik vienas kelias.
Su kalba eksperimentuoti išdrįsta ne daug kas, daugiau kūrybos žmonės, tačiau nekūrybinį darbą dirbančiam žmogui – tai
tabu. Į galvą kalamas klaidingas įsitikinimas, kad toks siekis
prilygsta psichikos sutrikimui, nes kalba nepajudinama ir nejudintina tikrovė, nors yra nesunkiai suvokiama, kad visa ji
dirbtinė, vadinasi sukurta. Tai reiškia: kaip buvo kuriama kadaise, taip pat kurti galima ir šiais laikais. Negana to, tam visiškai nebūtina būti mokslininku, kurių senovėje, kai kalba radosi, net nebuvo. Nebuvo ant popieriaus surašyto žodyno, nebuvo susisteminta gramatika, tačiau, nepaisant to, visi viską
žinojo, suprato ir gebėjo kurti.
Kurti galima įvairiai, kuriant gryną, nuogą kalbą ir galima skolintis iš kitų kalbų. Tai netgi nėra taip svarbu, svarbiau kokią
išlaisvinančią galią turi naujos formos. Jeigu jos sugeba išsiurbti pelkę ir paleisti gyvenimą sraunia srove, jos padaro savo darbą.
Žmogų giliai išreikšti nėra skatinama, pirmenybė teikiama ne
naujoms, bet standartinėms formoms, kurios buvo kuriamos
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tų, kurie siekė ne išvaduoti žmogų, bet jį įkalinti tam, kad būtų
galima išnaudoti. Norint išreikšti giliai/naujai, reikia naujo
žodynėlio. Tai keblu, nes užkerta kelią momentiniam visuotiniam supratimui, atstumia, nes naujų minčių įsisavinimui reikia daugiau pastangų ir energijos. Bet tai neturi stabdyti, nes
tai tik laikinos kliūtys; todėl neretai naudoju žodžius kurie gali
atrodyti nesuprantami, kuriais noriu išreikšti kažkokias nesuprantamas mintis. Gali atrodyti, kad jos suprantamos tik man
vienam ir tai atitinkamai sumenkina jų reikšmę. Tekstas tampa
mistiškas, nesuprantamas, nors jo mintis būna tokia pat skaidri, kaip dienos šviesa.
Visame šiame kontekste noriu pateikti kelias naujas sąvokas,
kurios yra įvairių kalbų žodžių lydiniai, kuriais išreiškiu savo
supratimą apie žmogų ir pasaulį. Visą situaciją skaidau į
struktūrą, kurią vadinu koncentrais, suprantamais kaip tam
tikri apskritimai, kuriuose susikoncentruoja pamatiniai žmogaus dėmenys. Pirmas koncentras vadinamas reiforma, kurią
sudaro žmogų supanti realybė, savyje slepianti daug neišreikštų sluoksnių, apie kuriuos pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Reiforma sukuria psichoformą, kuri yra žmogaus psichinis branduolys, iš kurio kyla visos pagrindinės žmogiškumo apraiškos.
Tada psichoforma, sąveikoje su reiforma, pagimdo lingvoformą, kuria apgaubiama visa žmogiška ir anapus žmogiška realybė.
Iš pradžių kalba būna labai maža, tik nedidelis garsinis/ženklinis burbulas, atsirandantis psichoformos viduje. Tačiau laikui
bėgant ji plečiasi, kol apima visą žmogui pasiekiamą teritoriją.
Iš pradžių žmogus kuria tik savo asmeninę, psichoforminę
kalbą, kuri skirta sau ir savo vidui išreikšti. Tačiau plečiantis
žmogaus veiklos mastams, kalba stengiasi patekti į visas pačias atokiausias ir sunkiausiai pasiekiamas kerteles. Ji net siekia išreikšti tai, kas nematoma ir nepasiekiama tiesioginėms
žmogaus manipuliacijoms. Taip atsiranda reiforminė kalba.
Dar kitaip šią situaciją galima išreikšti kaip subjektinę kalbą ir
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objektinę. Yra kalboje, tiksliau žodyne, dalis, kuri atstovauja
svetimą pasaulį ir dalis, kuri išreiškia tai, kas artima.
Reiforma gali turėti skirtingus ekstensyvumus ir gali savyje
apimti skirtingus, įvairiems suvokimo tipams prieinamus horizontus. Pagal mano skirstymą išreikštas tik pirmas horizontas, kurį galima vadinti strata. Visi kiti horizontai įprastiniam suvokimui neišreikšti ir standartinei sąmonei jie net
neegzistuoja. Hipostratos, esančios po strata, sukuria ekstreminę ribą, kuri žymį skirtį tarp fantazijos ir fakto. Kalba gali
veikti ir tuščiuoju veikimu, nes jos prigimtyje slypi troškimas
įvardinti ir įforminti – realybė, kuri neturi formos ir vardo, nepriimama. Šitaip gaunamas pasaulio vaizdas, kuris primena
mozaiką, sudarytą iš faktų ir intarpų su fantazijomis. Tačiau
čia tikslas ne kažką demaskuoti, bet parodyti patį mechanizmą, kuriuo kuriama prasmė gyvenime. Žmogus apgaubia save
kalba, pasakojimais, istorijomis, paaiškinimais, teorijomis, kurie užpildo visus minėtus koncentrus ir įformina bei įprasmina
gyvenimą.
Kiekvienas žmogus ateina į jau paruoštą pasaulį, tačiau tas
pasaulis gali taip ir likti svetimas, neįsisavintas. Paslaptis tame, kad šią formą yra įmanoma pakeisti, tereikia drąsiai pereiti visas gąsdinimui paruoštas lingvistines pelkes. Naujas žodynėlis reiškia naują mąstymą. Jeigu senas žodynas reiškia
kalėjimą, tai naujas gali reikšti laisvę. Tereikia nepabūgti aplinkui tvyrančio priešiškumo ir fanatizmo. Reikia suprasti, kad
tas fanatizmas dažnai būna suvaidintas sistemos aktorių. Kai
pamato, kad pagąsdinti neįmanoma – darkytis iš karto nustoja.
Reikia neužmiršti, kad ši kūryba yra naujos prasmės kūrimas.
Tikslas nebūtinai kažką įrodyti ar atskleisti. Tikslas yra suteikti savo gyvenimui trokštamą formą. Galima iškelti klausimą – kodėl šį darbą turėtume atiduoti kitiems? Jų tikslas žodžiais surakinti sąmonę, kaip rankas antrankiais. Kodėl turėtume paklusniai jas atkišti? Tegul kūryba liejasi laisvai.
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3. Įvadas į psichovektoriaus sąvoką

Labiausiai į akis krintanti psichinio pasaulio savybė yra jo nenutrūkstamas judrumas, kuris reiškiasi kaip informacijos poslinkis. Poslinkis įveda skirtumą tarp vieno taško ir kito, kuriuos galima sujungti kryptiniu vektoriumi. Šią psichikos savybę patogu vadinti psichovektoriumi ir laikyti pagrindine
žmogaus sąmonę apibūdinančia charakteristika. Nėra žmogaus
neturinčio vienokio ar kitokio psichovektoriaus, negana to, tai
būdinga visam gyvajam ir negyvajam pasauliui. Savo rūšies
psichovektorius turi gyvūnai, o daiktus apibūdina daiktovektoriai, kurie yra kažkas panašaus į daikto „psichiką“. Daiktovektoriai nėra vien judėjimo ar jėgos vektoriai, šio termino
prasmė daug platesnė, artimesnė psichinių sąveikų pasauliui,
nes jų pagrindas yra gelmėje esanti visų dėsnių visuma, kuri
charakterizuoja tai, kaip daiktas pasirodo sąmonei.
Kiekviena psichika turi pagrindinį išeinantį psichovektorių ir
didelį skaičių kanalų, kuriuose surinkinėjamos realizuojamų
psichovektorių charakteristikos. Visa kanalo struktūra sudėtinga, o tas variantas, kurį pateikiu yra labai supaprastintas. Kanalas realizuojamas pradedant nuo kokios nors išrinktos logikos, kuri lokalizuota vienoje ar kitoje psichinėje funkcijoje.
Išrinkus logiką, jai suteikiama energija, reikalinga kanalo psichovektoriaus projekcijai. Išrinkus logiką ir paskyrus energiją
psichovektorius turi būti surištas, suteikiant jam psichoformines ir lingvoformines charakteristikas, tinkamas vidinei ir
išorinei sąmonės fenomenologijai. Atlikus visus šiuos paruošiamuosius darbus, eina paskutinė stadija, vadinama psichovektoriaus sklaida. Psichovektoriai skirti kitiems žmonėms,
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kurie turi psichologinį imlumą tokiam poveikiui. Psichovektoriai gali veikti žmogaus protą, emocijas, atmintį ir t.t. Tam
reikalingas gebėjimas suprasti tai, ką psichovektorius perduoda.
Skirtingi žmonės, taip pat jų grupės, paprastai turi priešingos
krypties psichovektorius ir yra konflikto situacijoje. Konfliktas
verčia kariauti, naudojantis visais psichiniais ir technologiniais
resursais. Kiekvieno žmogaus tikslas yra besipriešinančio psichovektoriaus apsukimas, paverčiant kito žmogaus psichovektorių savo psichovektoriaus pratęsimu. Tokio triuko sėkmė
priklauso nuo galios, nuo sugebėjimo surinkti galingą logiką,
sukoncentruoti didelę energiją ir ją paskleisti. Galia pradeda
kauptis iš pradžių nuo nedidelių pergalių, kurios leidžia surinkti savo „komandą“, kuri, savo ruožtu, dirba savo vietose,
pratęsdami psichovektorius naujai prijungtais žmonėmis, kurie
sutinka sekti pagrindinį psichovektorių. Čia galimybių yra
daug ir ne visos jos būna nuoširdžios, nes viliojama ne vien
protu, bet ir karjeros galimybėmis, turtu, patogiu gyvenimu,
privilegijomis ir pan. Už visas šias dovanas tereikia paklusti,
atidirbant ideologiniame fronte.
Šis principas galioja ne vien kasdienybėje ar darbuose, bet ir
kuriant civilizacijos pamatus. Šiuo atveju psichovektorius
sujungia taškus, vadinamus teorija ir technologija. Psichovektoriaus šaknis yra „teorija“, aiškinanti žmogų ir pasaulį, kurią
pragmatizavus sukuriama „technologija“, kaip įrankis skirtas
siekti kokiam nors tikslui. Technologija gali būti dviejų rūšių:
suteikianti formą, bet nerezultatyvį ir suteikianti formą bei rezultatyvi. Senovėje buvo naudojamos maginės ir okultinės
teorijos, kurios kai kuriais atvejais tapo didelių religinių judėjimų pamatu. Didžioji istorijos dalis buvo formuojama tokių
psichovektorių, kurie išliko nepakitusiomis formomis iki šių
dienų. Kita didelė psichovektorių atšaka yra mokslinės teorijos, paverstos formą suteikiančiomis bei rezultatyviomis technologijomis. Rezultato siekia visi, tačiau efektyvumu mokslui
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prilygti negali niekas; visi nemoksliniai psichovektoriai yra tik
formos nešėjai, kurie įdeda į sąmonę pavidalus, neatitinkančius tikrovės sandaros.
Kiekvienoje psichovektoriais pagrįstoje sistemoje yra hierarchija, reiškianti, kad yra galingiausi psichovektoriai ir silpniausi psichovektoriai, tarp kurių įsiterpia tarpinė grandis.
Kažkokia dalis yra „laisvųjų“ sąmonių, kurios įmestos į tokią
aplinką, kurioje iš visų pusių vyksta „puolimas“, savo tikslu
turintis tave asimiliuoti, paversti savo resursu. Laisvosioms
sąmonėms sukuriama tokia aplinka, kurioje visos galimybės
yra griežtai kontroliuojamos ir pakištinės, nes jeigu žmogaus
netenkina mokslinis pasaulėvaizdis ir jis siekia alternatyvų,
randa ne tikrą alternatyvą, bet pakištą iš to paties centro. Tikslas yra neleisti žmonėms susikurti savo individualaus kelio,
kuris vestų į tikrą išsilaisvinimą; visi pakišti variantai nukreipia nuo to į klystkelius, kuriuose žmogus klaidžioja visą gyvenimą, švaistydamas savo galimybes.
Žmonių psichovektoriai skirstomi į labai smulkius, buitinius ir
į civilizacinius, valdančius visą planetą. Civilizaciniai psichovektoriai turi būti galingi ir asmeniškai, ir turi turėti didelę
armiją aptarnaujančio, pagalbinio personalo, kurio darbas daryti poveikį žmonių sąmonėms, paverčiant juos paklusniais
įsakymų vykdytojais. Tam pasitelkiami įvairūs propagandiniai
triukai, kuriama „tiesos“ diktatūra, kuri sąmonėje sukuria galingą iliuzijos matricą. Reikalaujama paklusti ne fiureriui, bet
tiesai, kurią fiureris turi ir valdo, nes tiesai „turi būti paklūstama“. Jeigu nepaklūsti tiesai, tampi melu, netiesa, pasidarai netikras ir nieko vertas. Tačiau „tiesa“ yra iliuzija ir
kalėjimas, visų prima todėl, kad jos niekas neturi, naudojamos
tik imitacijos, kurių tikslas įstatyti sąmonę į paklusimo matricą
įsivaizduojant, kad paklūstama kažkam aukštesniam.
Žmogus gimsta su tuščia sąmone, kuri užpildoma iš aplinkos
gaunama informacija. Šią valdant galima formuoti sąmonių
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vystymosi kryptis. Tai, aišku, nėra taip paprasta, nes neįmanoma žmogaus įstatyti į 100 proc. virtualią realybę. Žmogus,
tiesiogiai susidurdamas su pasauliu, gauna informacijos, kuri
pradeda konfliktuoti su smegenų plovimui naudojamu pasaulio vaizdu. Natūraliai kyla abejonė, verčianti pačiam tyrinėti
aplinką ir daryti savo išvadas, neatiduodant šios privilegijos
kitiems. Kai laisvas žmogus pamato per daug tikro pasaulio,
tampa pavojingu sistemai, nes jo galvoje būna subyrėjusi visa
propagandinė matrica ir jis žino didesnį procentą tikrosios
realybės. Tokie žmonės paprastai išstumiami į užribį, izoliuojami, išjuokiami, apšmeižiami ir kitais būdais nukenksminami
bandos akyse.
Civilizacijų pradžios dažnai siejamos su tam tikrais įvykiais ir
žmonėmis, kurie laikomi civilizacijos steigėjais. Situacija paprasta nebūna, istorinių šaltinių trūksta ir jie dabartį pasiekia
tik neįrodomų legendų pavidalu. Tačiau principas lieka tas
pats – visi procesai turi turėti savo pirmuosius judintojus, kurie įrašyti į civilizacijos matricos algoritmą. Kiekvienas vėliau
gimęs žmogus verčiamas civilizaciją garbinti įkūnytą tokiomis
kertinėmis istorinėmis figūromis. Taip yra todėl, kad civilizacija turi turėti savo simbolius, nes ši pati sąvoka būna dabartyje išsklaidyta į daugybę daiktų, procesų ir veiksmų, kuriuos garbinimo objektais paversi labai sunku. Steigėjo turėjimas šią problemą išsprendžia ir jis arba išgalvojamas, jeigu
nėra šaltinių, arba paimamas tikras.
Taigi psichovektorių turi atskiras žmogus, žmonių grupės,
organizacijos, valstybės ir net visa civilizacija. Norint perprasti šių psichovektorių principus, reikia mokėti pažiūrėti į
juos iš šono, kaip išoriniam stebėtojui. Taip pat reikia treniruoti savo psichikos atsparumą išoriniam poveikiui, kad net
galingi civilizaciniai vektoriai ir matricos nesugebėtų tavęs
įrėminti lingvoforminiuose ir psichoforminiuose ideologiniuose kalėjimuose. Bet reikia žinoti, kad valstybės organizacija
tokią būseną laiko pavojinga, todėl labai lengva tapti jos per14

sekiojimo taikiniu. Norint padaryti kultūrinio ar civilizacinio
masto pradžią, reikia turėti labai galingą psichovektorių, o tai
beveik neįmanoma, nes būnant žemuose socialiniuose sluoksniuose, tavo idėjas paprasčiausiai pavagia. Todėl patartina tokių idėjų nedemonstruoti net mintyse, nes mintys žiūrimos
kaip filmas televizoriuje.
Reikia stengtis, kad sąmonė išliktų kuo švaresnė, nes gyvename informacinių šiukšlynų pasaulyje, kurių tikslas galvoje sukelti chaosą, užtvindžius ją beverte informacija. Siekiant perprasti civilizacinio masto psichovektorių reikia mokėti atskirti pagrindinius dalykus nuo šalutinių ir pamatyti pačią esmę. Iš pradžių gali pasirodyti, kad pasaulis chaotiškas ir
nepatvarus, tačiau iš tikro tai tik paviršius – viskas reglamentuojama pagal labai griežtą tvarką, kuri visus individualius
psichovektorius sustato į jiems parinktas vietas. Atskirą psichovektorių reikia suvokti platesniame kontekste, nes iš tikro
savarankiškai veikiančių šioje planetoje nėra nė vieno žmogaus. To galima nesuprasti, tačiau tai nereiškia, kad tavo gyvenimas neturi šeimininko, kuris primeta savo pasirinkimus.
2018-03-28, Kaišiadorys

4. Įsižeminimo problema

Pagrindinis šiuolaikinio pasaulio bruožas tas, kad jis gaubiamas labai tankios noosferos sluoksnio, į kurią žmogus gali
būti „įžemintas“ taip pat kaip į juslinę tikrovę. Nuo to, į kurią
pusę linksta sąmonė, priklauso žmogaus tipas, jo mąstymas ir
elgsena. Tikroviniai žmonės gyvena priekinės sąmonės kryptyje, kur matoma objektyvi realybė, o mąstymas tik aptarnauja
šią kryptį. Idėjų žmonės gyvena galinėje sąmonėje ir realybę
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ne gauna iš išorės, bet susikuria patys. Šioms kryptims vis labiau artėjant prie sąmonės vidaus, skirtumas tarp to, kas tikra
ir netikra silpnėja, viskas pradeda priklausyti tik nuo tikroviškumo įspūdžio. Jeigu atrodo kaip tikras, nėra skirtumo, kad tai
tik simuliacija. O tokios galimybės priklauso tik nuo technologijų tobulumo.
Kaip visa ši schema atrodo paaiškinta tiksliai, parodysiu toliau. Tam naudoju sluoksniuotos sferos modelį, kur vidinė sfera yra tikrovės sfera, kurią sudaro fizinė planeta, su savo paviršiumi, reljefu, peizažu ir jo aplinkoje judančių žmonių.
Bendriausias sferos skirstymas yra į vandenynus ir sausumas,
lygumas ir kalnus, dykumas ir augmenija apaugusius plotus,
miškus, džiungles ir stepes ir t.t. Šioje biosferos aplinkoje yra
įsiterpę gyvenamieji plotai, pramoniniai rajonai ir karinės instaliacijos, sujungtos kelių tinklu. Koks nors žmogus juda visu
šiuo tikrovės peizažu, o šis pereina į jo priekinę sąmonę, kurioje matomas pasaulis, ir iš priekinės sąmonės į galinę, kaupiamąją sąmonę, kurią įprasta vadinti atmintimi. Žmogus šiame pasaulyje gali paprasčiausiai gyventi, gali dirbti, gali tyrinėti ir kurti teorijas. Visas šis darbas daromas mąstyme, kurį
vadiname pagrindine laksato dalimi.
Kita sfera įvedama tada, kai suvokiama, kad kaupykla gali būti
ne tik vidinė, bet ir išorinė. Tai yra žinių sfera, kuri pakilusi
virš tikrovės sferos ir vidinės kaupyklos sferos. Išorinėse kaupyklose gali būti kaupiami elementarūs biografiniai duomenys, socialiniai, politiniai ir ekonominiai įvykiai, gali būti kuriamos teorijos, generuojamos idėjos, schemos ir modeliai.
Vienu žodžiu faktinių, tikrų žinių sferoje sukaupiami tie duomenys, kurie daugmaž atitinka tikrovę, laikomi faktais ir tiesa.
Tačiau mąstyme gali būti ir neteisingas suvokimas, todėl žinių
sferoje įsimaišo melo, netiesos, iliuzijos klaidų, kurios gali būti sąmonei labai pavojingos, nes žinių sferų duomenų bazės
naudojamos sprendimų priėmimui, ir jeigu informacija, kuria
remiasi sprendimų priėmėjai, neteisinga, galima padaryti daug
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žalos. Todėl ir sakau, kad žinių sferoje susiformuoja tiesos ir
melo grupės, kurios tarpusavyje kovoja ir tie, kas sugeba primesti savo dominavimą, su tiesa arba melu valdo žmonių sąmones.
Ir ribinė sfera yra fikcijos bei tikrovės simuliacijų sluoksnis,
kuriame susikaupia visas kūrybinis, išgalvotas pasaulis, kuriame susijungia visos žemesnės sferos, bet perdirbtu, transformuotu variantu, sukuriant pseudorealistinę arba fantastinę
simuliaciją. Tai grožinė literatūra, komiksai, grafiniai romanai,
filmai, serialai, video žaidimai, spektakliai, ezoterika, pseudomokslas ir t.t. Visi šie dalykai sukuriami paimant medžiagą iš
tikrovės, iš žinių sferos ir savo laksate sumodeliuojamas išgalvotas, fantastinis tikrovės variantas. Šios sferos pagrindinis
bruožas yra tas, kad tai multivisata, nes kiekvienas kūrinys sukuria savo atskirą pasaulį, kuris nebūtinai toks, koks vaizduojamas kituose kūriniuose. Šis principas šiuolaikiniame pasaulyje nėra jokia naujovė, nes kūrybinės noosferos sluoksnis
egzistavo ir senovinėse civilizacijose mitologijos bei įvairaus
folkloro pavidalu. Skirtumas gal būt tas, kad ši sfera senovėje
buvo sutvarkyta ir griežtai saugoma žynių kastos ir prisidėti
prie tokios kūrybos galėjo tik išrinktieji. Šiais laikais šią sferą
gali papildyti bet kas, turintis tam pakankamai sugebėjimų.
Tarp šių sferų juda informaciniai ir kalbiniai srautai, kurie įneša į sukauptas žinias pokyčius tiek vidinėse, tiek išorinėse kaupyklose. Kuo srautai intensyvesni, tuo greičiau auga noosfera,
tuo ji darosi įvairesnė ir sudėtingesnė, todėl žmogus šiuose
pasauliuose gali pasiklysti. Čia yra tiek daug įdomių dalykų,
bet aprėpti viską tiesiog neįmanoma, nes žmogaus informacijos įsisavinimo greitis ribotas. Vadinasi kiekvienas susikuria
savo pasaulėlį, išsirinkdamas iš noosferos tai, kas patinka ir tai
kas prieinama, ir gyvena šiapus horizonto, visą anapus palikęs
ramybėje. Tokioje situacijoje labai svarbu kur žmogaus sąmonė „įsižemina“ – į apačią, į tikrovę ir dirba priekinėje sąmonėje; į viršų į žinių pasaulį ir dirba daugiau su galine
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sąmone, savo protu; ar įsižemina kūrybinių fikcijų pasaulyje ir
savo „realybę“ susikuria čia. Įprastinė padėtis žmogaus pasidalinimas tarp priekinės ir galinės dalies, nes daug kas privalo
dirbti realų darbą, kad užsidirbtų pragyvenimui, o išgalvoti
pasauliai tėra laisvalaikio pramoga. Tačiau yra nemažas skaičius žmonių, kurių darbas yra šių nuo tikrovės atitrūkusių sferų aptarnavimas ir jie gyvena būtent čia visą pagrindinį savo
gyvenimo laiką.
Svarbu į šį modelį įvesti laiko dimensiją, kuri vadinama istorija. Pirmoji sfera labai greitai praeina, todėl jeigu ji neužfiksuojama vidinėse ir išorinėse kaupyklose, žinios apie ją
neišlieka. Praėjus šimtui metų nuo įvykių, neišlieka beveik nė
viena vidinė kaupykla, nes žmonės miršta savo natūralia mirtimi. Įvykių liudininkų nelieka ir mes žinias turime tik tuo atveju, jeigu liudininkai savo atminties informaciją išsaugo išorinėse kaupyklose. Tačiau situacija ne tokia paprasta, nes
dalyviai ir liudininkai gali turėti įvairių motyvacijų: suinteresuoti įvykius pagražinti ar sumenkinti, prikurti nebūtų dalykų
arba nutylėti tai, kas negražu. Vadinasi žinių sferoje išsisaugo
ne visiškai tiksli informacija. Ir kai liudininkų nelieka, lieka
tik iškraipyti arba suklastoti šaltiniai: teisingai rekonstruoti
praeitį būna neįmanoma. Ta rekonstruota istorija būna sumaišyta su netiesa ir melu. Kaip iš tikro viskas buvo praėjus keliems šimtams metų – nežino niekas, gali tik lyginti ir analizuoti įvairius šaltinius ir užsiimti modeliavimu, tačiau iš nepilnos informacijos neįmanoma sukurti jokios tikslios rekonstrukcijos. Teisingi būna ne propagandiniai šaltiniai, bet žvalgybinė informacija, nors ją taip pat galima klastoti su tikslu
apšmeižti savo priešą ir susidoroti su juo tokiu „įvaizdžio istorijoje“ metodu.
Įsivaizduokime situaciją kai visi istoriniai šaltiniai, visos bibliotekos, visi archyvai, sukaupti vienoje vietoje ir vienose kokio nors karaliaus rankose – kokios galimybės valdyti istorijos
procesą? Tada nepageidaujami, ideologijos neatitinkantys šal18

tiniai sunaikinami, o norint paskatinti kokią nors naudingą istorijos interpretaciją, prikuriama klastočių. Visa praeitis yra
karų ir kovų istorija, o kovose naudojamos visos prieinamos
priemonės ir visi prieinami svertai. Toks mąstymas būdingas
tiems žmonėms, kurie savo dinastijas projektuoja tūkstančius
metų į priekį. Jeigu planui kas nors trukdo, liudininkai šalinami, deginamos knygos, rankraščiai ir metraščiai ir ateityje
praėjusios tikrovės teisingai, faktų lygyje rekonstruoti tampa
neįmanoma. Galima tik matyti įvairias žmogaus ir visuomenės
universalizacijas be individualių bruožų.
Jau sakiau, kad visos šios informacijos nei apačioje, nei viršuje žmogus aprėpti nesugeba ir visose vietose susiformuoja
lokalinis horizontas – žmogaus pasaulis čia ir dabar tikrovėje
ir noosferoje. Šie du poliai susimaišo žmogaus prote, atmintyje, vaizduotėje ir mąstyme. Visa tai atsispindi bendravimo
stiliuje, kai vieniems pagrindinės pokalbių temos yra realus
gyvenimas, o kitiems noosferų informacija. Tikrovininkai
menkina protą, žinias, išsilavinimą, mokslą; o noosferininkams tai pagrindinė realybė. Abiems tipams susitikus, jiems
nebūna apie ką šnekėti, nes vienas atitrūkęs nuo šiais laikais
privalomos noosferos, o kitas – nuo realybės.
Noosferų vertikalus išsidėstymas, aišku, neatitinka tikro vaizdo – tai tik schema, kuri reikalinga perteikti principą. Visos
realybės išsidėsčiusios plokštumoje ant žemės paviršiaus, kur
tikrovės sfera yra pati žemė, o noosfera yra įvairios patalpos,
kur sukaupta informacija – bibliotekos, archyvai, duomenų
centrai. Visą noosfera skaitmenizavus ir kompiuterizavus, sukūrus tarp duomenų centrų, vadinamų „debesimis“, interneto
tinklą, kur per terminalus galima jungtis prie katalogų ir
naršyti, noosfera liaudžiai pritaikytu variantu tapo prieinama
kiekvienuose namuose per monitorių ir televizorių „lentas“.
Dar didesnis patobulinimas – dėti televizorius tiesiai ant akių
ir kurti virtualią realybę. Taip pat, ateis laikas, kai ši realybė
bus keliama tiesiai į smegenis ir mes simuliatorių turėsime
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tiesiogiai savo galvose. Kol kas turime žmogų, kuris labiau
vertina žiūrėjimą į tikrą pasaulį ir žmogų, kuris tikrovės ieško
lentose, duomenų bazėse, duomenų centruose ir pan. Su tuo
problema ta, kad tie, kas šį tinklą kontroliuoja, valdo kaip
žmonės rekonstruoja realybę, ką projektuoja į savo sensorinius
pasaulius.
Pagrindinis mūšis noosferoje yra mūšis tarp tiesos ir melo ir
panašu, kad, bent žemiausiame sluoksnyje, tiesa pralaimi, nes
mūsų tikrovės kontrolieriai šeria sąmones iliuzijų pašaru. Tai
svarbu iki tokio laipsnio, kad nuo to priklauso žmogaus likimas, nes būsi tuo, kuo tave pavaizduos lentose. Žmonės įsižeminę noosferoje tiki šiomis simuliacijomis nedvejodami –
nėra sukurta jokia tiesos kontrolės ir tikrinimo sistema, o už
melą seniai negresia jokia atsakomybė, svarbu tik kad būtų
gražiai surežisuotas šou, profesionaliai suvaidintas spektaklis.
Realus kontaktas yra nunykęs ir visi savo įvaizdžius stengiasi
projektuoti tokiose dirbtinėse realybėse, nes kuo save suformuosi čia, tuo visą gyvenimą ir būsi. Todėl žmogus noosfera
ne tik naudojasi, bet ir yra nuo jos visiškai priklausomas, galima net sakyti, kad yra dirbtinės tikrovės matricos vergas.
Mano prognozės rodo, kad dirbtinai suformuota sąmonė darysis vis svarbesnė, technologijos bus vis labiau tobulinamos.
Todėl reikia kurti strategijas, kaip nepasiklysti iliuzijų labirintuose. Vienas iš būdų – matyti visą teisingą vaizdą ir teisingai sudėlioti verčių sistemą. Pamatinės tikro pasaulio sferos
apleisti negalima, kad ir kokia atrodytų iliuzija patraukli ir viliojanti. Vien todėl, kad tuo galima gudriai pasinaudoti tikrovės užgrobimui, kol žmonija sapnuoja...
2018-05-17, Kaišiadorys
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5. Laisvė kaip fundamentali tikrovės jėga

Jau kurį laiką vystau multiplekso (dauglypos) sąvoką, kuri gali
būti sunkiai suprantama, nes norint ją suprasti, reikia turėti
tokius vaizdinius galvoje, kokius turiu aš. Tai pasiekti nėra
taip paprasta, nes kiekvieno žmogaus proto vystymosi kelias
yra individualus ir kiekvienas žmogus mąsto savo sąvokomis,
kurias kartais suderinti su kito žmogaus galvoje esančiomis sąvokomis – neįmanoma. Visgi tikiuosi, kad mano tekstai pakankamai suprantami tiems, kas nori juos suprasti ir aš sėkmingai užvedu ant kelio, kurį noriu, kad kiti žmonės išbandytų. Tas kelias pirmiausiai yra minčių ir mąstymo kelias, todėl jis netinkamas tiems, kas neturi polinkio savarankiškai
mąstyti, niekada nėra girdėję, kas tai yra filosofija. Kitaip sakant, būtinos tam tikros sąlygos ir prielaidos, be kurių bendrą
pasaulį sukurti neįmanoma.
Dauglypą aiškinau kaip matematinę idėją, susijusią su daugiadimensiniais skaičiais, tai yra tokiais, kurie turi ne vieną išorinę dimensiją, bet ir paslėptas ir tai, kokia jų reikšmė, priklauso nuo pilnos skaičiaus struktūros. Šio principo esmė ta,
kad net išoriškai lygūs dydžiai gali būti nelygūs dėl paslėptų
papildomų realybių, įeinančių į skaičiaus struktūrą. Dauglypos
paprastai būna nehomogeniškos, sudarytos iš nevienodų sudėtinių dalių, todėl jas labai sunku pertvarkyti, lyginti, transformuoti, atlikti įvairius matematinius veiksmus. Iš gyvenimo
galima paimti tokius paprastus dauglypos pavyzdžius, kaip piniginis vienetas ir jo vertė. Tarkime 1 euro vertė 2000 m. ir 1
euro vertė 2015 m. skiriasi, todėl tarp išorinių vienetų lygybės
dėti negalima, nes jie turi papildomą dimensiją, kurios nelygios. Galime imti prekę ir jos kainą – tai irgi paprastas ekonominis dauglypos pavyzdys, kuriame akivaizdžiai matosi išorinė dimensija – prekė ir papildoma dimensija – prekės kaina.
Net išoriškai vienodos dauglypos gali būti nevienodos, nes
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kaina priklauso nuo įvairių priežasčių: kokioje parduotuvėje,
kokioje šalyje parduodama ir pan. Dar vienas dauglypos
pavyzdys yra žmogus. Vienas žmogus gali būti milijonierius
turintis penkias firmas, o kitas skurdžius, gyvenantis nuo atlyginimo iki atlyginimo. Imant žmogų kaip pilną dauglypą su visa struktūra, į kurią įeina turtas ir nuosavybė, žmonės nėra lygūs, nors visada yra tik vienas žmogaus „egzempliorius“. Tačiau tikrovėje visi žmonės turi daug papildomų dimensijų, kurias taip pat būtina vertinti.
Tai yra paprastas dauglypos paaiškinimas, bet jos esmę suprasti labai svarbu, nes mano sistemoje dauglypa yra kertinė
sąvoka, taikoma visoms realybėms: materijai, visuomenei, sąmonei, kalbai ir pan. Kiekviena realybės sritis turi savo rūšies
dauglypos struktūrą, kurią išaiškinus, pažįstama jos prigimtis
ir žinias galima panaudoti technologinei pažangai. Atomas ir
molekulė yra dauglypa, substancija yra dauglypa, ekrano dėmenų kontinuumų junginys yra dauglypa, kalba yra dauglypa
ir pan. Panagrinėkime lingvistinį atvejį. Kiekvienas ištartas sakinys yra artikuliacinių kadrų seka, kuri surenka lingvistinę
dauglypą, vadinamą sakiniu. Lingvistinės dauglypos uždavinys yra išpakuoti semantinę dauglypą, kuri vadinama mintimi.
Kalboje mintys paverčiamos kadrų sekomis, kuriose renkamas
kito žmogaus galvoje minčių vaizdas, perduodamas šnekėtojo.
Šis procesas išsiskiria tuo, kad kalba yra tik tarp žmonių siuntinėjamas kodas, kuris pasako žmogui, kokią vietą savo prote
turi aktyvuoti tam, kad surinktų šnekėtojo perduodamą informaciją savo galvoje. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus savo
prote jau turi turėti pilnus pasaulius, kalbinis kodas tik pasako,
kokias dalis reikia išrinkti, kad pamatytum koks vaizdas yra
šnekančio žmogaus galvoje. Jeigu žmonių pasauliai skirtingi
arba žiniose yra spragos, kodas atsiremia į tuštumą – žmogus
nesupranta, ką nori pasakyti kalbėtojas. Todėl efektyviam susišnekėjimui, reikalingas bendras žinių lygis.
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Dar vienas dalykas, kurį privaloma suprasti yra kiekybės ir
kaipybės skirtumas. Matematikoje, kuri neteisingai laikoma
tikslia, nors „nupjauna“ visas realybės deformacijas, svarbiausia yra kiek ko nors yra, kiekybė. Kiekybėje visi gabaliukai
laikomi vienodais ir be šio „kiek“ apie juos daugiau nereikia
nieko žinoti. Tačiau, kaip jau paaiškinau, daugiadimensiniuose
skaičiuose svarbu ne kiek, bet kaip, t. y., kaipybė. Tai suprantama, nes visi skaičiaus dimensijų multipleksai ne vienodi, jų negalima išrikiuoti į sutvarkytas sekas, todėl gaunamos sandūros, kuriose svarbiau kokia yra dauglypos struktūra. Noriu atkreipti dėmesį į akivaizdų faktą, kad tikrovėje
grynai kiekybiniai elementai labai reti, nes tikrovės deformuotos ir chaotiškos, jose nėra jokios taisyklingos tvarkos, taisyklinga tvarka yra primetama savavališkai. Todėl tikrovė geriau
pažįstama ne kiekybiniu, bet kaipybiniu principu. Tokį mokslą
laikinai nusprendžiau vadinti filognozija, žmogų, kuris juo užsiima – filognozu. Visai įmanoma, kad ateityje šį pavadinimą
pakeisiu, tačiau kol kas jis yra toks. Prieš tęsdamas dar noriu
paaiškinti šio pavadinimo etimologiją tiems, kas nesupranta.
„filo“ dalis yra graikiškas žodis, reiškiantis „myliu“, o „gnosis“ reiškia „pažinimas“. Taigi filognozija yra „pažinimo meilė“, panašiai kaip filosofija yra „išminties meilė“. Tikslus apibrėžimas yra toks: Filognozija – tai neinstrumentinė ir instrumentinė holoplastinio tikrovės multiplekso atodanga sątvare.
„Holoplastinė“ reiškia „pilnai sulipdanti visas tikrovės dalis“;
o „sątvaras“ yra sąvoka, kuria apibūdinu žmogaus „pilną sąmonę kaip šviesos arką, kurioje atsiveria aplinkui žmogų esančios realybės vaizdas“. Sątvaras turi priekinę fiksatinę dalį, vadinamą objektyvia realybe ir galinę laksatinę dalį, kuri yra įkreipta į subjektą.
Matome, kad pagrindinis filognozijos tikslas yra surasti matomą ir nematomą realybę sudarančius multipleksų rinkinius,
kuriuos būtų galima aprašyti moksline filognozijos ženklinimo
kalba. Jau buvo galima suprasti, kokia pagrindinė šio principo
inovacija – kiekybinis aspektas nustumiamas į antrą planą ir į
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pirmą planą iškeliamos nehomogeniškos kaipybės, kurios aprašinėjamos specialia kalba, kuri gali būti šiek tiek panaši į
logikoje naudojamą kalbą. Svarbiausia žinoti pagrindinę multiplekso sandarą ir atrasti visas įmanomas reakcijas, kurių metu įvyksta multiplekso perstatymai, dėl kurių keičiasi tikrovės
būsena. Dabartiniuose moksluose tikrovė padalinta į specialias
sritis, kurios dirba savo pažinimo darbą atskirai nuo kitų, kuria
savo ženklinimo sistemas, metodus, formules ir t.t. Šios sritys
vystomos nekoordinuotai, todėl tarp jų atsiranda tokie dideli
skirtumai, kad jas paskui suderinti būna labai sunku. Tuo tarpu
mano atveju yra vienas pagrindinis tikrovės multipleksas, vadinamas holoplastiniu, kuris mąstomas bendrai, o atskiros dalys tuo pačiu principu ir ta pačia notacijos sistema įkomponuotos į visumą. Kadangi tikrovės sandara nehomogeniška, ji
yra dauglypa, natūraliai atsiranda sluoksniai, tačiau jie tyrinėjami neatitraukti nuo visumos.
Paėmus patį sątvaro vidų išsiskiria tokie sluoksniai:
1) fizinis pasaulis,
2) biologinis pasaulis,
3) socialinis pasaulis,
4) psichologinis pasaulis,
5) kalbinis pasaulis.
Per visus šiuos sluoksnius eina dauglypos sąvoka, kuri laikoma pagrindiniu tikrovės aprašymo būdu. Šis sąrašas išsiskiria į dvi dalis, nes tikrovę laikau padalinta į gnostinę ir fizinę
braną. Iš gnostinės branos ateina sąmonės realybė, laksatai, o
iš fizinės branos – pasaulis, fiksatai. Pagal šį principą sluoksniai skirstomi į dvi grupes – fiksatinę ir laksatinę. Tarp jų
pagrindinis skirtumas tas, kad fiksatinėje dalyje yra būtinosios
struktūros, kurios sukonstruotos pačios tikrovės, o laksatinėje
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dalyje – nebūtinosios, priklausančios nuo savivalės arba laisvės. Laisvės sritis yra kalba, psichologinis pasaulis ir socialinis pasaulis, o būtinybės yra biologinė ir fizinė realybė. Žmogus žmogumi yra būtent dėl tokios sandaros, dėl to, kad į būtinybės pasaulį sugeba įnešti laisvę, kuri yra bet kokios kūrybos šaltinis, nesvarbu ar tai būtų meninė, ar mokslinė kūryba. Čia reikia prisiminti tai, ką rašau savo skyrelyje „Babelio
bokštas“, kuriame pateikiu savo realybės schemą ir iš Hegelio
paimtą dialektinį evoliucijos metodą: tezė, antitezė ir sintezė.
Aš naudoju šią struktūrą visos realybės paaiškinimui, kurioje
tezė yra Šaltinis, antitezė – tikrovė sudaryta iš gnostinės ir fizinės branos, bei sintezė, kurią vadinu Eiolu. Kodėl tam, kad
iš Šaltinio atsirastų pasaulis, reikalinga tokia sandara? Tai
paprasta: atsiradimui būtini du paradai: medžiaginis, būtinybės
pradas ir laisvės, kūrybinis pradas, kuris per laisvą perstatymą,
per savivalę, į žemo lygio realybę įneša naują kokybę, vadinasi – pažangą. Šitaip vidinėje schemos struktūroje mėgdžiojama išorinė ir būtinybė pereina į fizinę braną, fiksatinį
sluoksnį, o laisvė pereina į gnostinę braną, kuri žmoguje įsikūnija į laisvą, kūrybingą sąmonę, kuri pirmiausiai reiškiasi
kalboje, kaip kalbinė laisvė, galimybė rikiuoti ir perrikiuoti, į
būtinybę įnešant naujas galimybes.
Tačiau žmonėse susiformuoja įvairios skirtingos tendencijos,
skirtingų tipų psichovektoriai ir žmogus gali turėti polinkį į
laisvę, eiolinis žmogus, ir būtinybę, šaltinio žmogus. Šis principas kartojasi visur: moksle, visuomenėje, psichologijoje ir
pan. Technologija – yra kūrinys, kuris iš natūralių būtinųjų
struktūrų per perstatymą sukuria naują, dirbtinį daiktą. Visuomenėje socialinės formos ir žmogaus tipas sukuriamas eiolinės
valdžios savivalės viršuje ir būtinybės – apatiniame socialiniame sluoksnyje. Psichologijoje turime laisvas laksatines formas ir būtinas fiksatines formas, kurias sujungus gaunamas
žmogaus sukurtas kūrinys. Dėl šios priežasties matome, kad
kosminis Eiolas įeina į visas dirbtines šiame pasaulyje matomas struktūras ir kad ši sandara yra pagrindinis dialektinės
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evoliucijos principas, kuris sako, kad be laisvės būtinybės pasaulyje neįmanoma jokia pažanga. Dėl šios priežasties, man
kaip Eioliniam žmogui, laisvė visada buvo pamatinė vertybė ir
aš nuo 17 metų, nuo tada kai pradėjau domėtis filosofija save
laikiau libertaru. Tokiu išliksiu iki gyvenimo pabaigos, nes šio
principo, įrašyto į tikrovės sandarą, sugriauti neįmanoma. Viena pirmųjų filosofinių knygų, kurias skaičiau jaunystėje, buvo
Makso Štirnerio „Vienintelis ir jo nuosavybė“. Jis visa apimančių metafizikų nekūrė, daugiau kalbėjo apie individo ir visuomenės santykius, bet jo principai man visada buvo labai
svarbūs. Laisvos valios principo pažeidimą laikau didžiausiu
nusikaltimu, be kurio iš principo daugiau nėra jokių nusikaltimų. Šiame tekste paaiškinau kodėl, taip pat pateikiu savo visaapimančią sistemą, kuri vadinama filognozija ir kurios tikslas – išsemti visą tikrovės gelmę, atskleisti jos pagrindinę paslaptį. Tai manau gali būti daroma dauglypos metodu.
2018-05-08, Kaišiadorys

6. Babelio bokštas

Praėjo aštuonioliktų metų du mėnesiai, todėl pats laikas pakelti į aukštesnį lygį savo ezoterinę sistemą, kuri bus pagrindinis šių metų principas. Kol kas ji nėra iki galo išbaigta ir ta
schema, kurią pateiksiu, gali būti ne pats geriausias ir patraukliausias variantas, bet metų eigoje ši idėja bus toliau tobulinama. Prieš pradėdamas noriu pasakyti kelis žodžius apie
schemos interpretavimą. Pats brėžinys gali atrodyti neinformatyvus ir beprasmis. Tačiau reikia suprasti, kad jis turi ne tik
išorinę išvaizdą, bet ir vidinę dalį. Kai žmogus mato tik išorinę, bet nepapildo jo vidine dalimi, nes nesupranta idėjos,
gali pasirodyti, kad nieko įspūdingo nepavaizduota. Šioje vie26

toje reikia suprasti, kad visas turinys yra vidinėje dalyje, kurią
reikia perprasti. Mano darbas tekstu paruošti vidinės dalies supratimą, kad tie žmonės, kurie neturi įdirbio, galėtų perimti
mano padarytą darbą. Todėl tekstu rodau vidinę idėjos pusę, o
brėžinys yra pagalbinė išorinė priemonė, leidžianti surišti visas dalis į vieningą visumą.
Tikrovei aiškinti naudoju Hėgelio sukurtą tezės, antitezė ir sintezės evoliucijos dėsnį. Manau, kad šis dėsnis yra pagrindinė
tikrovę verčianti judėti į priekį schema. Tezė yra pradinė būsena, kuri rodo tikrovės žemas išsivystymo stadijas, pirmaprades stichijas. Tezė žymima horizontaliu brūkšniu. Antitezė yra
subjekto ir objekto priešstatos atsiradimo būsena, kuri įmanoma tik tada, kai tikrovė skyla į dvi dalis, kurias galima vadinti
priešingais poliais. Vienas polius yra sąmonė, o kita daiktas.
Šį principą patogu išreikšti U formos struktūra, kuri yra ne kas
kita, kaip sulenkta tiesė. Toliau yra sintezė, išlyginanti U formą, tačiau šio proceso metu pakelianti ją į aukštesnį lygį, į
aukštesnę kokybę, kurioje išsaugomos priešstatos situacijos
sukurtos sąmoningumo, suvokimo galimybės. Norint suprasti
mano idėją, reikia apmąstyti šį tikrovės evoliucijos principą,
sukurti sąmonėje ją atspindinčius vaizdinius.
Pamatinė schemos vidinė dalis yra visi šie etapai sudėti į vieną
vietą. Turime du vertikalius brūkšnius ir tarp jų įsiterpusią U
formą. U formos pagrindas prijungtas prie tezės tiesės, o prie
sintezės tiesės jungia kreivė, kuri yra sąmoningumo substancijos kanalas į žemesnį materialų pasaulį. Apačioje yra tai,
ką vadinu fizine brana, apibūdinanti materialų pasaulį, iš kurio
pagamintas žmogaus fizinis kūnas. Prie fizinio kūno pridėti
sąmonę galima sujungus jį kanalu su gnostine brana, kuri yra
viršuje. Gnostinė brana yra vieta, iš kurios ateina žmogaus vidinis sielos pasaulis, įforminantis subjekto komponentą žmogaus sandaroje.
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Mokslas vystosi abiem kryptimis tirdamas fizine realybę, taip
pat šiuo metu užgimsta naujas mokslas, kuris bando eiti tuo
pačiu keliu į gnostinę braną, vidinį žmogaus pasaulį. Reikia
suvokti, kokie pagrindiniai šios evoliucijos dėsniai, įrėminami
minėtos schemos, kuri dar yra ne visa ir šiek tiek vėliau dar
bus išplėsta. Sąmonė pažindama abi kryptis pradeda kurti dirbtinę realybę, kuri iš pradžių yra tik netobula kopija ir imitacija.
Pradžia proceso būna visada U formos pastatytos ant šono
viduje, nes neprilygsta natūralaus pasaulio kokybei. Dirbtinė
tikrovė savo sudėtingumu žymiai nusileidžia natūraliai, nes
žmogus neturi tokio proto, kuris leistų konkuruoti su tikrovės
kuriamosiomis galiomis. Tačiau galima vertinti, kad tai laikina
būsena ir dirbtinio pasaulio kokybė darysis vis geresnė ir geresnė – tol, kol pralenks natūralų pasaulį. Bus įmanoma sukurti geresnį sintetinį kūną ir geresnę sintetinę sąmonę. Tačiau
kol kas tai tik svajonė ir šiame kelyje teks pereiti daug pavojingų etapų.
Koks pagrindinis pavojus – akivaizdu: iš pradžių bus didelė
pagunda su dirbtiniu žemesnio tobulumo pasauliu užgožti natūralų kūno ir sąmonės ryšį su fizine ir gnostine brana. Atkirtus šį ryšį, sąmonė uždaroma žemesnio pasaulio kalėjime,
gniuždoma, luošinama, paverčiama tik sistemos kontrolierių
išnaudojamu resursu. Tai iš dalies žmogaus pralaimėjimas ir
apokalipsės lygio katastrofa. Šioje situacijoje yra dvi galimybės: grįžti atgal technologiškai, atsisakyti mokslo arba sustoti
tam tikroje stadijoje ir užsikonservuoti. Taip stabdoma evoliucija, aukojamos žmogaus galimybės persikelti į aukštesnį
tikrovės lygmenį. Kita galimybė yra stengtis šį netobulą etapą
pereiti kuo greičiau, patiriant kuo mažiau nuostolių dėl sugebėjimų ir sąmonės kokybės trūkumo. Tai ne visada pavyksta, nes turinčiųjų valdžią sąmonės siekia užkonservuoti tokį
status quo kuo ilgesniam laikui. Tai visai suprantama, nes tokiame pasaulyje jie yra valdovai ir, nenorėdami prarasti patogių pozicijų, neleidžia kartelę kelti į aukštesnį lygį. Taip yra
todėl, kad jie būna sureikšminę savo ego ir jų sąmonėje už šį
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ego nėra jokios aukštesnės realybės, todėl perlipti per save būna labai sunku ir didelė pagunda susidievinti, šią stagnuojančią
technologinę pelke paversti amžina.
Yra dar vienas dirbtinio pasaulio pavojus: kadangi evoliucijos
laipteliais kylama ne evoliucijos būdu keičiant sąmonės kokybę, kas užtrunka labai ilgai, bet dirbtinai transplantuojant
žemesnę pakopą į aukštesnę, tai taipogi sukuria stagnaciją, nes
pratęsiama į aukštesnį pasaulį žemesnė kokybė. Toks transplantavimas reiškia, kad kokybė ta pati, tik ji įgyja daugiau
galimybių ir daugiau galios, vadinasi gali ilgiau išsaugoti žemą lygį. O tai irgi yra stabdymas, kuris neleidžia civilizacijai
greitai judėti pažangos keliu. Todėl labai svarbu, kad technologijos nepakliūtų į rankas žemesnei sąmonei, kad ji nepakeitusi savo išsivystymo lygio, nebūtų transplantuota į aukštesnių galimybių pasaulį. Tame yra ir šioks toks prieštaravimas, nes, viena vertus, progresą stabdo išsipūtęs valdžios ego,
kuri nenori prarasti savo pozicijų, bet iš kitos pusės, tą pažangą atiduoti tik tam, kad žemesnė kokybė nepakitusi būtų
transplantuota į aukštesnį pasaulį, neprotinga. Dėl šios priežasties, dirbtinių technologijų pažanga turi eiti kartu su sąmonės
kokybės kėlimu. Tam reikalinga didelė technologijų kontrolė,
tačiau ją vykdyti turi ne valdžia, kuri turi ego išsipūtimo sindromą, bet pažangioji planetos dalis – talentai ir genijai. Jų
klaida būna ta, kad jie susižavi pinigais ir pardavinėja technologijas nusikaltėliams, kuriems sąmonės kokybė vienodai rodo, jie nori tik įgyti galimybių įamžinti savo valdžią, o civilizacijos ir žmonijos pažanga mažiausiai domina.
Dabar reikia pratęsti schemos analizę, kuri be šios vidinės
dalies turi ir išorinę. Gnostinė ir fizinė brana taip pat yra ant
šono stovinti U forma, kuri pagrindu prijungta prie Šaltinio tezės. Tai visos šios realybės atsiradimo vieta, kuri antitezės stadijoje pereina į gnostinės ir fizinės branos būseną. Tačiau Šaltinis negali veikti vienas tam, kad sukurtų šią sąmonės ir kūno
realybę. Reikalingas gnostinės branos atitikmuo aukštesniame
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1 pav.
pasaulyje. Tą visatinę triados viršutinę dalį vadinu savo sukurtu terminu Eiolas. Eiolui susijungus su Šaltiniu, atsiranda ši
visata, kuri sudaryta iš fizinės ir gnostinės branos. Susijungimas su Eiolu verčia tezės tiesę lenktis į viršų, iki U formos,
ir subjektinė U formos dalis kanalu viršuje sujungta su Eiolu.
Galima pasamprotauti, kas tai yra ir kam reikalinga tokia dvipolė struktūra. Logika ganėtinai paprasta. Šiame lygyje tikrovė
taip pat skyla į subjektinę ir objektinę dalį, kaip sąmonė-kūnas, ir sąmonei visatos mastu reikalinga aukštesnės substancijos injekcija. Žinoma, žmogaus sąmonė, vadinama egzistenciatu, yra tik tolimas aidas to, kas yra Eiolas. Žmogui šios substancijos formas suvokti labai sudėtinga, tai įmanoma tik padarius milžinišką šuolį vystant sąmonės kokybę. Tačiau toks
yra žmogaus tikslas – ne atskiro žmogaus, bet žmogaus kaip
rūšies ir žmogaus kaip civilizacijos.
Bet reikia suprasti, kad šiose Eolinėse dimensijose jau gali
egzistuoti civilizacijos, praėjusios visą dirbtinių technologijų
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vystymo kelią. Didelis klausimas kas mes esame šioms civilizacijoms – jos nori mums padėti ar stabdo pažangą ir neleidžia išplėsti technologijų iki tokio lygio, kuris leistų kurti
dirbtinį pasaulį tobulesnį už natūralų. Pakilus į Šaltinio ir
Eiolo dimensiją galima tapti šios tikrovės dievais. Jeigu tokioje būsenoje išlieka žemesnio pasaulio ydos, jos gali būti
didelė kliūtis vystytis tiems, kas yra atsilikęs nuo pažangiausių
civilizacijų. Valdant šią tikrovę įmanoma sukurti dirbtines
kliūtis vystytis žemesnėms sąmonėms, uždarant jas į neįveikiamos matricos kalėjimą. Šiuo metu ezoterikų pasaulyje tai
yra populiari legenda. Ši parazitinė sistema, kuri stabdo žmonijos vystymąsi, vadinama Demiurgo valdoma archontų realybe, apie kurią daug kalba D. Icke‘as ir kiti. Ši legenda yra
kilusi iš gnostinių tekstų ir bendrais bruožais galimybė atitinka
tą schemą, kuri man buvo parodyta, ir kurią bandau paaiškinti.
Tai šios realybės bendriausias principas, kuriame užkoduotos
visos evoliucijos galimybės.
Ezoterikai nesutaria dėl to koks kelias tinkamesnis žmonijai:
dirbtinės realybės kūrimas siekiant ja pralenkti natūralią ar natūralaus žmogaus ryšio su tikrovės Šaltiniu puoselėjimas, atiduodant evoliuciją natūraliems mechanizmams ir, galbūt, šių
mechanizmų ribotoms galimybėms. Dirbtinė evoliucija yra
okupacinė, kai žemesnė sąmonė siekia užgrobti aukštesnį pasaulį, keldama savo kokybę. Natūrali plaukia pasroviui ir ima
tik tai, kas duodama tikrovės Šaltinio, nesisavindama nieko
pati. Akivaizdu, kad natūralus kelias yra ilgas, o technologinis
greitina išėjimą į eolinę dimensiją, bet dirbtiniu išėjimu prikuria daug problemų, kurios potencialiai gali sukelti sąmonei
daug kančių ir padaryti daug žalos. Transhumanizmas eina
okupaciniu keliu ir su juo kartu keliauja visos žmogaus ydos,
apie kurias jau kalbėjau. Sunku pereiti stagnacines pelkes dėl
valdžios išsipūtusio ego ir daug problemų sukelia žemesnės
kokybės transplantavimas į aukštesnį pasaulį, kuris turi didelę
griaunamąją galią, išdarko natūralius procesus. Didelė prob31

lema bus technologinės matricos, kuriose save neišvengiamai
uždarys civilizacija ir kurias įveikti reikės labai daug pastangų.
Gali atsitikti taip, kad matricose žmonija užsikonservuos milijonams metų ir evoliucija bus ilgam sustabdyta.
Matome, kad Babelio bokšto statybos yra pavojingas užsiėmimas. Ne veltui žmonija stabdoma, bokštas griaunamas, sąmonė skaldoma ir uždaroma fragmentinėse iliuzijų būsenose, kad
negalėtų susitarti ir bendromis pastangomis tapti šios tikrovės
dievais. Šiuo metu civilizacija stato naują, technologinį Babelio bokštą ir laikas parodys ar tai spąstai, kurie sunaikins žmoniją, ar ji sugebės įveikti visus sunkumus ir dirbtinėmis priemonėmis išeiti į kitas dimensijas. Turime būti pasiruošę dideliems sunkumams ir kai kuriems žmonėms, deja, tai sukels
pragariškas kančias, nes jie bus vardan šios civilizacijos aukojami.
2018-02-25, Kaišiadorys

7. Šliogeris: gelmininkai ir paviršininkai
filosofijoje

Šliogerio kaip filosofo karjera apima daugiau negu 27 metus ir
visą kalną prirašytų filosofinių kūrinių. Jų stilius įvairus: nuo
dienoraštinių įrašų rinkinių iki programinių veikalų ir monografijų. Šiuos kūrinius skaitau maždaug nuo 1992/3 m., tad
noriu parašyti apie tai kelis savo žodžius. Turiu iš karto pasakyti, kad Šliogerio filosofinei programai nepritariu, bet esu sau
radęs daug įdomių ir vertingų dalykų, pradedant nuo tokių vadovėlių kaip „Transcendencijos tyla“, monografijos „Alfa ir
Omega“, bei programinio veikalo „Niekis ir esmas“ ir baigiant
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filosofijos apologijomis „Filosofijos likimas“ ir „Kas yra filosofija?“, bei įvairiais straipsnių rinkiniais.
Savo filosofijoje Šliogeris stengiasi atlikti du veiksmus – ištraukti protą iš tikrovės gelmės, transcendencijos ir išplėsti jį
paviršiuje, apsiribojant tik tiesioginio patyrimo pasauliu. Jo
manymu, kiti filosofai per daug įlindę į gelmę, į daiktų, tikrovės vidurius, todėl nemato pačios tikrovės, kurią jis asocijuoja su paviršiumi. Dėl to, jo manymu, žmogų reikia iš to vidaus ištraukti ir pastatyti priešais patį tikrą daiktą. Tačiau šitaip pastatytas žmogus turi būti apribotas/apsiriboti, kad ištemptas iš vidurių nepabėgtų anapus horizonto. Abiem atvejais
sunaikinamas tiesioginis susitikimas su daiktišku paviršiumi,
todėl yra filosofo klystkelis. Gelmėje arba toliuose, jo manymu, nėra ko ieškoti.
Tai pati pradžia, pagrindinė Šliogerio idėjos santrauka. Pradėjau paminėdamas, kad šiai programai nepritariu, nes šį paviršių laikau, savo terminologija, realino iliuzija, ne tikru pasauliu. Kad būtų galima suprasti, kodėl įvyksta toks išsiskyrimas
reikia žinoti filosofijoje egzistuojantį filosofinių tipų skirstymą
į paviršininkus ir gelmininkus. Šliogeris yra tipiškas paviršininkas, vienas iš nedaugelio filosofijoje. Net vadinamieji fenomenologai, iš tikrųjų, perima daug gelmininkų bruožų. Gelmininkams būdinga tai, kad jie peržengia, transcenduoja ribą,
naikina paviršių, nes nelaiko jo tikru pasauliu. Juslinis daiktas
tėra akių kūnas arba semantinis/taktilinis kūnas, pririštas prie
prisilietimo juslės. Tačiau šis pasaulis tėra vaizdinys galvoje, o
tikras daiktas yra anapus šio tiesioginio jusliškumo. Filosofija
turi siekti to, kas tikra, todėl atsiranda gelmininkai, kurie šio
tikrumo ieško gelmėje, daikto nematomoje šaknyje.
Kokiais būdais savo tikslų siekia ir vieni, ir kiti – pasakyti nesunku. Paviršininkai yra fenomenologai, kuriuos domina tai,
kaip esinys, daiktas pasirodo pirmiausiai akims. O tai gelmininkams tėra „akių kūnas“, kuris yra tik akyse ir niekur dau33

giau neegzistuoja. Todėl jie sprendžia problemą kaip pamatyti
tikrą daikto kūną ir atsakymą suranda logikoje bendrąja prasme. Todėl gelmininkai yra logikai.
Šliogerį būtų galima pavadinti fanatišku paviršininku, o tie kas
paviršių laužo laikomi naikintojais ir griovėjais, net jeigu daro
tai tik savo galvoje. Pasak filosofo, kaip tik nuo to viskas ir
prasideda. Filosofijos etapai jo sistemoje yra tokie: a) išlipimas į paviršių, b) paviršiaus praktika (meninė, estetinė), c) paviršiaus teorija (filosofinė). Tai nepragmatiškas ir nenaudingas
santykis su daiktiškąja aplinka, bet tuo pačiu ir tikro filosofo,
paviršininko, idealas.
Šliogerio filosofija yra programinis karas visiems gelmininkams ir jų „filosofijoms“. Kaip jis su gelmės trauka kovoja?
Vienas būdas – juslinio paviršiaus suabsoliutinimas, substancializavimas. Aš šį pasaulį vadinu fiksatu. Tai, kas yra anapus,
yra nepasiekiama, niekaip neišreiškiama būtis. Daiktas yra
būties fenomenas. Pati gelmė – tuščias vaizdinys ir filosofas
turi savo dėmesį ištraukti į paviršių, prie fenomeno. Kitas
veiksmas – vidinės krypties sunaikinimas iškėlus hipotezę,
kad šioje vietoje yra antisubstancijos vieta, kurią jis vadina
Niekiu. Žmogus atsiranda iš šios antisubstancijos ir pats kaip
sąmonė, kaip siela, kaip dvasia – yra antisubstanciškas ir
priešiškas fenomenui. Pasak Šliogerio, viskas, kas yra viduje –
yra šios antisubstancijos čiuptuvas, todėl absoliutus blogis. Iš
šios vietos negali ateiti nieko gero. Todėl, kadangi žmogus
pats yra šis Niekis, jis pasmerktas būti amžinu blogiu, jeigu tik
pabėga nuo paviršiaus į vidines užhorizontines erdves arba
jeigu leidžia Niekio limfą į juslinio daikto vidurius.
Kokios sąmoningos perspektyvos struktūros iš tikro sukuriamos daiktų sluoksniuose, paaiškinta mano įrašuose. Galima
remtis net ir tuo paprastu pažinimo ratu, kuris sudarytas iš
dviejų kognityvinių šuolių į vidų ir išorę ir šio rato sukauptos
asociatyvinės hologramos, kuriose renkama informacija senso34

kognityvinei sintezei, kurią galima projektuoti tiek į paviršių,
tiek į gelmę. Tai yra natūrali sąmonės ir proto veikla, kurią
Šliogeris siekia apriboti iki maksimumo. Jo idealas yra pirmo
kognityvinio šuolio pati pradžia, kurioje pasiliekant apribojamas įtraukimo veiksmas, o paskui šis įtraukimas grąžinamas
daiktams. Taip natūraliai žmogus pažįsta pasaulį, bet todėl paslepia daikto paviršių, išmargina jį reikšmėmis, aprengia reikšmių drabužiais. Deja, tame aš nematau jokio laimėjimo, nors
tokį variantą galima naudoti kaip vieną iš metodų.
Gelmininkai naudoja loginius kontinuumų konstruktus ir sujungia juos su daiktų viduriuose esančiu natūraliu laksatu,
žmogaus vaizduotės minkoma terpe. Šliogeris pasakytų, kad
tokia sąmonė yra nešvari sąmonė ir ją reikia valyti, panašiai
kaip tuščios sąmonės meditacijoje arba tuštumos meditacijoje.
Tačiau mokslininkų pavidalu gelmininkai nesitenkina tik vaizdiniais ir schemomis ir pereina prie veiksmo, kuris vadinamas
materializavimu. Pats žmogus kaip kūnas irgi yra gelmėje ir
gali daiktus judinti kaip tik šioje vietoje. Tada stebi kokia
daikto reakcija, kokią fenomeninę struktūrą turi šių susidūrimų
įvykiai. Galiausiai šiuose fenomenuose ieško anapusinės logikos. Kai logika suprantama, pasidaro įmanomas gelmės materializavimo veiksmas. Tai yra, būties arba antisubstancijos pavertimas kažkuo, pozityvia substancija.
Šios struktūros ir perskyra atsispindi visoje istorijoje ir reiškiasi kaip paviršininkų ir gelmininkų kova. Tai vyksta ne vien
filosofijos forma, pats žmogus vystosi nuo paviršininko prie
gelmininko ir atgal. Pirmieji paviršininkai yra laukiniai, gyvenę išoriniame pasaulyje, be kalbos ir be Niekio. Po jų, kai atsiranda kalba ir kultūra, sukuriamas mišrus variantas, pradedama judėti vidaus kryptimi. Tai yra kultūros žmogus. Visiškai vidiniame pasaulyje įsipainiojęs ir jokios išorės nematantis yra technolaukinis, gyvenantis simuliacinėje realybėje,
pagamintoje iš niekio falsifikato, kuris atrodo kaip simuliakras. Taigi vidaus-išorės dvistatoje galimos trys būsenos:
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dvi išorinės bei vidurinis variantas, turintis sankirtos konfigūraciją. Žmogus turi šiek tiek pasiskolinti iš išorės, šiek tiek iš
vidaus ir stovėti Tarp, tarpinėje būsenoje, neperžengdamas ribos ir saiko.
Istorija tokia schematiška, aišku, nebuvo, bet tai pagrindinė
struktūra, kurios bruožus galima įžvelgti visuose didelio masto
kultūriniuose civilizacijos reiškiniuose. Šiuo metu dauguma
žmonių yra antro tipo laukinio stadijoje, jeigu vidinę simuliaciją laikysime laukiniškumo požymiu. Mano požiūriu, toks
vertinimas per daug radikalus, negana to – jis neproduktyvus,
net visuomenei pražūtingas. Jis yra pažangos, vystymosi, tobulinimo priešybė. O, kaip sako F. Nietzsche: kas pastoviai
nesivysto pirmyn, tas smunka. Neveltui F. Nietzsche yra vienas iš radikaliausių gelmininkų, su kuriuo mano tyrimai taip
pat šiek tiek susiję. Kodėl Nietzsche man artimesnis: todėl,
kad nekūrė jokių klaidinančių antisubstancijos teorijų ir vadino vidinę kryptį, tą substanciją, kuri čia atsiveria – valia.
Šliogeriui valia=niekis, niekis=naikinimas, naikinimas=blogis. Vadinasi tokio žmogaus sukurtas pasaulis savo šerdyje yra
„blogas“, ir iš to kyla prigimtinis jo ir pasaulio nihilizmas.
Nuo nihilizmo gelbėja fenomeno paviršius, fiksatinis realinas,
kuris suformuojamas iš informacijos egzistenciato kapsulėje,
kurią vadinu šviesos arka. Šis pasaulis yra netikras, iliuzijos
pasaulis. Realino formos nėra aukščiausia vertybė ir vertomis
laikomos net tos būsenos, kurios savo esme yra priešingos
egzistenciatinėms. Jeigu būtų kitaip, tai reikštų žmogaus neleistiną susidievinimą, kuris primeta antisubstanciniam daiktui
žmogaus sąmonės formą. O daiktas to nepriima, nes jis yra
visiška svetimybė, tuo tarpu paviršius yra stipriausia žmogiškumo forma. Žmogus tėra rūbų dizaineris ir siuvėjas ir tuo didžiuojasi.
2018-06-06, Kaišiadorys
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8. Nietzsche: anapus vaizdo ir veiksmo

Pirmą kartą į rankas F. Nietzsches kūryba lietuvių kalba man
pateko 1991 m., kai buvo išleisti rinktiniai raštai. Po to pradėjau skaityti rusų kalba viską, ką sugebėdavau gauti ir galiausiai atėjo eilė vokiškai leistam raštų rinkiniui, kurį sudaro 15
tomų. Nebuvau labai atidus F. Nietzsches filosofijos studijuotojas, bet tam tikros bendros formos užsifiksavo. Užsifiksavo
ir tai, ką pats Nietzsche norėjo užfiksuoti savo raktiniais žodžiais, ir tai, ką sugebėjau išgliaudėti tarp eilučių.
Prieš tai, rašydamas apie Šliogerį, filosofus suskirsčiau į du
tipus: vienas jų yra paviršininkai, o kitas – gelmininkai. Imant
moderniąją filosofiją, Nietzsche yra vienas iš geriausiai man
žinomų gelmininkų. Nors šis skirstymas labiau tinka pažinimo
filosofijai, tačiau pagal dvasią filosofus šiuo principu lengva
suskirstyti net tuo atveju, jeigu pažinimo klausimai nebuvo jų
pagrindinė tema. Tai, kad Nietzsches tikslas yra „anapus“
galima nujausti pavadinime „Anapus gėrio ir blogio“. Žinoma,
šis anapus yra ne pažinimo, bet moralės ir vertinimų srityje.
Tačiau jau vien šis pavadinimas rodo, kad nusistovėjusiu priimtu paviršiumi jis nesitenkino, ir nesitenkino ne tik moralės,
bet ir kitose srityse.
Net galima sakyti, kad šis žodis, „anapus“, yra programinis
Nietzsches žodis, kuris buvo veiksmas, turėjęs pradėti visų
šiapusinių stabų saulėlydį. Įveika, anapus, saulėlydis yra kertinės F. Nietzsches sąvokos, dėl kurių jis į istoriją įėjo pirmiausiai griovėjo įvaizdžiu. Klausimas – ką jis norėjo sugriauti. Pomirtinis veikalas „Antikristas“ atsako į šį klausimą:
krikščionišką Vakarų civilizaciją. Vakarų civilizacija, visi žinome, pastatyta ant dviejų pamatų Antikinės graikų civilizacijos ir krikščionybės, paremtos „Naujuoju Testamentu“.
Pasak Nietzsches, krikščionybė buvo pats pražūtingiausias į37

skiepas, už kurį atsakinga Romos imperija, kuris beveik sunaikino tą dalį kamieno, kuris išauga iš senovės Graikijos.
Nietzsches tikslas buvo paruošti dirvą šios klaidos ištaisymui
– per filosofiją.
Tai žinoma nėra viskas, nes šio vokiečių filosofo kūryba labai
plati, joje galima surasti labai daug įvairių idėjų užuomazgų.
Tačiau tai – vienas pagrindinių akcentų, kuris eina per visą jo
kūrybą. Anapus, tai anapus krikščioniškų idealų iliuzijos, anapus krikščioniškos metafizikos. Tam tikra prasme, šis anapus
reiškia ir grįžimą į „šiapus“, tačiau šis šiapus – tikrai nėra
Šliogerio šiapus, nes Nietzschei fenomenai šiapus juslinio horizonto buvo menkavertės sąmonės iliuzijos, o žmogaus tikrosios šaknies, jis ieškojo anapus sąmonės ir šią vidinę gelmę
vadino valia ir vėliau dar tiksliau valia viešpatauti (der Wille
zur Macht). Nietzschei „šiapus“ nėra daiktų paviršius, jo filosofijoje nėra jokio estetizuoto grožėjimosi daiktams žmogaus
pasiūtais drabužiais.
Atrodo, kad Nietzsche, griaudamas metafiziką, išsuka iš gelmininko kelio, tačiau tai netiesa, nes jis tik pašalina „dangaus
pasaulį“ esantį vaizduotėje ir bando pakeisti jį tikru „anapus“,
kuris atsiveria čia ir dabar, jusliniame pasaulyje ir vidinėje
psichikos dalyje. Jis siekia peržengti mintį ir daiktą, surasti jų
gelmę ir suteikti jai filosofinį pavadinimą, kurį skolinasi iš
jaunystėje skaityto Schopenhauerio. Tai jau minėta valia ir
valia viešpatauti. Tai psichologizuotas pavadinimas ir jis gali
sukelti klaidingą įspūdį, kad Nietzsche sužmogina, supsichologina tikrovės gelmę, tačiau interpretacija turi būti daugiau
ontologinė. Valia tai tam tikra substancija, kuri savo aktyviuoju aspektu kažkuo, bent Nietzschei, primena psichologinę
valią, todėl jis šį terminą ir skolinasi, paversdamas metafizine
realybe.
Pabandant susieti šį literatūrinį suvokimą su mano sistema,
kurioje išskiriu dvi realybes vadinamas fizine ir gnostine bra38

na, valia – tai gnostinės substancijos ir, tam tikra prasme, fizinės substancijos, esančios anapus fenomeninio pasaulio, pavadinimas. Nietzschei atrodė, kad šios substancijos svarbiausias
bruožas yra siekimas, troškimas, kuris nukreiptas į kitą substancijos savybę, kurią jis vadino galia. Valia viešpatauti yra
galios siekimas. Ar teisingai filosofas įsivaizdavo šią pamatinę
realybę, ar klaidingai – kitas klausimas. Galima tik užsiminti
kaip fizikai aiškina formulėmis pamatinių substancijų, esančių
už fenomenų pasaulio, savybes. Pagrindinė sąvoka yra ne galia, bet energija, nors, kita vertus, šios sąvokos formulėmis yra
lengvai susiejamos. Lagranžo judėjimo lygtis energiją susieja
su jėgos sąvoka, jėga susieta su darbu, o darbas atliktas per
laiko vienetą yra galia. Galia ir jėga Nietzschei buvo daugmaž
sinonimai, tik pirmas žodis – platesnis, o antras siauresnis.
Taigi kūnų pasaulyje pirmiausiai turime reikalą su fizine jėga
ir ją suorganizavus į socialines formas – galia. Bet jis taip pat
nujautė, kad gnostinėje substancijoje turi būti ne kitaip ir kaip
šios energijos-jėgos-darbo-galios čiuptuvą jis interpretavo psichinę substanciją ir vadino ją bendru terminu „valia“. Valia
organizuoja fizinę jėga ir kuria galios centrus, kurie kovoja
tarpusavyje ir siekia viešpatavimo. Iš šios „metafizikos“ ir kilo
visi Nietzsches projektuoti „anapus“ ir „saulėlydžiai“, nes jis
galios formas laikė kylančiomis ir smunkančiomis. Kylanti yra
sveika galios forma, tiek psichine, tiek socialine prasme, o
smunkanti yra nesveika, degradavusi. Minėtieji graikai buvo
sveika civilizacija, perimta romėnų, kurie patys iš pradžių
buvo sveika viešpatavimo forma, kol visą reikalą sugadino
krikščionybė, paversta valstybine religija.
Šį žaidimą galima interpretuoti įvairiai, kad tai iš pradžių tebuvo viešpatavimo įrankis, bet pasak Nietzsches, šis įrankis
sugadino, susargdino biologinę rūšį ir veda ją prie išsigimimo
ir visiško žlugimo. Todėl jis ir paskelbė tam karą, norėjo išgelbėti Vakarų civilizaciją nuo išsigimimo.
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Man asmeniškai šie klausimai nėra labai aktualūs. Mane daugiau domina pažinimo klausimai, bet perimu tam tikrus programinius Nietzsches aspektus, vienas kurių yra „anapus“ ir
„stabų saulėlydis“. Man svarbus klausimas yra sąmonė, nes
siekiu atskleisti visą žmogaus spektrą, bet laikau, kad jis bus
atskleistas tik peržengus primityvias, fenomenologines žmogaus pažinimo formas. Tam reikia atsiriboti nuo paviršinio
juslumo, pasitraukti į laksato terpę ir stengtis savo laksatu surezonuoti su anapusine tikrove. O tada, kiek įmanoma, pašalinti patį laksatą, sukurti naują, ne egzistenciatinio tipo sąmonę. Todėl Nietzsches „Anapus gėrio ir blogio“ keičiu į savo
„Anapus vaizdo ir veiksmo“. Vaizdas ir veiksmas yra tik žmogaus suvokimo formos, kurios kalboje išreiškiamos daiktavardžiais ir veiksmažodžiais. Norint pamatyti tikrą pasaulį, manau, reikia šią kalbą peržengti, sukurti naują kalbą, kuri labiau
atitiktų anapusinę realybę.
Tai svarbu todėl, kad žmogus yra šios anapusinės realybės gyventojas, o sensoriumo dėžutė tėra juslinių echolokatorių sukurtas paveiksliukas. Šis paveiksliukas yra pažangos stabdis,
todėl iš pradžių reikia sukurti kitus paveiksliukus, hipostratinius, o tada iš viso vaizdo ir veiksmo archetipus pašalinti.
Fizika turi surasti kitą pagrindą savo parametrų kategorizavimui, kurie turi būti paimti iš kitokio ekrano arba iš viso iš srities, kuri yra anapus jo. Tas anapus yra šiapusinis anapus,
kuris atsiveria pirmiausiai čia ir dabar. Yra šiokio tokio fizinio
ir metafizinio susipainiojimo, bet gerai pagalvojus viskas lengvai susitvarko.
2018-06-08, Kaišiadorys
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9. Nietzsches įžvalgos

Žmonės, bent kiek susipažinę su F. Nietzsches filosofija,
nesunkiai supras, kodėl šis filosofas tiek svarbus aiškinant 20
ir 21 amžiaus globalinius procesus. Nors jo „teorijos“, tiems
laikams kai jis rašė, atrodo originalios ir naujos, iš tikro jis
atskleidė seną kaip pats žmogus psichologinį/socialinį principą, kuris yra visų valdžios santykių pagrindinis mechanizmas.
Bendrai žiūrint, jo filosofija nėra tokia jau originali, nes daug
idėjų buvo išsakyta jau senovės graikų interpretacijose. Bet
Nietzsches tekstai, kurie apibūdintini kaip radikalus subjektyvizmas, nes tvirtina, kad nėra jokios absoliučios tikrovės ar
tiesos, yra tik galios santykių nulemtos iliuzijos, šiuos principus išreiškė išsamiausia ir įtaigiausia forma. Sąmonė jam buvo
ne tiesos, bet iliuzijos vieta, todėl savaime jos statusas gerokai
sumenksta lyginant su tuo, kaip sąmonė buvo aiškinta absoliutistų filosofijose. Tačiau šį sąmonės trapumą, netikroviškumą, Nietzsches manymu, gali išgelbėti fizinės galios sistema. Iliuzija virsta „tiesa“ tada, kai ją perteikia galios pranašumą turinti organizacija, kuri save, nors ir iliuziškai, bet
linkusi tapatinti su „tikrove“.
Antras Nietzsches filosofijos aspektas yra naujoviškas silpnumo ir stiprumo traktavimas. Pagal šį skirstymą, jis konstruoja
skirtingus silpnųjų ir stipriųjų mentalitetus, kurie reiškiasi tiek
pavieniuose individuose, grupėse ir net didžiulėse socialinėse
organizacijose, tokiose, kaip karalystės, imperijos, respublikos
ir t. t. Daug nesiplečiant, jų esmė tokia: galingesnis mano, kad
silpnesnis turi paklusti, nes tokios yra galios santykių nulemtos realijos ir priešintis beprasmiška, vienintelis kelias –
susitarti; silpnesnis įsivaizduoja, kad galingesnis turi nepulti,
gerbti teises ir autonomiją, net jeigu apginti ir įtvirtinti tų teisių nėra jokių galimybių. Pastaruoju atveju einama iki to, kad
silpnesnis pradeda perrašinėti tikrovę taip, kad galingesnis
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būtų šios tikrovės požiūriu neteisus ir net psichologiškai turėtų
dėl savo pranašumo kentėti ir trokšti savo sunaikinimo. Tai
yra, silpnesnis rezga gudrų planą, kaip galingesnio pranašumą
atsukti prieš jį patį, kad negalėdami, dėl savo silpnumo ir
menkumo, kito nugalėti, priverstų jį tai padaryti patį. Šis
Nietzsches atskleistas silpnųjų planas retai pavyksta, bet tokių
atvejų istorijoje yra buvę; ir, be to, bus tol, kol ši planeta bus
pilna paliegėlių – svarbiausia valstybiniu lygmeniu.
Taigi, jeigu nėra tiesos, nėra tikrovės – kas tada yra? Pasak
Nietzsches, yra tik subjektyvistiniai konstruktai, kurie išreiškiami tikrovės lingvistine, ženkline, vaizdine forma, nors yra
tik įsivaizduojama ir trokštama realybė. Imant kalbinį lygmenį, iliuzinis turinys išreiškiamas būtiškomis kalbos priemonėmis, aiškinant kas buvo, kas yra ir kas turi būti. Nenorėdami
susilpninti savo padėties, niekada nesako „atrodo“, „galbūt“,
bet visada „yra“. Tačiau, kad galėtum įvertinti tokios būties
būtiškumą, reikia suvokti visą filosofinę ir mokslinę ontologinę/gnoseologinę/etinę suvokimo teorijų gelmę ir būti teoriškai iki galo sąžiningu: galų gale niekas nežino kaip iš tikro
viskas yra, ir iš tikro daug kas, kas yra įsivaizduojama kaip
absoliuti būtis – tokia tik atrodo. Žinoma sąžiningumas, ypač
silpnam žmogui, nėra didelis privalumas, nes ir taip silpną jis
dar labiau susilpnina, todėl visos silpnos valstybės ir imasi
įvairių „pranašumo“ konstruktų kūrimo, kuriuos neva suranda
absoliučioje realybėje. Bet, kaip atskleidė Nietzsche, tai yra
esamos arba įsivaizduojamos galios projekcijos, bet niekada
ne tikrovė ir niekada ne tiesa, nors taip pat suvokiama, kad šis
subjektyvumas privalo būti pateikiamas kaip tiesa.
Tokie kūrėjai visada imasi gudrybės, kuri yra reikalavimas
būti lėkšto fenomenologinio paviršiaus žmogumi, tai netgi
vaizduojant kaip moralinį imperatyvą. Kodėl taip elgiamasi
suvokti nesunku, juk visi paviršiai, netgi iliuzijos, gali atrodyti
kaip tikrovė, bet fenomenologijos statusas išaiškėja, kai atveriamas šio paviršiaus maskuojamas falsifikavimo mechaniz42

mas. Atskleisi mechanizmą – sugrius iliuzijų pasaulis, todėl
tokie žmonės linkę nuo gelmės klausimo bėgti į intelektualinių
iliuzijų ir falsifikacijų pasaulį. Maža to, tokie „filosofai“ imasi
gąsdinimų, kad jeigu pažvelgsi toliau, ir pabandysi atskleisti
kas po paviršiumi slepiasi – tapsi „blogio monstru“ ir, pagal į
savinaiką orientuotos psichologijos matricą, turėsi pats save
morališkai ir fiziškai sunaikinti. Tai ir yra pagrindinė taktika –
į savo priešo sąmonę įterpti savinaikos virusą, matricą, programą arba bombą. Kiek tai pavyksta – kitas klausimas, tačiau
neklystant galima pasakyti, jog tai yra tipiška taktika. Jeigu
paliegėliai sugeba sustiprinti savo poziciją (tai irgi įmanoma),
dažnai iš inercijos šią taktiką naudoja ir toliau, bet jau kaip
galios projekciją ne į stipresnį, bet į silpnesnį ir tai yra sadistinio kankinimo pagrindinė technologija.
Vadinasi turime dvi taktikas. Viena yra įbūtinimas, o kita dekonstravimas. Visi save įbūtina kaip aukščiausią galią arba teisę, o mechanizimų ieško ir juos dekonstruoja tik priešų „absoliučios tikrovės“ vizijose, iš kurių jie semiasi psichologinių
galių. Įbūtintojai yra tuo pačiu ir paviršininkai, o dekonstrukcionistai visada yra gelmininkai, kurių tikslas parodyti, kad
„gėris“ nebūtinai toks jau geras. Dažniau tai būna paprasčiausias susireikšminimas, kuris save steigia kaip absoliutų
tikroviškumo, tiesos kriterijų. Šios taktikos ypač ryškios šiuolaikinėse propagandos priemonėse, kai visos globalinės tikrovės atsiduria įvairiuose ekranuose, kurie savo prigimtimi yra
konstrukciniai ir technologiškai imituoja tokią pačią natūralių
vaizdinių pasaulio pamatinį mechanizmiškumą, konstrukcionizmą. Taip, pavyzdžiui, naudojamos stovinčios ir judančios
skaitmeninės grafikos, kurios „iliuziniai“ atvaizdai savo fenomenologiniu paviršiumi niekuo nesiskiria nuo tikrovės. Tačiau
melą galima nustatyti patyrinėjus įvairias „gelmes“ – todėl dekonstrukcionizmo triumfas neabejotinas.
Toks pramatymas įmanomas net netechnologinėje sąmonėje,
ypač kalbiniuose atvaizduose, kai sąmonė pasineria į ling43

vistinių mechanizmų pasaulį (gramatika, sintaksė), kuris įvaldytas tiek, kad gali sukurti kokią tik nori tikrovę ir atitikimas
nėra privalomas. Taip kalbinė realybė pasiskirsto į gražius
(grožinius, tiesos) paviršius, bet nemažesnė reikšmė skiriama
ir psichologiniam/kognityviniam kalbos mechanizmų valdymui, kuris nėra jokia paslaptis ir yra bet kokios propagandos ir
informacinio karo pagrindinė priemonė ir ginklas. Bet yra tam
tikros kognityvinės funkcijos, kurios savo tikra sandara yra
kalba (mechanizmas ir turinys), bet mechanizmas nuo suvokimo paslėptas kaip jusliniuose atvaizduose ir matome tik galutinį turinį. Tai yra, tokioje „kalboje“ bet kaip mechanizmu manipuliuoti draudžiama ir reikia pasikliauti pirmaisiais „kūrėjais“, kurie šią sistemą kūrė. Taigi kalba yra ir sensoriumas, tik
manipuliavimas fiksato mechanizmu yra nesąmoningas ir anoniminis. Aišku, pažinus šią gelmę, sensoriumo kalbą įvaldyti
įmanoma, bet tai jau tų žmonių, kurie įvaldę psichotronines
technologijas, privilegija. Daugumai žmonių duota valdyti tik
kalbą ir kūną, visa kita – tik nevaldomas fenomenologinis paviršius, kuriuo belieka pasikliauti.
Tai, ką parašiau yra susiję su žmogaus psichikos sandara, bet
tas pats principas galioja ir socialinėms struktūroms, kurios irgi naudoja socialinius informacijos tvarkymo (taip pat klastojimo) mechanizmus. Tai įvairūs informaciniai karai tarp skirtingų populiacijos sluoksnių arba tarp skirtingų populiacijos
grupuočių, kurios gali būti vadinamos valstybėmis, tautomis ir
t.t. Privilegijuota kasta visada valdo abu komponentus – mechanizmą ir fenomenologiją, o nuo žemesnių sluoksnių, kad ši
valdymo sistema atrodytų absoliučia tikrove – jis paslėptas.
Visi demaskuotojai persekiojami ir gąsdinami skelbiant, kad
jie siekia destruktyvių tikslų, nors tas tikslas – tik parodyti gražaus iliuzinio propagandos skleidžiamo paveiksliuko melagingumą ir iliuziškumą. Kaip tai turėtume vertinti? Ar žmogus
turi teisę žinoti kaip viskas yra iš tikro, ar turi būti ideologiniu
mulkiu. Ir kaip juo padaryti žmogų, kuris iš tikro pats supranta
visas paslaptis ir tokios fufelinės propagandinė tikrovės ne44

perka? Aš už teisę žinoti. Jeigu yra balta – turi būti sakoma
balta, o jeigu yra juoda – turi būti sakoma juoda. Ir ne tik apie
kitus, bet pirmiausiai apie save. Blogiausia, kad juodas
pasaulis save vaizduoja baltu, o visi kiti tampa „velniais“, nors
patys tokie ir yra…
Tuo galima ir baigti šį trumpą samprotavimą, kuris pagrįstas
Nietzsches teorija, kurios pagrindinė formulė yra tokia: tikrovė = galia + iliuzija. Kitokios tikrovės dažniausiai nebūna,
nes visi socialiniai santykiai pagrįsti galios ir įtakos žaidimais,
kuriuose sąžiningumas privalumu nelaikomas, nes reikia laimėti bet kokia kaina (asmeniškai ji būna labai didelė – visas
gyvenimas), todėl žaidžiama rimtai. Iliuzija yra kalba, teorijos,
atvaizdai, ekranai ir t. t. Toliau sensoriumas gali būti laikomas
nepajudinamu pamatu, bet tik todėl, kad nuo sąmonės paslėptas sensorinės kalbos mechanizmas ir žmogus pats jo
valdyti negali. Betgi šiais laikais mokslininkų atrastos ir tokios
galimybės, tad šie atvaizdai taipogi gali būti tik mechanizminės klastotės arba kitaip – Matrica. Galia yra organizacija,
psichologija ir technologijos (suvokimo manipuliavimo ir fizinės jėgos). Taigi, ir turime Nietzsches išvadą – jokios tikrovės nėra vyksta tik galios žaidimai su propagandiniais fenomenologiniais konstruktais: „Stiprus vis tiek yra silpnas, o
silpnas ‚iš tikrųjų‘ yra neįveikiamas galios bastionas.“ Jau
sakiau, kad tai gali suveikti, o gali ir ne – nuo to priklauso
įvairių grupuočių galios žaidimų išdavos.
Bet kokiu atveju, galutinai atsakyti į nei vieną su tikrove susijusį klausimą neįmanoma, nors galima numatyti pamatinę problemą: ar šiose formose, hologramose yra kokia nors absoliuti
dalis, tik esanti, ar viskas yra kuriama galios santykių. Jeigu
viskas kuriama, šios tikrovės viduje nėra jokio absoliutumo,
tik kosminė iliuzinė holograma, kuri gali atrodyti tiek kaip
drama, tiek kaip cirkas.
2016-10-20, Kaišiadorys
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10. Atskleidimo principas

Tai, ką savo veikla vykdau, galima vadinti Atskleidimo projektu. Tam turiu teisę kaip integruota sąmonė, gaunanti galimybių pamatyti aukštesnį pasaulį, gauti iš jo informacijos. Atskleidimas turi du sluoksnius, viename kurių aiškinu savo situaciją, nes ji nėra paprasta, o kitame tai, kokias galimybes
aukštesnis pasaulis ruošia visuomenei. Dovanų jokių duoti nesiruošiama, bet bus parodytas kelias ir principai, reikalingi pakeisti kryptį, pasiekti aukštesnį lygį. Ant savo kupros nenuneš
niekas, viską reikės susikurti patiems, tik tokį lygį kokio verti
pagal sugebėjimus. Aukštesnis už jį lygis nedovanojamas, nes
neatitikimas tarp proto ir technologijų – pavojingas.
Visa tiesa apie tikrovę yra 100 proc. holoplastinis vaizdas. Visą vaizdą dalinu į tūkstančio dalių etapus, kuriuos reikės praeiti siekiant pilno tikrovės vaizdo. Šiuos etapus reikės praeiti
patiems, savarankiškai. Procese dalyvauju ir aš su savo Filognozijos projektu. Tačiau tai, kas jame atskleidžiama sudaro
tik 1 dalį iš reikalingų 1000 dalių. Dalimis nėra matuojamas
gylis kaip liniuote. Viena dalis apima visumą ir į išorę, ir į vidų, tačiau aiškinamas simetronas ir jo supratimas tesudaro
1/1000 dalį pilno simetrono supratimo arba 0,1 procentą realybės per visą gelmę. Vadinasi tai nėra jokia pabaiga, rezultatas, bet tik kelio pradžia. Tai yra tik ieškojimas ir kūryba savo filognozijos metodu.
Tikrovė skirstoma į gelmę ir paviršių, lokalią ir globalią perspektyvą, tarp kurių įterpiu 9 žinojimo rangus. Lokalinis paviršius yra 9 rangas, o globalinė gelmė yra aukščiausias 1 rangas. Kiekvienoje pasiektoje dalyje yra toks pasiskirstymas rangais, kuris išskirsto žmones į kategorijas pagal skirtingas sąmonės kokybes. Filognozija, nors yra tik 1/1000 tikrovės, rodoma iš 1 rango perspektyvos ir 9 rango atžvilgiu yra aukš46

čiausio pasaulio žinių atskleidimas žemesniajam pasauliui.
Kiekvieną įvykį ir reiškinį galima interpretuoti iš 1 ir 9 rango
žinių horizonto, kiekvienu atveju rodant savo lygio supratimą.
Žemiausio rango horizontas labai siauras, suprantantis tik vietinę perspektyvą visomis prasmėmis: ekstensyvumo ir gelmės.
Horizontų ir ekstensyvumų schemos čia jau nekartosiu, nes ji
yra paaiškinta kitur. Šios sistemos privalumas tas, kad gyvenant 9 rango pasaulyje yra galimybė pamatyti jį taip, kaip jis
matomas žiūrint valdovų akimis, net jeigu pateikiamas tik 0,1
procentas visos tiesos. Tuo pačiu suteikiamos priemonės kurti
tolesnes reikalingas simetronų atskleidimo dalis iš 1000.
Iš to matosi, kad pateikiu ne uždarą, bet atvirą sistemą, ne galutinę tiesą, bet metodą. Deja, toks principas su šiuolaikine
mokslo ir švietimo sistema nesiderina, nes švietimo sistema
pagrįsta vadovėlinių tiesų ir taisyklių zubrinimu. Visi žmonės
vertinami tik pagal tai, kaip efektyviai jie sugeba išzubrinti vadovėlius. Tuo pagrįstas vertinimas ir aukštus įvertinimus gaunantys talentai yra zubrinimo talentai, kurie bijo nuklysti nuo
taisyklės, nes tai laikoma klaida, o už klaidas atminusuojami
taškai vertinime. Vadinasi svarbiausias tikslas – maksimalus
vadovėlio atitikimas. Nuo to, kiek sugebi vadovėlį atitikti priklauso sėkminga karjera, nes atranka daroma surinktų taškų
pagrindu ir kuo daugiau vadovėlių supresuota į galvą, tuo taškų daugiau. To pasekmė ta, kad žmogui atrodo, jog visa tiesa
yra vadovėlyje ir nukrypti nuo jo – didžiausia nuodėmė. Tai
virsta patologine klaidos ir normos pažeidimo baime, įdiegiama mokykloje.
Susiformuoja vidutinybės psichologija, kuri mėgsta slėptis už
taisyklių ir procedūrų ir bijo prisiimti atsakomybę. Taisyklių
laikymasis yra saugiausias kelias, o naują kelią atrasti nėra
jėgų. Taip visą gyvenimą ir pragyvenama vaikštant tik pramintais keliais ir nepasiūlant nieko savo. Tačiau reikalas tas,
kad toks principas yra padarytas aukščiausiu ir tie, kas sėkmingai jo laikosi, turi daugiausiai karjeros galimybių. Vadi47

nasi aukštus postus užimti sąlygos vidutinybėms palankios, o
kūrybingiems žmonėms, kurie vaikšto savo keliais, nepalankios. Todėl švietimo ir mokslo sistemoje visa valdžia sukaupiama vidutinybių rankose ir turime vidutinybių teroro situaciją, kurioje daugiau kūrybingumo parodantys žmonės yra
sudorojami.
Taisyklės ir vadovėlinės tiesos reikalingos universalizatų į sąmonę įdėjimui. Universalizatai skirti visuomenę paversti viena
mase, kad ją būtų galima valdyti su bendru masinių informavimo priemonių signalu. Už universalizatų klaidas atimami
balai ir atsiskaitymų už vadovėlius sistemoje nedaroma sėkminga karjera, nepereinama į aukštesnę klasę. Visuomenėje irgi yra socialiniai ir ideologiniai dvejetukininkai, kurie apmėtomi šūdais per trolinimo sistemą, kurie atskaičiuoja socialinius vertinimo balus už ideologinius pažeidimus, taip apsaugant ideologinių universalizatų sistemą nuo keitimo ir „klaidų“
įsigalėjimo. Visuomenę, kaip vienos universalizatų sistemos
valdomą masę, kontroliuoti daug paprasčiau, todėl gaudomas
kiekvienas nukrypimas nuo masinės sąmonės ir per trolius atminusuojami socialiniai balai. Tie, kas sėkmingai laikosi taisyklių yra vadovėlių pirmūnai, o tie, kas normas atmeta – vertinimo sistemoje virsta dvejetukininkais ir nustumiami į apačią
socialinėje hierarchijoje. O šita sistema įdiegiama būtent mokykloje ir vėliau pereina į gyvenimą. Mokyklų pirmūnai ir
jiems prijaučiantys tampa troliais, kurie nesupranta kaip jais
tampa ir kodėl dvejetukininkų vadinami „agentais“. Tai jie
neigia, nes net nesupranta, kas jie iš tikro yra.
Tie, kas pažeidžia taisykles ir procedūras ne iš stokos, bet iš
pertekliaus, siekia vadovėlių perrašymo. Karjerą padarę zubrinimo pirmūnai to bijo todėl, kad žlunga pagal senus vadovėlius parašytas viso gyvenimo darbas. Kai „dvejetukininkai“
susirenka, nepaisant trolių teroro, į vieną vietą ir sugeba suorganizuoti didelę socialinę jėgą, kylą dvejetukininkų revoliucija, perrašanti vadovėlines tiesas. Buvę pirmūnai patys tampa
48

dvejetukininkais, o to jie labai bijo ir visaip tam priešinasi, kovoja už savo taisykles, vadovėlius ir universalizatus. Liliputų
pasaulyje genijui gyventi labai sunku, nes jis palyginus su jais
yra milžinas ir visose liliputams skirtose konstrukcijose turi
vaikščioti susirietęs tam, kad nesulaužytų. Tai genijui labai
sunku, todėl jis turi išsitiesti, sugriaudamas visus liliputams
skirtus žinių rūmus. Tai sukelia didelį pasipriešinimą, nes į savo žinias liliputai investuoja visą savo gyvenimą. Nepaisant
to, toks protestavimas prilygsta griuvimo keliamam traškėjimui, kuris tik rodo, kad vyksta procesas, bet savaime neturi
jokios prasmės. Tai tik natūralūs procesą lydintys garsai.
Bet siūlant savo sistemą reikia suprasti, kaip veikia informacija patekusi į skirtingus psichinius substratus. Ji tokios formos,
kokios yra autoriaus galvoje, neįgauna niekada ir autoriaus entuziazmas būna sutinkamas labai vangiai. Taip yra todėl, kad
kiekviena sąmonė turi savo individualią būseną ir joje informaciniai paketai funkcionuoja savo, individualiu būdu. Todėl
savo teoriją kuriančiam autoriui būna labai svarbus vidinis
jausmas, kuris, perkeliant informaciją į išorę, – neperduodamas. Kitas žmogus nejaučia to, ką jaučia autorius. Tai rimtas
filognozas supranta puikiai ir turi imtis priemonių tam, kad sukurtų papildomų motyvatorių kitiems žmonėms. Tam reikia
praktinių pavyzdžių, praktinės naudos, kuri įrodo, kad principas veikia, kad jis yra sėkmingas. Tada atsiranda kažkas panašaus į autoriaus entuziazmą, nors jis šiek tiek kitoks, labiau
savanaudiškas, ieškantis naudos tik sau, o ne siekiantis visuomenės pažangos. Deja, žmonės tokie jau yra, ir su tuo nieko
padaryti neįmanoma. Aukotis bendram labai retas kuris sutinka, visi vaikosi tik asmeninio pelno.
Bėda ir ta, kad vadovėlių zubrintojų sistema šiuo metu pritraukia daugiau lėšų ir zubrintojų pasaulyje suktis labiau apsimoka. Vienas iš Atskleidimo tikslų – duoti impulsą šio principo
pakeitimui. Terpę tam turėtų sukurti filognozija ir sudaryti sąlygas, išėjus iš zubrintojų pasaulio, parodyti tikrą save per au49

tentišką kūrybą, kuri nebijo pažeisti taisyklių ir procedūrų,
vaikščioti uždraustais keliais. Dėl to gali kilti karjeros problemų, tačiau karjerą vidutinybių pasaulyje galima pasiųsti velniop.
2018-07-25, Kaišiadorys

11. Gyvybės etikos teorija

Gyvybinio proceso svarbiausių principų atskleidimas yra pagrindinis filognozijos uždavinys reikalingas tam, kad būtų pagerinta gyvybės situacija planetoje. Iš viršaus matoma tikrovė
dalinama į pagrindinius sluoksnius, kuriuose yra kraštinės dalys, tokios kaip sąmonė ir materialus pagrindas, ir centrinė dalis, turinti trialinę sandarą, aprašytą „Filognozijos pradmenų“
pirmame tome. Sąmonės ir materijos konstruktai apgaubia vidinius padalinimus, įeinančius į pagrindinių filognozijos korpusų sąrašą. Ta vidinė dalis yra gnostinė brana, fizinė brana ir
į kūno struktūrą tiesiogiai pereinantis kuriantysis konstruktas.
Sluoksnius dar kartą galima pakartoti sąraše, kur parodomas jų
skaitinis žymėjimas tam, kad būtų galima susikurti praktiniam
naudojimui reikalingą šabloną.
1) tikrovė yra ta fundamentali realybė, kurioje vyksta kūrimo procesas;
2) gyvybinis procesas, svarbiausias biosferos kūrinys, kurio
puoselėjimui skirtas visas filognozijos darbas;
3) gnostinė brana gyvybiniame procese pereina į sielines
gyvybinio darinio struktūras;
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4) fizinė brana sudaro fizinio gyvo organizmo karkasą;
5) homunkulas yra centrinė vieta, kuriame susijungia visos
gyvybinio proceso dalys sąmonėje;
6) sąmonė yra ta struktūra, kurioje vyksta gyvybinio proceso sumavimo ir reprezentavimo darbas.
Ši gyvybinį procesą vystanti realybė vadinama sątvarų sistema, kuri yra tam tikrų gyvybinių struktūrų ir procesų visuma,
kurią galima skirstyti į dalis pagal tai, kokia funkcija joje atliekama. Sątvaras lotyniškai būtų „constructum“. Šis žodis sudarytas iš priešdėlio „con-“, reiškiančio tą patį ką ir „są-“, „san-„
arba „su-“; „structum“ kilęs iš lotyniško veiksmažodžio „struere“ (struo, struxi, structum), reiškiančio „pastatyti, sukrauti“.
Dėl šios priežasties, vietoje žodžio sątvaras galime naudoti
tarptautinį žodį konstruktas (angliškai – construct).
Vidinis sumatoriaus konstruktas vadinamas homunkulu, kuris
yra sąmoningas kūnas, priešpastatomas pirmapradžiam, hipostratiniam kūnui, sudarančiam tikrąjį, pilnąjį gyvybinio proceso konstruktą, kuris skirstomas į tris pagrindines dalis:
1) priekinis, fasadinis konstruktas – fizinis žmogaus kūnas;
2) centrinis konstruktas – sudarytas iš eterinių elementų,
nematomų sumaciniuose paviršiuose;
3) galinis konstruktas – sumatorius, kuris yra pagrindinė sąmonės struktūra, kurianti reprezentavimo paviršius, kuriuose orientuojasi žmogus.
Tai buvo naujas, išplėstas pirmapradžio žmogaus vaizdas, kuris skirtas pagrįsti pagrindinei šio skyrelio minčiai, pratęsiančiai antrojo „Filognozijos pradmenų“ tomo etikos koncepciją.
Žmogus iš filognozijos perspektyvos vaizduojamas naudojant
pentagramos simboliką, kur penkiakampė žvaigždė pastatyta
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ant smaigalio, o du spinduliai iškelti į viršų. Turime tris spindulius hipostratos dalies ir pagrindinius du – sumacinio konstrukto. Tarp viršaus ir apačios įsiterpęs pirmapradžio kūno
spektras. Išdėstyto etikos principo esmė ta, kad iš kuriančiojo
substrato kylantis gėris laikomas visakrypčiu ir padalintu vienodai visose gyvybinio proceso vietose. Šis gėris į konstruktų
sistemą įeina per apatinį, centrinį spindulį, žymintį kuriančiąją
gaublę. Sujungus šią gyvybinio gėrio sistemą su libertarizmo
kertiniais principais, kurie yra teisė į gyvybę, laisvė, teisė į
nuosavybę ir orumas, gauname gyvybinio proceso apsaugos
bazinius teiginius. Ši etika yra nefasadinė, orientuota į esmę,
todėl visaapimanti.
Priešingas principas yra vienakrypčio gėrio, kuris įveda nevienodą gėrio paskirstymą ir sukuria pranašumo (supremacy) psichovektorius, leidžiančius tam tikras grupes ir gyvybės formas
traktuoti nerodant pagarbos. Vienkryptis gėris iš hipostratų
linkęs išlipti į fasadą ir ieškoti fizinės arba dvasinės „auksinės
formos“, kurios pagrindu gyvybės procese įvedama nelygybė,
bandoma sukurti skirtingus vertingų ir beverčių žmonių porūšius. Tai yra nacizmas, propaguojantis aukštesnę, arijų rasę,
kuriai norima atiduoti kontroliuoti visą gyvybinį procesą planetoje. Šis vertės įfasadinimas kyla arba iš fizinės branos atšakos, kaip šalutinio substrato atsišakojimo, kuris laikomas
svarbiausiu pagal fizinio kūno parametrus; arba iš gnostinės
branos atšakos, kur gėrimasi savo fasadinėmis dvasinėmis formomis. Jeigu toks vienakryptis vektorius, kuris atsiranda dėl
Ego, užkrauto savo fasadinių formų auksinės vertės suvokimu,
įgyja valdžioje persvarą, jis sukuria žmogaus orumą pažeidžiančią santvarką, nes savo fasadiniais argumentais atmeta
kiekvieno žmogaus neprilygstamą vertę, jeigu fasadinės formos neatitinka „auksinės formos“ kriterijų.
Imant šiuos du fasadinio išsigimimo variantus, gauname auksinės dvasinės formos celibatinės degeneracijos sistemą arba
auksinės fizinio kūno formos nacistinį eugenikos terorą. Tam
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2 pav.
priešpastatau auksinės esmės principą, kuris atmeta išorinių
formų garbinimą ir eina į gelmę, kuri parodo tikrą, pilną žmogų, kaip gyvybinio proceso dalelę, kuri yra a priori gėris. Šis
gėris nėra niekieno nuosavybė, nepriklauso nuo jokio Ego vertinimo sistemos ir nuo jokių galios centrų valios viešpatauti.
Jeigu į šią realybę įsibrauna invazinė vertybinė sistema, ji su
savo vienakrypčiu gėrio principu sužlugdo gyvybinį procesą ir
yra bendruomenės žlugimo nešėja.
Belieka paaiškinti kuo skiriasi šios dvi perspektyvos etikos
sistemoje, ir kaip filognozija pagrindžia savo visuotinio gėrio
postulatą. a) Gyvybinio konstrukto esmė yra tūrinė, daugiadimensinė, holoplastinė dauglypa, kuri mąstoma kaip neskaidoma visuma, neturinti paviršių ir fasadų, tik savo suvokimo/supratimo esmę. Kitaip sakant, ji neturi išorinės formos ir
yra įkrauta beformės egzistencinės vertybinės substancijos. b)
Fasadai, auksinės formos yra tik tokios pilnos struktūros lakš53

tinės nuopjovos, kurios įnešą į gyvybinį konstruktą profilį ir
perspektyvą, mąsto jį per paviršiaus formą, užsiima formų parametrų vertinimu ir lyginimu. Šie lakštai tikrovėje neegzistuoja ir atrandami tik įpriekinant sumaciniuose konstruktuose,
todėl yra netikri ir yra neteisinga perspektyva į žmogų. Tačiau
kol gyvensime paviršininkų pasaulyje, šį principą bus labai
sunku suvokti ir suprasti, kur ieškoti tikro gerumo, gėrio ir etikos pagrindimo.
Jau paaiškinau, kad bendras gyvybinio proceso kūrinys, vadinamas žmogumi, turi priekinį konstruktą, kuris sumatoriuje
suvokiamas kaip fizinis kūnas; centrinį konstruktą, sudarytą iš
tolimojo eterio ir neatominės substancijos, kuris labiausia domina ezoterikos pasaulį ir vienas iš tokio konstrukto formos
pavyzdžių yra kundalini joga; galinis konstruktas yra sumatorius, kuris pateikia aplinkos reprezentaciją sumavimo paviršiuose, per kurią žmogus orientuojasi aplinkoje. Centrinis konstruktas susijęs su pagrindiniu visakrypčiu gėrio vektoriumi,
įeinančiu per centrinį žvaigždės spindulį ir suformuojančiu homunkulo keturlapio dobilo sąmonių sistemos vertikalią dalį –
kūno paviršiniai sumatai su emocinių būsenų ir šuorų paviršiais, vadinamais karūnine sąmone. Šią centrinę sąmonės sumavimo paviršių dalį gaubia priekinė ir galinė struktūra, vadinama pasauliu ir protu.
Filognozijos tikslas sugrąžinti etikos sistemą iš Ego perspektyvos į Fundamento perspektyvą, kurio vaidmenį atlieka gyvybės kūrimo procesas. Šis procesas nėra niekieno nuosavybė,
ypač kūrinio ir pretenzijos jį užvaldyti rodo didelę sąmonės
suvokimo deformaciją, kuriai pašalinti reikia iš naujo aiškinti
visą fundamentalią tikrovės sandarą, kurios suvokimas prarastas, ištrintas iš galvos psichologinės operacijose, kuriose buvo
vykdoma invazija į bendruomenes ir psichines struktūras. Norint atsikovoti prarastas pozicijas, reikia savo konstrukte pašalinti iliuzijų sluoksnį ir atstatyti objektyviąją struktūrą suvokime, kuri sugrąžina į tikrovės geometrinį simetroną, leidžia į jį
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darniai atskiram žmogui ir bendruomenei įsikomponuoti. Iškritimas iš šios prigimtinės būtinosios tvarkos rodo konfliktą ir
įtampą, kuri žaloja gyvybinį procesą ir kuria smunkančią gyvenimo liniją, naudojant Nietzsches terminus. Tokia smunkanti gyvenimo linija yra dekadanso civilizacija, apie kurią jis
rašė daug, bet buvo visiškai susipainiojęs šiame klausime, todėl norint ištaisyti gyvybinio proceso supratimą, reikia jo
palikimą pertvarkyti.
Kitas filosofas, kuris svarbus filognozijoje, yra Šliogeris, atvėręs sumacinio sątvaro šviesos arkos erdvės paslaptis lietuvių
filosofijoje, tačiau pasirinkęs neteisingas gyvybinio proceso
gelbėjimo strategijas. Šliogeris daug geriau supranta žmogaus
padėtį ir kurlink juda Vakarų civilizacija ir atstovauja priešingą polių, lyginant su nyčiška galios ekspansionizmo isterija,
be skrupulų peržengiant subjektus ir objektus, nematant jokio
visuotinio nepriklausomo gėrio tikrovės procese, atiduodant
visą realybę išsipūtusio Ego savivalei.
Filognozijos tikslas – išlaisvinti gyvybę nuo grobuoniškos invazijos, įvedant į galvą sąvokų ir principų tvarką, atstatant pirmapradę, suprantančią minčių sistemą žmonių galvose. Taip
pat išplėsti supratimą kas yra žmogus, nepaverčiant šio žinojimo gyvybinio proceso eksploatavimo įrankiu.
2019-10-08, Kaišiadorys
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II. Bazė
12. Mažoji geopolitika

„Valstybės“ konstravimas
Kiekvienas žmogus maksimaliai teigiamas tada, kai yra pusiausvyros situacija. Pusiausvyros situacija reiškia, kad nėra
jokios valdžios. Tuo tarpu kai pusiausvyra suardyta – kažkas
teigiamas labiau, o kažkas mažiau. Jeigu kuriama tokia sistema, kurioje pusiausvyrą galima griauti, tai yra galimybė vienas perspektyvas plėsti, o kitas siaurinti pagal tai, kaip nusistovi galios santykiai. Šitaip natūraliai atsiranda „valdžia“, kuri
paskirstoma netolygiai, tam tikruose centruose, bet tik paėmus
ją iš kitų. Tie centrai, kurie sukaupia daugiau valdžios, pradeda tvarkyti likusį pasaulį pagal savo įsivaizdavimą, nes galios
pranašumas leidžia kitiems primesti savo formas, formuoti savo „visuomenę“ ir savo „žmogų“.
Šitokia „valdžia“ ir laisvas žmogus – niekaip nesuderinami ir
laisvė gudriai sutapatinama su primetama valdžios forma. Norintys priklausyti tik sau ir turintys savo tikrai laisvą formą,
pradeda su valdžia konfliktuoti, kuri savo neteisėtai užgrobtos
teritorijos, tai yra, laisvo žmogaus, nenori niekam atiduoti. Teritorija laikoma „sava“, o išsprūdimas iš valdžios letenų – „neteisėtu“. Riboženkliai statomi užgrobtoje teritorijoje, net jeigu
šie riboženkliai neteisingi, prieštaraujantys prigimtinei teisei,
kuri skelbia, kad žmogus gali priklausyti tik sau. Tačiau ši agresija ideologiškai įteisinama, paverčiama norma.
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Suardyta pusiausvyra yra nenormali situacija, ir kad ją išlaikytum reikalingos dirbtinės priemonės. Tos dirbtinės priemonės visada buvo jėga, besireiškianti įvairiomis formomis: tai
gali būti organizacija, kuri padidina socialinę jėgą; ideologija,
kuri padidina psichologinį pranašumą, ir leidžia socialinę jėgą
valdyti; ir technika, galinti iki begalybės išplėsti socialinį pranašumą technologijomis. Šitaip pradinė natūrali būsena poliarizuojasi ir vienas polius tik ima, o kitas polius tik duoda. Šios
situacijos rezultatas yra valstybės organizacijos atsiradimas,
kurioje natūralus žmonijos audinys yra suardomas – vienose
vietose išretėja, kitose sutankėja, šią situaciją vadinant „valdžios“ situacija.
Valdžios išskirtinumas yra ribotas išskirtinumas, ženklinamas
tik išoriniu požymiu, vadinamu jėgos pranašumu. Spręsti gali
kiekvienas, tačiau, kad sprendimas taptų realybe, reikia turėti
valdžią, kuri galų gale yra pagrįsta jėga. Sudraskytas žmonijos
audinys yra laikomas pranašesniu, nes valdžia gali primesti
kažkokią vieną formą ir šis gyvenimo uniformiškumas mažam žmogui gali būti lengvesnis ir patogesnis, nes yra „tvarka“. Kitokia situacija yra laikoma „anarchija“, nes nėra vienos
formos ir įsivaizduojama, kad iš prigimties pusiausvyra žmonija gyvena pagal „džiunglių įstatymus“ ir kiekvienas daro ką
nori. Tada žmonės patys „atiduoda“ kažkam savo valdžią, kad
jie sutvarkytų „anarchiją“.
Visos valstybių organizacijos yra šitoks suardytas pusiausviros žmonijos audinys. Jose pralaimėjusiuoju pirmiausiai tampa
laisvas individas, neatsidūręs galios centre. Jis turi kovoti prieš
valdžios primetamą formą ir pralaimi. Vienas ar keli individai
jėgos požiūriu yra silpni prieš valstybės organizaciją, o tai jai
sudaro galimybes „žaisti“ su žmogaus gyvenimu. Organizacijos pranašumą valdžia demonstruoja netiesioginiu persekiojimu ir terorizavimu, tokiu kaip gaujinis pjudymas; ideologinis
pranašumas įgyvendinamas Goebelso propagandos ministerijos vykdomu smegenų plovimu, primetamu nuo gimimo
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(„švietimas“ ir masinio poveikio priemonės); technika galima
nukenksminti žmogų ir fiziškai, neutralizuojant fizinę jėgą, ir
psichologiškai, pritaikant gabumų lobotomiją. Šitaip yra nuo
gimimo kontroliuojamas kiekvienas individas, jį nukenksminant ir primetant valdžios išfantazuotą formą, kurios paskirtis plėsti galios centro valdžią. Individuali laisvė sutapatinama
su valdžios primetama forma, už šios formos esanti laisvė
įnorminama kaip „nusikaltimas“. Pusiausvira laisvė laikoma
neįmanoma.
Atidžiau pažiūrėjus į tokią situaciją, tampa aišku, kad šitoks
natūralaus žmonijos audinio suardymas kyla iš nusikaltimo,
kuris smegenų plovimu ir propaganda paverčiamas „teise“.
Nusikaltimas iš esmės yra natūralios ribos skiriančios vieną ir
kitą žmogų peržengimas. Pusiausvyra reiškia, kad šios ribos
paisoma, jos pažeidimui nenaudojamas joks pretekstas ir jokia
„logika“. Tačiau įvairios sudėtingos aplinkybės verčia pusiausvyrą griauti, paslapčia sukaupus jėgą, kuri panaudojama išbalansavimui, natūralių ribų suardymui. Piramidinių struktūrų
augimo šaltinis kyla iš nusikaltimo, nes be jo neįmanoma sukaupti jėgos ir pritaikyti ją perspektyvos išplėtimui. Šitas procesas išryškina du skirtingus požiūrius, kad
a) yra kažkokios prigimtinės ir neatimamos teisės, į kurias kėsintis yra nusikaltimas, ir kad
b) visos vietos yra konkurencinės, o teisės yra matuojamos pagal galią – nugali konkurencijoje prieš silpnesnį ir „pasiimi“.
Natūralaus žmonijos audinio ardymas pagrįstas būtent šiuo
konkurencijos principu, nes valdžia neįmanoma be atėmimo ir
šiam atėmimui reikalingas loginis pateisinimas. Šis pateisinimas yra principas, kad visos vietos konkurencinės, o ne prigimtinės.
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Jeigu žmogų laikysime „teritorija“, tai dėl šios teritorijos taip
pat vyksta kova. Ir pagal galingesnio teisę ji gali būti užgrobiama. Šitaip nusikaltimas valdžios yra paverčiamas „teise“.
Ši situacija yra ne tik valstybės organizacijos pagrindinis vidinio proceso principas, lemiantis santykius tarp valdžios ir
įvairių individų grupių, kuriems neleidžiama tapti rimtais galios centrais ir patiems save formuoti. Planetos mastu tas pat
vyksta tarp skirtingų valstybės organizacijų. Čia irgi galima
pusiausvyra, nors viduje ji yra agresyviai griaunama, bet
išoriškai silpnesnėms organizacijoms yra naudinga pusiausvyrą propaguoti ir nepripažinti konkurencinių vietų bei galios
principo, nes konkurencijai galios nėra. Tačiau kaip ir natūraliame žmonijos audinyje tarp žmogaus ir žmogaus, tarp
grupės ir grupės, šio principo nepaisoma ir formuojasi valdžios, kurios reiškia, kad kažkas tampa viskuo, o visi kiti niekuo (tik medžiaga valdžios haliucinacijų įgyvendinimui). Taip
pat šio principo nepaisoma ir tarp valstybės organizacijų ir
kaip visuomenėje, taip tarptautinėje teisėje, galingesnė valdžia koncentruojama ir siekia pasiimti viską. Kitos valstybės
organizacijos panaudojamos kaip medžiaga globalinės mafijos
haliucinacijų įgyvendinimui, išlaikant formą ir ją kontroliuojant arba iš lėto ardant ir performuojant.
Čia irgi susiduria minėti požiūriai, kad yra „prigimtinė“ teisė į
teritoriją, kurios nevalia atiminėti niekam, nors tokia valstybės
organizacija šį principą viduje pati būna sugriovusi. Ir yra galingesnio ideologija, kad visos vietos konkurencinės, ir viską
pasiima stipresnis.

Valdžios svertai
Tokiame nyčiškame pasaulyje viską lemia jėga, kuri lieka tuo
pačiu dalyku, nesvarbu į kokią terpę perkeltume, į gamtą ar
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visuomenę. Jėga yra fizinės masės ir jos judėjimo pokyčio
tiesioginė proporcija (F = ma, F – jėga, m – masė, a – pagreitis
(greičio kitimas)). Visuomenėje šis principas reiškiasi ne kaip
tikslus matematinis dėsnis, bet greičiau kaip metafora. Realiame pasaulyje jėgą pritaikyti gali tik kūnas, o psichinė substancija jėgą taiko tik kaip fizinio kūno valdymo centras. Todėl yra svarbios abi šios vietos – kūno fizinė jėga ir psichikos
stiprumas, gebėjimas kūno jėgą išnaudoti. Šiais atvejais jėga
„auginama“, kaip jau minėjau, organizacijoje jungiant „kūnus“
ir stiprinant psichologinį pranašumą ideologijos pagalba, kuri
leidžia kūnus veiksmingai išnaudoti. Jėgą pirmiausiai lemia
„masė“ (m) ir šią masę didina organizacija (žmonių skaičiaus
prasme). Ideologija masę leidžia veiksmingai išnaudoti. Tačiau jėgą leidžia sukurti ir pats pasaulis, kuriame yra užkonservuotas begalinis energijos kiekis. Šis principas vadinamas
technika – pirmykščiais laikais tai buvo „kuoka“, šiais laikais
tai „bombos“ ir „raketos“.
Nekalbant apie technologinę galią, kuri šiais laikais yra svarbiausia, pamatinis per visą istoriją naudotas jėgos principas
buvo socialinis ir ideologinis, jėgą pirmiausiai didinęs per
organizuotą masę, apginkluotą pačiomis destruktyviausiomis
priemonėmis. Šį principą galima suvokti įsisavinus sverto
pusiausvyros taisyklę. Formule ji išreiškiama taip
F1 l1=F2 l2
Tai reiškia, kad kai F1 ir F2 jėgos ir l1 ir l2 sverto ilgiai lygūs,
tai turima pusiausvyros situacija. Perkėlus į socialinę terpę,
taisyklės esmė turėtų būti tokia: lemia organizuota jėga ir jos
turimos masės kiekis. Pusiausvyrai išlaikyti tinka ne vienas F
ir l santykis, bet įvairios jo kombinacijos. Sakykime jeigu
technologinės jėgos daugiau, tai pusiausvyrai išlaikyti užtenka
mažesnio „sverto ilgio“. O jeigu sverto ilgis didesnis (didesnė
organizuotų žmonių masė), tai pusiausvyrai išlaikyti reikia
mažesnių jėgos (technologinės) sąnaudų. Į šias proporcines
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taisykles įeina jau minėti komponentai, atliekantys savo specifinį vaidmenį: organizacija, jungianti fizinę jėgą; ideologija,
formuojanti psichologinius pranašumus per visokius „pateisinimus“ ir „įteisinimus“; ir, aišku, svarbiausia – technika ir
mokslas, išnaudojantis pačioje tikrovėje užkonservuotą energiją, su kuria galima naikinti konkuruojančias organizacijas.
Ardant pusiausvirą žmonijos audinį ikivalstybinėse situacijose, galioja tokie patys principai. Pradinė diferenciacija pirmiausiai yra psichologinė, tačiau tokios ribą peržengiančios
gaujos labai greitai pradeda suprasti minėtus tikrovės principus, svarbiausia, kad kas turi jėgos pranašumą, to sąvokos ir
galioja, kurias galima primesti visiems likusiems žmonėms.
Pažiūrėjus į kiekybines proporcijas, gali atrodyti, kad valdžia
yra mažesnė už valdomų žmonių masę, tačiau ši masė visa yra
sudorota ir gyvena vergų padėtyje, nes yra
a) neorganizuota,
b) susilpninta psichologiškai-ideologiškai,
c) ir yra nuginkluota, t. y. neleidžiama naudoti jėgą didinančios technikos.
Dėl šių priežasčių palyginus maža skaičiumi valdžia turi didesnę jėgą, gali išlaikyti tarp valdžios ir visuomenės pusiausvyrą ar net išbalansuoti savo naudai. Dėl šių priežasčių valdžia
daro ką nori, gali tikrove paversti bet kokią savo haliucinaciją,
visuomenės masę formuodama pagal savo užgaidas. Šitaip
dirbtinai kuriamas tam tikro „žmogaus“ pavidalas ir valdžios
poreikius atitinkanti „visuomenė“. Visos laisvos formos atsiduria užribyje, valdžiai panaudojant slaptą arba viešą prievartą: iš viršaus nuleistas organizuotas persekiojimas, sąmonės
highjack’inimas, lobotomija, sukurptos teisinės bylos ir t.t.
Pusiausvyrą lengviausia atsikovoti žodžiais ir sąvokomis, priešinantis smegenų plovimui ir propagandai, tačiau toks būdas ir
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mažiausiai veiksmingas. Rizikingesnis ir sudėtingų sprendimų
reikalaujantis būdas yra jėgos balanso atstatymas organizuojantis ar net apsiginkluojant technika, kurią valdžios teisinė
sistema „draudžia“.
Mafiją šiuo metu labiausiai domina visa planeta – vyksta konkurencija, kas pasiims viską. Pirma ideologinė gudrybė yra absoliučių prigimtinių teisių pašalinimas, pakeičiant konkurenciniu principu, pagal kurį viskas priklauso stipriausiam ir nėra
jokių prigimtinių teisių. Padarius šį ideologinį ėjimą, kitas
momentas yra globalinės geopolitinės pusiausvyros išbalansavimas: įgyjant organizacinį pranašumą, konkurentus silpninant
psichologiškai (ideologija ir propaganda), ir, svarbiausia, kuriant priešininkus pranokstančią karinę techniką. Globalinė
mafija turi ir jėgą, ir svertą, ir šį pranašumą išnaudodami po
truputį pradeda versti konkuruojančias valdžias ir įvedinėti
„naują pasaulio tvarką“. Ataka prieš pasaulį vyksta visais
minėtais frontais, ypač intensyviai per masinio poveikio priemones varant propagandą, kurios tikslas susilpninti psichologiškai bet kokį pasipriešinimą tokiai geopolitinei strategijai.

Įsišaknijimas nerealybėje
Valdžia neatskiriama nuo iliuzijos, kuri naudojama plaunant
smegenis. Pagrindinis iliuzijos mechanizmas pagrįstas tuo,
kad sąmonė beveik niekada nebūna tik atvaizde. Dėmesys
paskirstomas tarp atvaizdo ir minties ir svarbesnė dalis yra būtent mintis, o ne atvaizdas, ypač tada, kai atvaizdas nepasiekiamas, nes jo nebuvo tikroje patirtyje. Sąmonei atvaizdas yra
tai, kas apie jį mąstoma mintyje. Pats atvaizdas priklauso nuo
tikrovės, jis valdomas menkai, o visa minties substancija sukuriama sąmonės. Kaip sąmonė sąvokas sujungia, taip žmogus
ir mąsto ir tuo atvaizdas „atrodo“. Kitaip tai galima suformuluoti, kad sąvokų jungimas yra subjektyvus, netgi tuo atveju,
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kai šiame sujungime minties ir daikto yra kažkoks objektyvumo momentas.
Išsiskiria tokie realybės sluoksniai: kas objektas yra pats savaime ir kuo jis laikomas subjekto mąstyme. Kuo laikomas lemia tai, kaip su objektu elgiamasi. Kalbant apie žmogaus psichiką, tikrovės daugiau yra sensoriniame atvaizde negu sąvokų sintezėje, tačiau asmenybės centras beveik visada būna prote ir žmogaus elgesys visada būna subjektyvus, skirtas ne tik
atvaizduoti kas yra, bet ir kažkaip elgtis, kažką daryti. Šio mechanizmo rezultatas yra tas, kad tiesa retai kada domina ir dažniau nugali iliuzija. Nors tiesos tiesioginėje individualioje sandūroje su tikrove yra daug, jos mažėja tada, kai sąmonė pasineria į filologines ir vizualines terpes ir jungia sąvokas ir kažką kažkuo laiko, neturėdama jokios tiesioginės patirties.
Prote patirtis įsąvokinama tiesioginės ir netiesioginės sandūros
su tikrove. Kaip smegenys patiria tikrovę, taip formuojasi žodis ir sąvoka. Kiekviena epocha turi savo sąvokas ir žodžius,
kuriuos sujungus į teoriją, kažkaip aiškinamas pasaulis, kuriama paradigma, kuria remiasi žmogus mąstydamas. Tokios įdiegtos paradigmos lemia, kaip jungiamos sąvokos, kai žmogus susiduria su tikrove, ką jis mąsto mintyje apie daiktą ar
žmogų. Ši atrama nėra absoliuti ir nekintama, laikui bėgant paradigmos keičiasi, taip pat net toje pačioje epochoje skirtingos
grupės gali remtis skirtingomis paradigmomis, kas neišvengiamai veda prie konfliktų.
Pirmame kognityviniame šuolyje patirtis prote yra įsąvokinama. Toliau šios sąvokos yra jungiamos į teorijas ir paradigmas. Antras kognityvinis šuolis yra tokio sąvokų aparato
pritaikymas patirtyje, susiduriant su tikrove, kuri pateikiama
tik kaip sensorinis atvaizdas smegenyse. Šis mechanizmas valdo supratimo ratą, kai žmogus supranta tikrovę tik taip, kaip
yra užkoduota prote. Tai ne objektyvumas ir ne absoliuti tiesa.
Šis supratimo mechanizmas rodo, kad subjektyvumas persmel63

kia visus sluoksnius, nuo atskiro individo iki visos civilizacijos ir kultūros. Kiekvienas žmogus, aišku, savo mąstymą linkęs iliuziškai suabsoliutinti ir save savo sąmonės perspektyvą
laikyti absoliučia tiesa. Negana to, savo iliuziją pasiruošęs fanatiškai ginti.
Protas turi dvi pagrindines funkcijas. Su pirma tikrovė pažįstama, iš tam tikros perspektyvos ir tam tikromis sąvokomis
bandant paaiškinti tikrovės paslaptį. Tai sudėtinga, nes atvaizdas rodo tik kontūrą, bet neparodo tikros esmės, kuri yra
pamatinėje kiekvieno daikto būties priežastyje. Tačiau mokslas šios pirminės priežasties (prasmės) nežino. Užtenka suvokti, kad visa tikrovė moksle aiškinama tik keliais fundamentaliais parametrais, iš kurių neįmanoma išvesti nei žmogaus,
nei visos tikrovės pagrindinės paslapties. Trumpai tariant –
mokslas iš tikro nieko nepaaiškina. Ši epocha tikrai nėra žinojimo apogėjus. Labai tikėtina, kad vėlesnės civilizacijos sugriaus mokslo iliuzijas taip, kaip ši civilizacija sugriovė
senovės civilizacijų aiškinimus. Antra funkcija yra vertinimas,
kaip vertės priskyrimas pagal kokią nors paradigmą ir kaip
klasifikavimas (naudingas-nenaudingas, moralus-amoralus).
Vertinimo paradigma dar subjektyvesnė negu pažinimo, nes
remiasi viena iš begalybės perspektyvų ir vienu iš begalybės
kriterijumi, pagal kurį arba priskiriama vertė, kaip perėjimo iš
netobulo į tobulą matas, arba pagal kurį suklasifikuojamas tobulumas ar netobulumas pagal tą kriterijų. Tam reikia kažkokios objektyvios savybės, tačiau objektyvumo vertinime vis
tiek lieka nedaug, o dažnai tokios savybės net neieškoma ir
vertinama be jokio objektyvaus pagrindo.
Visos tokios proto sistemos (paradigmos), susidūrus su kokia
nors tikrove, pereina į mintį, kurioje sintezuojamos sąvokos ir
sąmonė šias sąvokas sujungia su objektu. Visai įmanoma tokia
situacija, kad tai, ką sąmonė subjektyviai mintyje mąsto apie
objektą, su pačia tikrove neturi nieko bendro, nes žmogus iš
turimų sąvokų, skatinamas įvairių motyvacijų, gali rinktis tai,
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kas yra naudinga iliuzija, o ne tiesa. Tokia motyvacija tik sustiprėja, kai vyksta konkurencija ir kova dėl valdžios ir
žmogaus visas mąstymas tampa visiškai instrumentiniu, tai yra
padaromas kovos priemone, o ne vieta, kurioje galima būtų
parodyti pačią tikrovę. Tam pirmiausiai paruošiama terpė hierarchinėje socialinėje struktūroje apverčiant informacinę piramidę, pastatant ją ant smaigalio, kad visuomenės apačiose
būtų informacijos minimumas ir jos kiekis augtų tik kylant
hierarchija į viršų. Apačioje informacija pakeičiama dezinformacija ir propaganda, naudinga valdžiai. Kadangi natūraliai
sąmonė susiduria tik su labai ribota tikrovės dalimi, galima
skleisti visokias „istorijas“, kurios įsirašo į žmonių atmintį ir
šią dezinformaciją žmonės, jungdami sąvokas, mintyje
naudoja kaip „objektyvius duomenis“ ir kitame mato tai, ko
nėra ar nebuvo jokioje tikrovėje.
Šitaip žmonės tikrovėje mato ne kitus žmones ar pasaulį, kuriame gyvena, bet „valdžias“, „valstybes“, „partijas“, „piliečius“, „teroristus“, „nusikaltėlius“, „teisuolius“, „teisę“, „teismą“ ir t.t. Sensoriniame atvaizde to nėra, tačiau protas greitai
pakiša paruoštas sąvokas ir sąmonė mato tokias „metafizines“
realybes, nes toks yra senso-kognityvinės sintezės sąmonėje
mechanizmas. Ir žmogus matys tokias realybes, galbūt
istorijos ir civilizacijos pakoreguotas, tol, kol egzistuos homo
sapiens rūšis. Bet suvokiantys šį mechanizmą bus išmintingesni, o nesuvokiantys greičiausiai virs fanatikais, pasiruošusiais savo iliuzijomis pakeisti pasaulį ir sunaikinti tikrovę,
kuri laikoma žemesnio rango už subjektyvią haliucinaciją.
Šiam tikslui pasiekti pats efektyviausias yra iliuzijos ir galios
junginys, kuris leidžia tikrovę pakeisti, perkurti taip, kad ji šią
haliucinaciją atitiktų. Bet išmintingiems amžina taisyklė yra
tokia: kas tikrovė yra ir kuo ji laikoma jungiant sąvokas – skirtingi dalykai.
Kovoje dėl valdžios, kai tikrovė neparanki, ji pakeičiama dezinformacija. Metodai paprasti:
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1) pakišimas po sąvoka, įtraukiant į universalijos masę,
2) referento pakeitimas,
3) apriorinė sintezė, neturint jokios patirties ir naudojant tik
kognityvinę fantaziją,
4) perspektyvizmas ir t.t.
Ideologiniai metodai naudojami visų konkuruojančių pusių,
tačiau taisyklė tokia, kad kas turi jėgos pranašumą, tas pagal
savo sąvokas ir teisia tą, kuris pralaimėjo. Toks teismas vyksta
visada ir jis, kaip taisyklė, pagrįstas ne teisingumu, bet perspektyvine iliuzija, kuri perdaro tikrovę į tokį pavidalą, kokio
reikia teismui. Ir šitas pavidalas yra mintyje sujungtos sąvokos, naudojamos sąmonės senso-kognityvinėje sintezėje. Tikrovės gali nebūti, bet jeigu turima galia – tai valdžios dažniausiai nedomina.

Ar Gėris neįmanomas?
Galima įsivaizduoti, kad pusiausvira žmonija yra neįmanoma,
ir kad kažkas turi valdyti, o kažkas paklusti. Taip buvo visada
ir taip bus. Tačiau galima atskirti seną valstybės organizacijos
modelį, kai ši sistema tik valdančios mafijos galios įrankis,
kurios žmogus, prigimtinės teisės, ribos ir t.t. nedomina. Ir
galima įsivaizduoti modernų tipą, kuriame atsižvelgiama į
žmogų ir jam pripažįstamos tam tikros neginčijamos teisės,
kurių, net turint jėgos pranašumą, niekas negali atimti. Pirmuoju atveju, visa sistema tarnauja tik siauros grupės interesams, antruoju atveju ji kuria vertę visiems organizuotiems
žmonėms.
Žmogus pasaulyje vertinti gali bet ką. Kad vertinamas objektas būtų vertingas – jis turi kurti vertę, jeigu organizacija
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vertės nekuria, tik išnaudoja ir eksploatuoja – ji yra bevertė, ir
čia neišgelbės joks smegenų plovimas ir propaganda. Jeigu
laikysime, kad visos planetos vietos yra konkurencinės, ir
jeigu viršenybę pripažinsime protui ir teorijai, o ne jėgai, tai
vertės kūrimas yra esminis dalykas, būtina išlikimo sąlyga.
Tačiau pažiūrėjus į dabartinę situaciją planetoje, matosi ryški
demokratinės santvarkos ir žmogaus teisių sistemos degradacija, dėl kažkokių priežasčių atgaivinant seną principą ir seną
modelį pagrįstą ne protu ir vertės kūrimu, bet jėga ir valdomos
visuomenės dehumanizacija, pavergimu, pavertimu tik išnaudojama biologine žaliava. Sunku pasakyti, kodėl taip yra ir ar
tai laikina stadija, būtina kuriant pasaulinę valstybę, kuriai bus
priešinamasi, ar tai bus seno tipo sistemos atgaivinimas ir globalinė vergovė. Kas vyko visose valstybės organizacijose viduje, kuriame pusiausvyra išbalansuota amžiams ir revoliucijos – istorinė retenybė, tas gali įvykti ir tarptautinėje plotmėje tarp galingesnių ir mažiau galingų valstybės organizacijų, kai vietinės sistemos bus laipsniškai naikinamos ir kuriama planetos aukščiausia valdžia.
Kaip valstybėje laisvam individui tokia sistema nieko gero
neatnešė, ir kuris buvo paverstas tik valdžios haliucinacijų
formuojamu objektu, be laisvės ir teisės į savo individualią
formą, tas pats bus ir tarp valstybės organizacijų tarptautinėje
sferoje. Matome, kad šia vienijančia jėga pretenduoja tapti
JAV, kuri, su NATO pagalba, agresyviai, viena po kitos šokdina suverenias valstybės organizacijas.
Šį tikslą galima pasiekti tik jėga, kuri atneš demokratijos ir
žmogaus teisių eroziją ir naują kovų ir laisvų bendruomenių
pralaimėjimų epochą. Ryžtingam atsakui reikia mokytis kovos
metodų, aiškiai suvokiant kokie yra realūs svertai, ir kokios jų
galimybės, įsisąmoninant visą riziką ir iš sprendimų kylančią
atsakomybę.
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13. Genetikai ir gnostikai

Gnostinė ašis
Mūsų gyvenamo pasaulio pagrindiniai dėmenys yra žmogus ir
visata. Abstrakčiau šie dėmenys išreiškiami kaip gyvybės forma ir būties forma. Būtis kuria žmogų kaip gyvybės atmainą,
o šis būtį pažįsta, ją įprasmindamas ir pritaikydamas savo reikmėms. Pagrindinis būties vyksmas yra įbūtinimas per esmę ir
egzistenciją. Šiame vyksme žmogus iš neišreikštos dalies iškeliamas į išreikštą, išorinę ir turi čia išgyventi. Pažindamas
žmogus perkelia būtį į save, atverdamas ją kaip reprezentaciją,
kuri yra žmogaus būties centras. Tiek save kaip gyvybę, tiek
būtį kaip visatą jis atveria sau per vidinę formą, kuri sudaro
tikrovės gnostinę ašį.
Visos žinių sistemos kuriamos orientuojantis į šiuos dėmenis.
Žinios apibrėžia kas yra žmogus, atvertas iš reprezentacijos vidaus ir kaip per žmogų atsiveria visata. Reikia suprasti paprastą tiesą, kad ši visata, kuri laikoma išorine realybe, iš tikro ir
yra žmogus. Visata yra žmogaus kūrinys, per kurį žmogus suvokia save ir kuriame ieško savo vietos ir prasmės. Vyksta
abipusis kūrimas, kurio eigoje atsiranda tarpinis pasaulis kaip
išreikšta sąmonės akis.
Kiekvieno žmogaus esmė ir egzistencija apibrėžiama jo rangu,
nustatomu per vertikalų tikrovės pjūvį, kuriame atveriami tikrovės sluoksniai. Žmonės, galintys atverti tikrovės Šaltinio
gelmę, yra dievai, nes jiems yra žinomos tikrovės kūrimo paslaptys. Šaltinis įbūtinimu kuria visatą kaip pirminę tikrovę, kurios paslaptis atvėręs žmogus žino savo vietą visatoje ir gali
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dalintis šia išmintimi su kitais. Žmogaus vietą parodo tik jo
paties sąmonė. Žemiausias rangas yra paprastas žmogus, kuris
nežino nei kūrimo paslapties, nei savo vietos kūrinijoje, todėl
ieško vadovaujančios žinių sistemos, vildamasis, kad ji parodys tikrą pasaulį. Tačiau tai tik ženklai, tekstai ir knygos, aiškinančios šio ir ano pasaulio paslaptis. Kitaip sakant, tai nėra
tikra, gyvoji esatis.

Genetinė ašis
Gamtinį žmogų apibrėžia tokios sąvokos: rūšis, individas, gyvybė. Gyvybė yra pati bendriausia sąvoka, kuri inkorporuoja į
save rūšį ir individą. Rūšis – tai ne kas kita kaip biologinė programa, o individas yra jos realizacija. Ši priklausomybė rodo,
kad žmogus įtrauktas į jo ribas peržengiančią esaties formą ir
jos apibrėžiamas. Atsiranda konfliktas tarp bendrumo ir atskirumo aspektų. Programa apjungia, tačiau individualumas supriešina, verčia ieškoti būdų atsikratyti šios priklausomybės.
Panaši problema kyla ir gyvybės ryšyje su tikrove ir galų gale
su jos pagrindu, kurį sąlygiškai vadiname Šaltiniu.
Gyvybė kaip rūšis – taip pat individas, kuris skiriasi nuo kitų
rūšių individų. Individas išsiskiria iš visumos ir siekia ją paneigti, tačiau tai įmanoma tik tiek, kiek leidžia pati visuma.
Matome, kad iš individualių perspektyvų vyksta žiaurus karas
su gamta, kuri šiame lygmenyje sudaryta iš kolektyvinių individų. Jis vyksta rūšių viduje ir tarp rūšių.
Matome, kad šis karas iš bendros programos perkeliamas į
kiekvieną atskirą individą ir yra susijęs su jo išgyvenimo galimybėmis. Karas yra naikinimas, išnaudojimas, perkūrimas,
silpninimas, pažinimas ir t.t. Jis įrašytas į kūno ir visatos reprezentacijos sandarą, įeina į individo esmę ir suteikia formą
egzistencijai. Tai yra, programos galimybės priklauso nuo in69

dividualių galimybių ir programos tikslas apdovanoti individą
šiam karui reikalingais sugebėjimais. Individas yra visuotinio
karo forpostas, nuo kurio galimybių priklauso kolektyvinio individo įsitvirtinimas.
Tačiau perėjus į aukštesnes pakopas, kai lemiamą vaidmenį
pradeda vaidinti gnostinio sujungimo gebėjimai, kūnas velkamas per istoriją kaip našta, neleidžianti pasiekti dar aukštesnių
gyvybės egzistencinių pakopų, kurios jau būtų susijusios su
žmogaus dvasia.

Žmogaus galimybės
Žmonių kolektyvinis individas yra triuškinanti pergalė kitų kolektyvinių individų atžvilgiu. Tačiau atsiranda vidinė grėsmė,
kuri sugriauna dalį rūšies galimybių, nes žinios ir galia atsiduria netinkamose rankose. Ši dalis gali būti tokia svarbi,
kad gali grėsti ir visos rūšies išnykimas, nes agresyviai formuojamas porūšis (tipas), kuris įsivaizduoja, kad jo iškilimo
vienintelis kelias yra motininės rūšies sunaikinimas. Kristalizuojantis porūšiams, kyla toks pats karas kaip gamtoje vyksta
tarp kolektyvinių individų (rūšių), kurie gyvena vienas kito
sąskaita.
Kiekvienas žmogus įsišaknijęs biologiniame bendrume, tačiau
šis bendrasis aspektas nesprendžia klausimų tokiu principu
kaip žmogaus protas, t. y., mintimis. Programa mąsto kitaip ir
šis mąstymas trunka tūkstantmečius. Todėl einamuoju momentu pagrindinis sprendėjas yra individas, kuriam rūšis suteikia visus lėmimo įgaliojimus. Todėl šioje egzistencijoje
svarbą įgyja gnostinis pasaulis, kuriame kiekvienas žmogus
susieja tą aplinką būties viduje, kurioje turi išgyventi. Todėl
atsiranda ne gamtinis, bet dvasinis porūšis, išsiskiriantis ne organizmo požymiais ir biologiniais „ginklais“, bet protu. Protas
lemia viską.
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Gnostinis kolektyvinis individas
Kaip gamtoje biologinė programa sukuria kolektyvinį individą
vadinamą rūšimi, taip sąmonėje kalba sukuria gnostinį kolektyvinį individą vadinamą tauta. Šiam tautiniam individui
galioja tie patys principai kaip ir rūšies biologinei tikrovei.
Pati tauta, kaip tam tikras bendrumo aspektas, pasaulyje nesireiškia niekaip, kaip nėra kalbos be kalbėtojo, kuriuo gali būti, pavyzdžiui, žmogus arba knyga. Tautos „programa“ visa individualizuota. Ir kiekvienas žmogus gali būti pilnavertis šio
kolektyvinio individo atstovas, kuris įgaliotas lemti lygiai taip
pat kaip ir bet kas kitas. Šitaip vidurūšinė kova tarp rūšies individų pakyla į aukštesnį lygį ir vyksta tarp kalbinių kolektyvinių individų, kurie kariauja tarpusavyje taip, kaip gamtoje
kariauja viena prieš kitą biologinės rūšys. Rūšis lemia kūno
forma, o tautas – reprezentacijos forma, kurią apibrėžia kalbos
ženklų sistema.
Žinoma, tarp šių kolektyvinių individų yra skirtumas: tautą
(tautas) sunaikinus – lieka rūšis, o rūšį (rūšis) sunaikinus – nelieka nieko išskyrus „negyvą“ pasaulį. Sunaikinus visas rūšis –
nelieka gyvybės. Sunaikinus būtį, nelieka pasaulio ir t.t. Todėl
yra tokia būtiška hierarchija: Absoliutas, Visata (-os), Gyvybė
(-ės formos), Rūšys, Žmonija (Homo Sapiens), Rasė, Tauta.
Visais atvejais yra tam tikras bendrumo pamatas ir iš jo išsiskiriantis individas. Individą kaip F. Nietzsches Antžmogį išaukštinti galima tik visiškai jį atsiejus nuo pamato ir padarius
jį nepriklausomu, t. y., neatsirandančiu ir neišnykstančių dievu, kuris negali būti apribotas nei silpnu kūnu, nei silpnu protu. Tik tada jis galėtų atmesti visas artimiausias bendrumo formas ir kolektyvinius individus, tokius kaip tauta ir biologinė
rūšis. Galbūt net tokius kaip įprastinės gyvybės formos. Iš
Šaltinio ir Pirminės tikrovės rastųsi esatis, gerokai pranokstanti tipišką gyvybės sampratą.
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Iš kokio pamato tokia kiltis įmanoma? Tauta tai yra tik netiesiogiai, kiek ji leidžia tinkamus rūšies tapsmo procesus. Bet
realiai genetiškai šiuos klausimus reguliuoja biologinė programa (rūšis). Ir ne tik kaip mechaniška „atranka“, bet ir kaip
tam tikras rūšies kvantinis protas, galintis perkurti rūšies programą, sukurti porūšius ir naujas rūšis.

Bendrumo formų transformacijos
Sunaikinus kalbą – sunaikinama tauta, sunaikinus genus – sunaikinama rūšis. Tai yra ir Žmonijos istorinio proceso dalis, ir
gamtinė realybė, kurioje jau išnykę milijonai gyvybės rūšių.
Tai, kaip šis nyksmas nuteikia žmogaus sąmonę, šiam procesui neturi jokios įtakos.
Naikinimas galimas kaip degradavimas, kaip karas ir kaip evoliucija. Tenkinti gali tik paskutinis variantas, nes substratas išlieka tas pats ir ant jo statomas antstatas. Degradavimas yra vidinis procesas, naikinantis kolektyvinį individą dėl vidinių
priežasčių, kurios dėl kokių nors veiksnių tampa valingam
apsisprendimui nepavaldžiu nykimu. Karas tarp kolektyvinių
individų buvo gamtos dėsnis, kuris dabar matomas tarprūšiniuose santykiuose (tarprūšinis kanibalizmas), hierarchijoje
ir pasiskirstyme biosferoje. Tai yra konkurencija dėl išteklių
arba genetiškai užkoduota psichologinė neapykanta kitokiai
formai. Evoliucija – tai žengimas į priekį, kuriame inkorporuojamos ankstesnės pakopos, tik dabar daug kartų tobulesnės.
Toks procesas galimas dvejose vietose. Bendrinančio faktoriaus masėje, kai programa laipsniškai keičia pati save arba tai
gali būti greita individualizuota revoliucija, kuri sugeba patraukti paskui save masę.
Įprastinės gnostinės ašies formos individe yra psichologija,
kalba, visuomenės sandara. Kalba yra kolektyvinės psicholo72

gijos dalis, o ši kolektyvinė psichologija virsta socialiniais
santykiais. Čia įsiterpia kultūra, mokslas, ekonomika, politika
ir t.t. Šitaip kinta rūšys ir tautos.

Globalinis procesas
Terminas, kuris apibūdina šiuo metu vykstantį globalinį procesą, visiems gerai žinomas – tai „integracija“. Karinė integracija NATO forma vyksta aplink JAV centrą, o politinė ir ekonominė integracija – aplink Europos Sąjungą. Iš kitos pusės,
tokia pati „integracija“ vyksta aplink Rusijos Federaciją, kuri
svajoja ne tik atgauti savo buvusias teritorijas, bet jas dar labiau išplėsti. Tai nėra joks tabu, kadangi tą patį JAV ir ES
darė visą 20 a. Rusijos Federacija sustiprėjo tiek per paskutinius dešimtmečius, kad gali pradėti strateginio mėgdžiojimo
procesą.
Pagal aprašytus kolektyvinio individo principus, rūšis viena,
tačiau padalinta į tautinius kolektyvinius individus, kurių pagrindas yra kalba. Galima sakyti, kad pirmiausiai tauta yra savita unikali kalbos sistema, kuri grindžia suvokimo ir mąstymo formas. Bet kalbą galima sunaikinti, tuo pačiu sunaikinant ir tautą. Tai reiškia, kad tauta yra kartu su kalba išmokstamas dalykas, ir perkėlus į kitą socialinę lingvistinę terpę,
atsiranda kitos tautos individas. Šis ištautinimo procesas visada vyksta kaip virsmas į kitą tautą per asimiliacijos procesą,
nes jeigu tauta užmiršta savo kalbą, ją pakeisti turi kita kalba,
kadangi žmogus be kalbos gyventi negali. Todėl kiekvienos
tautos pagrindinis interesas yra saugoti savo kalbą. Tai nebūtinai reiškia, kad turi būti stabdomas vystymasis, reikia
siekti, kad šis vystymasis nepereitų į kitos tautas galios lauką.
Tai reiškia, kad prieš kelis dešimtmečius prasidėjęs globalinis
procesas labai glaudžiai susijęs su asimiliacija, kuri didžiausią
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grėsmę kelią mažoms tautoms. Šalia asimiliacijos proceso pirmiausiai eina individualizmo propagavimas, kai žmogus paverčiamas tik žmonijos nariu, labai dažnai tik biologiniu subjektu, priklausančiu tam pačiam gamtiniam kolektyviniam individui, kuriam sudaromos individualaus vystymosi sąlygos.
Tačiau tuo pačiu, didžiosios tautos išsitautinti lingvistiškai nesiruošia ir nepastebimai ruošia asimiliavimo prielaidas. Ir kadangi žmogus be kalbos negali gyventi, ir yra patalpintas į galingą svetimos tautinės įtakos sferą, jis paprasčiausia pakeičia
savo kalbą į kitą – vietinę arba oficialią, reikalingą darbui
aukštesnėse politinėse ar ekonominėse struktūrose.
Daugiakalbiškumas greitai neišnyksta, bet dažniausiai lieka tik
žemiausiuose sluoksniuose; o norint daryti bent mažiausią karjerą, asimiliacija daroma būtinybe. Tokiame kontekste atsiranda „globalios valstybės“ projektas. Jo galutinis rezultatas – kitos tautos išmokimas arba dar tolimesnis – naujos tautos sukūrimas. Juk kažkaip kalbėti vis tiek reikės, ir viena kalba reikš
naują vieną tautą.
Tauta gali egzistuoti dvejomis formomis: kaip teritorinis vienetas ir kaip organizacinis vienetas. Istorija rodo, kad organizacinių tautų buvę labai mažai, nes savos teritorijos neturėjimas tautą labai susilpnina. Stipriausias variantas yra kai tauta
turi viską – kalbą, organizaciją, teritoriją ir norint stabdyti globalizacinius procesus, turi saugoti šiuos egzistencijai lemiamus veiksnius.

Šis ir kitas pasaulis
Pažiūrėjus į žmonijos istoriją matosi, kad ji, kaip individų kaita, perėjo du etapus: gamtinio žmogaus ir kultūrinio žmogaus.
Tikra istorija prasideda kartu su kultūriniu žmogumi, kurio
pagrindinė egzistencijos forma yra civilizacija. Pagal gnostinio
kalbinio kolektyvinio individo principą civilizacija vystėsi
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lygiagrečiai su tautų vystymusi. Todėl istorijoje egzistavo vienatautės ir daugiatautės civilizacijos. Žmogus šiose terpėse
dažniausiai buvo masės žmogus, kurio individualumas buvo
slopinamas. Šios masės buvo rūšies biologinės programos masė ir kultūros masė, kuri buvo neatsiejama nuo kalbos. Individualybės išsiskyrimas būdavo unikalus įvykis ir tokie individai
buvo laikomi „genijais“, nors dažnai tai buvo sutinkama kaip
išsigimimas arba iškrypimas.
Gamtoje rūšys egzistuoja milijonus metų ir palyginus su atskiru individu šis laikas yra beveik amžinybė. Tai yra amžinybė genetine prasme ir ją išpažįsta „genetikų“ grupuotė, kurie
save laiko genetinės programos saugotojais. Kartu su kūnu
laikina ir dvasia, kuri taip pat trokšta turėti tokią „amžinybės“
terpę kaip ir kūnas. Tačiau šiame pasaulyje tiesiogiai tai neduota (nors iš esmės tiesiogiai neduota ir rūšis). Šitaip atsiranda tikėjimo kitu pasauliu kultūra, būdinga visoms išsivysčiusioms civilizacijoms. Šis tikėjimas yra gnostinės ašies pagrindinis klausimas, kurios paslaptys saugomos „gnostikų“
grupuotės. Šis žinojimas duotas išrinktiesiems, o masės slapta
valdomos vienos ar kitos grupuotės, priklausomai nuo to, kuri
iš jų dominuoja.
Žmonės gauna ženklus, tekstus, knygas, bet prie tikros, gyvos
esaties neprileidžiami. Tad jiems belieka viena galimybė –
laukti kol baigsis šis trumpas gyvenimo kelias, trunkantis 100
planetos apsisukimų aplink žvaigždę. Iš gamtos ir kultūros
kelio išeiti sunku, tačiau žmonės vis daugiau domisi išplėstomis galimybėmis, su kuriomis galėtų įveikti kolektyvinių
masių trauką ir susikurti savo pasaulį. Žinoma, tam priešinasi
civilizacija, kultūra, mokslas, visuomenė, gamta, būtis, visata
ir netgi Dievas.
2014-04-08, Kaišiadorys
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14. (Ne)pakeičiamos prigimties klausimas

Esmė ir egzistencija
Klausimai „kas yra sąmonė?“, „kas yra žmogus?“ iškilo seniai, tada, kai žmogus dar tik pradėjo mąstyti. Šių klausimų
pradžia yra istorijos objektas, kurios tikslas atsakyti „kur, kada, kas ir kaip“ (kur aiškino, kada aiškino, kas aiškino ir kaip
aiškino), kiek prieinama iš pasiekiamų šaltinių. Šitoks paklausimas nubrėžia kelias atsakymo galimybes ir teorijas: a) žmogus turi į jį įdėtą nekintamą prigimtį, tik reikia ją išsiaiškinti ir
b) iš žmogaus galima padaryti ką nori, bet reikia gerai praplauti smegenis ir sukurti tinkamą kontekstą (psichosocialinė
inžinerija) arba sukurti biologinės informacijos valdymo priemones (genetinė inžinerija). Pirmu atveju, išeinama į ieškojimų kelią, o antruoju kuriama matrica, šablonas, kurią būtų
galima uždėti ant žmogaus.
Šios dvi kryptys atspindi ir hierarchinės organizacijos perspektyvą: viršuje norima, kad iš žmogaus būtų galima daryti bet
ką, pagal iškilusius organizacijos poreikius – toks yra megalomaniškas valdžios troškimas. Kitaip sakant, tikima, kad tai,
kas yra žmogus – nustatoma valdžios. O pavergtoms apačioms
kalama į galva, kad nekintama prigimtis jau nuo amžių pradžios yra surasta, ant jo uždėta iš viršaus, ir žmogus turi šiai
„lemčiai“ paklusti. Savęs kūrimas persekiojamas ir juodinamas, tariama, kad neteisėtas maištas yra savivalė prieš Dievą,
Gamtą, Valdžią, Tautą. Galima pasirinkti kas patogiau pagal
esamą padėtį.
Iš tikro save (ir kitus) kuria nežabota galia, pagal savo poreikius. Šie poreikiai, jeigu „kuriamas“ Kitas, yra išnaudojimas,
eksploatavimas ir t.t. Vergas turi patarnauti, gaminti, kurti,
prižiūrėti... Kitais atvejais, kai nėra nežabotos galios – tai
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virsta maištu prieš „valdžią“, kuriai reikalingas ne „bet koks“
žmogus, ne toks, kuris pats save susikuria pagal savo matymą,
bet toks, kurį būtų galima eksploatuoti nusistatytais tikslais.
Galima manyti, kad visi esiniai turi savo nustatytą prigimtį ir
ją žino net neklausdami. Tokia yra visa gamta. Tačiau palyginimui čia tinkama citata iš Sartro, kuris teigia, kad žmogui
„egzistencija eina pirmiau už esmę“. Egzistencija yra ne kas
kita kaip esmės kūrimas. Ką žmogus susikuria savo laisvai
valdoma egzistencija, toks ir yra. Ši tezė taip pat reiškia ir jau
minėtą situaciją, kai egzistencija užgrobiama valdžios, kuri
kuria esmę jau pagal savo įsivaizdavimą.
Manau, kad su žmogumi situacija sudėtingesnė negu su kitais
esiniais, nes kūnas turi pirmesnę esmę ir ši esmė pereina į tam
tikrą kūno galimybių apibrėžtą egzistenciją. Sąmonė, atvirkščiai, yra „tuščia“. Jos egzistencija pasirenkama, susikuriama ir
tik tada išpildo savo apsibrėžtą esmę. Sąmonė susikuria save,
savo formas, o kūnas yra toks, koks duotas gamtos. Tačiau
naujausiais laikais, sąmonės psichosocialinė inžinerija (egzistencijos užgrobimas) jau netenkina. Inžinerijos prerogatyvą
bandomą pasigrobti ir kūno egzistencijos užgrobimui, turint
tikslą formuoti ir performuoti kūno esmę (prigimtį).
Tada žmogus formuosis/bus formuojamas valdžios visas toks,
kokio reikia eksploatavimui, pvz., psichikos inžinerija – smegenų plovimu, socialinė inžineriją – egzistencijos užgrobimu,
kuri paverčiama „darbu“, ir biologinė inžinerija, pirmiausiai
per manipuliavimą genais arba psichotroninė inžinerija, dedant
implantų plokšteles į smegenis. Svajonė tokia, kad prievarta
primetus bet kokią egzistenciją, galima būtų performuoti viso
žmogaus esmę, padaryti ją kokią nori.
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Gamtinė ir „aukštesnė“ prasmė
Aptartame kontekste galima kelti žmogaus gyvenimo prasmės
klausimą, kuris labai glaudžiai susijęs su žmogaus prigimties
klausimu. Žmogaus prigimtis, siejant jį su gyvenama aplinka,
yra nustatyta, ar ne, ji turi kokią nors aukštesnę prasmę, ar
visas žmogus yra gamtinis? Žmogaus prigimtis gali būti tokia,
kad jo gyvenimas bus be jokių aukštesnių prasmių, vien tik
paprastas išlikimas ir dauginimasis sudėtingose planetos aplinkose.
Kitaip sakant, žmogaus gyvenimo prasmė gali būti tik gamtinė
ir ji gali būti aukštesnė negu gamtinė. Gamtoje yra du pagrindiniai dalykai, kuriuos turi daryti visi gyvi organizmai: išgyventi ir daugintis. Išgyvenimas biologine prasme pirmiausiai yra prasimaitinimas. Vystantis kultūrai, prasimaitinimo
klausimas praėjo tokią evoliuciją: iš pradžių buvo medžioklė,
žemdirbystė ir, galiausiai, gamyba. Reprodukcijos klausimas
taip pat praėjo tam tikrų socialinių formų evoliuciją.
Aukštesnė prasmė šiame gamtiniame kontekste glaudžiai susijusi su biologinės informacijos klausimu. Tai yra genetika, kuri saugo, keičia ir tobulina biologinę organizmų vystymosi
programą. Čia ryšys yra su visa rūšies evoliucija, biologiniu
kitimu. Individas trumpai gyvena pirmiausiai todėl, kad rūšies
evoliucijai reikia intensyvios kaitos ir organizmų perprogramavimo. Jeigu žmogus gyventų ilgai, evoliucija būtų daug lėtesnė.
Taigi čia yra užslėpta tam tikra gamtinė prasmė, organizmo informacijos saugojimas ir perdavimas, nebloginant rūšies savybių. Čia atsiranda toks paradoksas: individo prasmė yra rūšis (programa), bet pati rūšis individualizuotai neegzistuoja.
Rūšis – tai programa, o ne individuali substancija. Tad išeina,
kad individas tik aptarnauja programą. Jokios kitokios individualios prasmės gamtinis individo gyvenimas, tikima, neturi.
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Yra tik maistas ir dauginimasis, o visa kita tarnauja šiems tikslams. Čia išliekama kūnų arba organizmų lygmenyje, kuris yra
realizuota rūšies informacija arba biologinė programa. Bet yra
ir kitas, ne rūšinis, o pirmiausiai, individualus prisitaikymas,
vadinamas informacijos sujungimu sąmonėje. Šis sujungimas
reikalingas tam, kad individas išgyventų tam tikroje konkrečioje aplinkoje. Žmogaus evoliucija šioje vietoje yra kultūrinės evoliucijos terpė, kurioje pažinimo informacija tampa vis
svarbesnė, kol šis informacinis mechanizmas, ar organizmo
būsena, tampa pagrindine.
Tarp šių dviejų informacijos rūšių (reprodukcinės ir pažinimo)
atsiranda net konkurencija ir susiformuoja dvi stovyklos, genetikų ir gnostikų. Vieni svarbiausiu žmogaus uždaviniu laiko
programos aptarnavimą, o kiti gnostinių gebėjimų vystymą.
Gnostikai istorijoje įgyja vis didesnį svorį, ir iš šios krypties
išsivysto gnostinės informacijos sujungimo svarbos teorijos,
kurios esmė yra tokia, kad prasitęsia ne tik organizmas, bet ir
sąmonėje yra informacija, programa ir „reprodukcija“, kai
žmogui mirus, jis kaip asmuo neišnyksta, bet pereina į kitą
egzistenciją.
Pagal sudėtingumą ir įspūdį biologinės programos nublanksta
prieš žmogaus sąmonės galimybes ir natūraliai pradedama tikėti, kad svarbiausia ne biologinė informacija, jos saugojimas,
bet individuali sielos informacija, kuri ne tarnauja genetikai ir
reprodukcijai, bet yra svarbi pati savaime, nes yra ne tik organizmo evoliucija, bet visų pirma ir sielos evoliucija. Organizmo evoliucijai svarbu išlikti konkurencijoje ir sėkmingai
prasitęsti, o sielos evoliucija turi atrastus savo „kelius“ (žinios,
treniruotės, lavinimasis, elgesio etika ir t.t.).
Kūnas turi esmę, nes jis yra programos realizacija, sąmonė
taip pat yra koduojama genetiškai, bet į šį pasaulį ji ateina visiškai tuščia, jos formos įdedamos vėliau, santykiuose su gyvenama aplinka. Galimos įvairios sąmonės formos, bet orga79

nizmo programa yra viena. Ir kyla klausimas, kaip yra su
prigimtine šių žmogaus dalių esme. Kūnas apibrėžtas, bet formuojamas genetinės bioinformacijos, sąmonės formos sukuriamos aplinkos.
Žmogui kaip konkrečiam individui pavaldi tik gnostinė dalis,
jis gali keisti savo sąmonės informaciją, bet negali performuoti
organizmo, šis performavimas yra už atskiro individo ribų ir
jam neprieinamas. Sąmonė prieinama, ją žmogus gali lavinti,
aukštinti, tobulinti. Jis gali lavinti ją pats arba tai gali daryti
kiti. Čia susiduriame su įvairių inžinerijų klausimu, psichine
inžinerija, socialine inžinerija, ir genetine inžinerija. Kad žmogus neturėtų išankstinės užprogramuotos ir nepakeičiamos esmės pirmiausiai svajoja valdžia, tai yra socialinis/struktūrinis
elitas, kuris nori valdyti viską, ne tik sąmonę, bet ir kūną. Taip
iškyla mokslininko figūra, kurio tikslas surasti metodus dirbti
su įvairiomis natūraliomis informacijos sistemomis, psichine
informacija, genetine informacija ir t.t.
Taip konkurencinės kovos dramoje, kuri natūraliai vyksta šimtus tūkstančių metų, lėtas genetinės informacijos kitimas suspaudžiamas į vieno žmogaus gyvenimo ribas, nes genų inžinerija greitai užaugina „patobulintus“ organizmus, ir „žemesnė rasė“ tampa nebereikalinga šimto metų atkarpos ribose.
Kad tai būtų įmanoma psichologiškai, turi būtų visiškai performuota ideologinė visuomenės sistema, kuri leistų tokį struktūrinio elito elgesį su žmogumi. Tokio susidievinimo pasekmės gali būti sunkios. Niekas nežino kuo gali baigtis neišmanantis žaidimas su biologine genetine informacija.

Ribos peržengimas
Tokios yra dvi informacijos sistemos, tarp kurių vyksta konkurencija. Tai yra genetinė informacija ir gnostinės informacijos sujungimo sistema. Pirma yra rūšinė, neindividuali, o
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dvasios formavimas – individualus, pavaldus individualios valios įtakai. Genetikai laukia tobulesnio organizmo, o gnostikai
kuria dvasinės evoliucijos teoriją. Pavyzdys, gali būti religinės
reinkarnacijos ir karmos idėjos, kai tikima, kad sąmonės klonuojasi kaip kūnai. Naujas kūnas yra nauja genetinės programos realizacija, kažką paveldinti iš ankstesnių organizmų,
bet su modifikacijomis; nauja sąmonė yra ankstesnės sąmonės
reinkarnacija, kuri neatsimena savo ankstesnių „gyvenimų“ ir
yra pavaldi karmos „dėsniui“: jeigu siela buvo gera – laukia
evoliucija, o jeigu bloga – devoliucija.
Ribų peržengimas, kurios apibrėžia tokias žmogaus esmes, kyla iš aukštesnės sisteminės klasės, kuri tiek susižavi galia, kad
pradeda žaisti dievų žaidimus. Jie nori valdyti ir genetinę informaciją, ir informacijos jungimo procesą sąmonėje su psichotronine technika. Todėl visi ryšiai su žmogumi ir požiūriai
į jį tampa požiūriu į biologinę „medžiagą“ ir pagrindinis metodas yra įvairios inžinerijos, kurios šią medžiagą formuoja.
Tai yra psichosocialinė inžinerija, kuri paskiria žmogui tam
tikrą vaidmenį organizacijoje ir genetinė inžinerija, kurios
tikslas organizacijos elitui kurti patobulintus individus, biologinę medžiagą, veikiančią našiau ir efektyviau, ir nori, kad šis
procesas būtų toks greitas, kad rezultatai matytųsi vieno žmogaus gyvenimo ribose, vietoj šimtų tūkstančių metų.

Savęs formavimo idėja
Visų gyvybės rūšių prigimtys turi panašias formas, arba fiziologines ir anatomines struktūras. Kitaip sakant yra bendra ir
nekintama visos gyvybės planetoje esmė. Skiriasi tik išorinės
detalės, o vidus – tas pats. Tačiau biologinė programa turi
galimybę keistis tam, kad prisitaikytų prie kintančios aplinkos.
Tai yra pamatinė esmė. Tačiau nelendant į pačią gelmę, šias
išorines formas taip pat galima laikyti žemesnio lygio esme.
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Pavyzdžiui, vandenyje plaukiojanti žuvis ir sausuma lakstantis
žinduolis. Žuvies ir žinduolio prigimtys (esmės) skirtingos
taip, kaip skiriasi rūšys gyvenančios skirtingose aplinkose, bet
kaip gyvybės – jų prigimtys vienodos.
Gyvybę performuoti gali tik aukštesnės jėgos, jeigu tokios yra.
Galbūt įmanoma rasti būties formas, kurios yra ne tik negyva
ir gyva substancija, bet ir turi trečią arba ketvirtą formą. Žodžiu, gyvos materijos prigimtis yra, bet ji nėra vienintelė ir
nekintama, nors šis procesas toli peržengia individualią egzistenciją. Individuali sąmonė savo biologinės programos valios
pastangomis keisti negali. Bet, jeigu esme pavadinsime dar
konkretesnes savybes ir formas, tai sąmonė jas keisti gali. Kultūrinės tradicijos, ritualai, gyvenimo būdas ir t.t. Jeigu prigimtimi ir esme laikysime šias išorines formas, tai jas taip pat
iš principo galima performuoti, tačiau socialinė organizacinė
kontrolė tokia, kad tam gali reikti dešimtmečių ar net šimtų
metų socialinės raidos. Individo gyvenimo rėmuose šios vertybės valdžios propaguojamos kaip nekintamos.
Šioje tikrovėje evoliucija perėjo per tokius etapus arba šuolius,
kurie rodo, kad prigimtis lėtai vis dėlto keičiasi, nors valdomi
ne individo, bet anoniminių biofizinių realybių, apie kurias
žinoma labai mažai.
1. Negyva materija virto gyva materija.
2. Iš vandens gyvybė peršoko į sausumą.
3. Iš biologinio gyvūno organizmo peršoko į dvasią.
4. Dabar gyva materija siekia pakeisti substratą ir savo kūną bei dvasią siekia perkelti į technologinius aparatus.
Žmonija yra kryžkelėje – ir turi rinktis arba natūralų dvasios
vystymąsi, arba kurti „dvasingas“ mašinas. Taip pat technologijos reiškia, kad žmogus kaip individas toks susidievinęs,
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kad prigimties keitimo mokslinius rezultatus nori matyti jau
savo gyvenimo atkarpoje. T. y., milijonus metų vykstanti prigimties kaita, evoliucija, kaip minėtais etapais, suspaudžiama į
šimtmečius, o gal net dešimtmečius. Tai yra „grandiozinis“
dvasios atverto mokslinio pasaulio pasiekimas.
Žodžiu, prigimtis nėra nekintanti, bet jos keitimas – ne žmogaus reikalas. Tad kaip suprantame šūkį „formuoti save“? Tai
liečia ne biologinį organizmą, bet aukščiausią informacijos sujungimo sistemą, kuri anksčiau tarnavo biologinėms reikmėms
(išgyvenimui ir dauginimuisi), bet istorijoje vis labiau laisvėjo
ir sukūrė savo dvasios viršenybės sistemą. Šis pokytis buvo
tokia reikšminga revoliucija, kad net genetinė biologinė programa tapo nesvarbia. Juk galbūt siekiama net iš viso ištrūkti,
jei tai įmanoma, iš žmogaus organinio substrato. Tad pirmiausia genetinę informaciją siekiama užvaldyti su genų inžinerija,
kad evoliucijai užtektų kelių dešimtmečių vietoj milijonų
metų. O po to, sukūrus galingesnius informacijos apdorojimo
sugebėjimus, šios programos visiškai atsikratyti. Jeigu yra
aukštesnės egzistencijos formos, kam šita primityvi organika
reikalinga. Lieka tik dvi galimybės – konservatyvi ir libertarinė.
Šitaip žmogus gali formuoti save arba užsiimti kitų žmonių
„biologinės medžiagos“ inžinerija. 1) Informacijos sujungimo
sąmonėje inžinerija, 2) organizmo genetinė inžinerija. Paprastai tokius dievų žaidimus žaidžia įvairūs sisteminiai elitai, kurių tikslas užvaldyti visas nišas ir suabsoliutinti savo asmeninę
valdžią. Atseit, žmogaus prigimtį lemia ne gamta, ne pats
žmogus, bet planetos valdžia. Iš tiesų taip buvo visada, nors
atrodo, kad dabar vyksta kažkoks keistas perversmas.
2013-07-10, Kaišiadorys
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15. Iliuminatų transhumanizmo samprata

Slaptos transhumanizmo teorijos pagrindas yra gnostinių laukų teorija ir atskleisti realybės sluoksniai, kuriuose šie laukai
atsiranda. Sistema yra tripakopė, pradedant nuo Šaltinio, pereinant prie Pirminės tikrovės, ir galiausiai Introjekcijos. Šios
pakopos parodo žmogaus rangą ir esmę, kuri gali būti dieviška, jeigu įsišaknijusi Šaltinyje, arba redukuota, pagrįsta tik
empiriniu pasaulio rezervatu, kuriame neįmanoma apibrėžti
jokios aukštesnės žmogaus egzistencinės prasmės. Toliau kalbama apie biologinės rūšies pavergimo sistemą, kuri neleidžia
pakilti žmogui iki savo dieviškos prigimties. Galų gale, kalbama apie transhumanizmą, kaip pagreitintą „evoliuciją“, pasiekiamą dirbtinėmis priemonėmis ir individualiai, pažeidžiant
rūšies genetinės programos principus. Šis transhumanizmas,
kuris, be to, kuria vergovinę sistemą, yra juodasis arba nusikaltėlių transhumanizmas.

Ezoterinis mokslas
Žengus žingsnį į ezoterinio mokslo pasaulį, laukia ilgas kelias
absoliutaus žinojimo link. Šiame kelyje siūlau galimybę pakilti aukščiau dar viena pakopa. Ši pakopa atveria vis platesnę
perspektyvą, kaip visada būna pakilus į tam tikrą aukštumą.
Šiais laikais labai madingas žodis „informacija“, kuris naudojamas kaip siejančioji ašis. Jis gali būti per daug apibendrintas ir abstraktus, o sukonkretintas reiškia kažką panašaus į
teoriją, sampratą, supratimą, koncepciją ir t.t., kurios yra į
žinojimą suformuota kognityvinė būsena. Visų pirma, visais
atvejais tai yra tam tikri perduodami „duomenys“ apie Tikrovę. „Informacija“ reiškia „kažkas paimama, perduodama ir
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suformuojama į kokį galutinį pavidalą, kuris yra artimas ar
bent susijęs su pradiniu šaltiniu“. Todėl ji yra tas pagrindas,
ant kurio pastatytos teorijos, sampratos, koncepcijos ir aiškinimai.
Žmogaus pasaulyje viskas persipynę – religija, filosofija ir
mokslas, visų pirma todėl, kad tai yra įvairios gnostinių/informacinių laukų formos. Persipynę todėl, kad juos sieja ta
pati tikrovė – visata ir žmogus. Nors šios žinojimo sritys tikrovę interpretuoja skirtingai, tačiau akivaizdu, kad iš aukštesnio susiejimo perspektyvos, idėjos persikloja ir pasako kažką esmingo apie realybę, ir ši esmė, pasirodo, yra ta pati tiek
religijoje, tiek filosofijoje, tiek moksle. Juos vienija transhumanizmo idėja.
Kodėl yra religinis pasaulio aiškinimas, filosofinis aiškinimas
ir mokslinis aiškinimas? Šios sritys – be to, kad jas sieja informacija kaip pagrindas arba tai, kas perduodama – atspindi
skirtingą požiūrį į tikrovę ir skirtingą jos traktavimą. Kiekvienu atveju traktuojant pasaulį arba žmogų naudojamas skirtingas metodas:
Religiniai tekstai yra senovinio tipo ryšys su tikrove. Tam reikia kokio nors žmogaus arba grupės žmonių, kurie pamato pasaulio provaizdį pagal tam tikrą smegenims būdingą esmę ir
išreiškia tą esmę ženklais, sudėtais į tekstą. Nėra jokio tikrinimo, griežto metodo, tik turi būti priimtinai perteiktas religinis turinys ir tokios grupės lyderis turi būti autoritetas bei
turėti galią. O iš kitos pusės, turi būti tamsūs ir silpni „šventų
tekstų“ skaitytojai.
Filosofija pradeda ieškoti griežtesnio metodo, o taip pat bando
tyrinėti teisingo pažinimo prielaidas. Šitaip sukuriama logika
ir metodo užuomazgos. Iškeliamas individualumas, savarankiškumas, laisvas mąstymas, susiaurinantis autoriteto vaidmenį, t. y., nepaklusimas autoritetui nelaikomas mirtina nuo85

dėme ir negresia bausmės. Šitaip filosofija tampa žmogaus
išlaisvinimo būtina sąlyga, nes priimama, kad visi intelektualiniai sugebėjimai prieinami kiekvienam žmogui ir tai sudaro
jo orumo pagrindą, pavyzdžiui, sukuriant prielaidas požiūriui,
kad visi žmonės turi tokią pačią sielą, galinčią persikelti į anapusinius pasaulius.
Sukūrus tokiais principais pagrįstą civilizaciją, atsirado sąlygos tyrinėjimams, nes prieš tai, mitologijoje ir religijoje, reikėjo tik įsiminti ir paklusti. Pavyzdžiui, dievų arba Dievo pasaulį „tyrinėti“ būtų buvę laikoma dideliu įžūlumu, galinčiu
„supykdyti“ dievus ir dėl to laukė didelės bausmės. Filosofija
performavo šį pagrindą, apribojo dievų pasaulių įtaką sąmonėms ir tyrinėjimas įgavo teises, nors pirmieji mokslininkai labai aštriai konfliktavo su Bažnyčia ir už Švento rašto neatitinkančių „teorijų“ propagavimą grėsė kankinimai ir mirtis ant
laužo.
Šią situaciją išnaudojo nuo 16 a. besiformuojantis šiuolaikinis
mokslas, kuris iš pradžių reiškėsi kaip „reformacija“, bet paskui sujungė visas mitologines, religines, gnostines sistemas į
vieną ezoterinę sistemą, kuri tapo slaptu planetos valdovų grupės ideologiniu pagrindu ir absoliučios valdžios užgrobimo
priemone.
Iš pradžių, arba ribotame variante, mokslas tik atveria akis į
pasaulį, tačiau aukštesniame, transhumanistiniame lygyje jis
naudojamas tik kaip galios įrankis, leidžiantis iš galios pozicijų į pasaulį įvesti kulto ar gnostines/filosofines formas ir
įdiegti į jį „religiją“ su mokslo teikiamomis galimybėmis.
Pavyzdžiais gali būti technologinė telepatija, Dievo balsas, išplėstos sąmonės ir vaizdiniai, nušvitimai, ir galų gale Iliuminatų svajonė – Pakilimas, kuris yra sąmonės išlaisvinimas iš
fizinio substrato apeinant „mirties“ mechanizmą, kai žmogus
„pakyla“ nemirdamas, bet naudodamas transhumanistines
technologijas.
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Tikrovės samprata glaustai
a) Įbūtinimas ir konstravimas
Pagrindiniai principai, kuriais visą laiką vadovavausi, buvo
visumos apibrėžimas ir sąvokų bei konteksto išplėtimas, kad
būtų lengviau matyti, kaip yra iš tikrųjų. Mano apibendrinamoji schema leidžia įvertinti bet kokias žmogaus pastangas
šiame pasaulyje ir nustatyti šių pastangų vietą. Ši vieta parodo
arba kad pasaulyje yra kokia nors prasmė, arba kad jame
jokios prasmės nėra. Ir kaip prasmė įsirėmina kraštutinėmis
realybėmis, kurios yra Šaltinis ir žmogaus Dvasia. Tai pagrindinės sąvokos, kurias pagal poreikį galima keisti į panašias
sąvokas – Absoliutas, Dievas arba Sąmonė, Protas ir t. t.
Absoliutas steigia tam tikrą tvarką ir „Dieviškąjį planą“; o
žmogaus esmė yra savęs ir ribų peržengimas, kuris vadinamas
transhumanizmu (religiniu, filosofiniu ir moksliniu).
Transhumanizmo idėjos užvaldyto žmogaus siekis yra peržengti save etiškai, intelektualiai arba technologiškai. Etika turi sutramdyti laukinę žmogaus prigimtį. Protas perkelti žmogų
iš nežinojimo būklės į žinojimo. O technologijos – perdaryti
žmogų fiziškai ir dvasiškai.
Žmogus ir Šaltinis sąmonėje yra atsiję. Sąmonė ištremta į
būties paribį, kuriame gyvenimas negali apibrėžti savo aukštesnės prasmės (Antrinė tikrovė). Taip pat, iš žmogaus atimti
sugebėjimai ir galimybės. Todėl per visą istoriją Žmonija kūrė
civilizacijas, kurių tikslas buvo šią tamsą ir atskirtį tarp Antrinės tikrovės ir Šaltinio pašalinti. Ši situacija per visą istoriją
vertė žmogų transcenduoti, t. y., plėsti savo ribotas galimybes,
peržengti savo nežinojimą. Šis siekis neišvengiamai persikelia
į ženklų terpę ir šios terpės pagimdytas technologijas. Technologijos yra pagrindinė žmogaus gnoseologinės (pažinimo)
prigimties išraiška.
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3 pav.
Atvirkščiai, Šaltinis kuria tikrovę, kurią įprasta vadinti Būtimi.
Šis kūrybinis aktas visų pirma yra ontologinis (įbūtinimo) aktas, kuris sukuria pasaulį, kurio dalis yra žmogaus sąmonė.
Tad Absoliutas kuria pasaulį kaip gamtą, o žmogus jį pamėgdžiodamas kuria technologinę visatą, kuria nori pakeisti,
perdaryti, perkurti dievišką tvarką ir dievišką planą.
Ši situacija civilizacijoje sukuria Sugrįžimo motyvą, ir tai atsispindi kultūrinėje jos sklaidoje. Šis motyvas yra žmogaus pagrindinio gyvenimo dėsnio atspindys, perkeltas į platesnį istorinį Žmonijos vystymąsi.

b) Žmogaus galimybės ir koncepcijos
Čia įmanomos tokios galimybės: žmogus yra kažkas daugiau
nei apie save žino, t. y. turi kokių nors neišnaudotų galimybių;
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arba yra natūraliai (tikroviškai) apribotas, ir šios ribos nebus
įmanoma peržengti niekada. Iš pateiktos schemos matosi, kokiuose sluoksniuose jis gali būti įsišaknijęs:
1) redukcionistinis automatas yra tik empirine tikrove (Antrinės tikrovės sluoksnis) apibrėžiamas mechaninis robotas;
2) nematomoje transcendencijoje sukuriama pirminės (Dieviškos) substancijos būsena (Pirminė tikrovė);
3) aukščiausia žmogaus galimybė yra kilmė iš pačios šios
realybės šaknies, kuri buvo šios visatos tikroji Pradžia.
Šios galimybės skleidžiasi tiek tikrosios žmogaus prigimties
klausimo kontekste, tiek koncepcijų kontekste, suvokiant, kad
žmogus gali gerokai pervertinti savo galimybes (arba nuvertinti).
Pirma galimybė kuriama empirinio redukcionistinio mokslo.
Antra galimybė yra ezoterinis mokslas. Ir trečia galimybė yra
Dieviškas mokslas. Bet kokiame lygyje šių galimybių siekiama gnoseologinėse pastangose. Paprastas mokslas yra primityvus, mechanistinis; o peržengiantis įprastas galimybes vadinamas Transhumanizmu. Žmogus pažįsta pirminę tikrovę ir Šaltinį, ir iš šio pažinimo kuria technologinę civilizaciją, atspindinčią šias tikrovės struktūras.
Perkėlus įvardintas galimybes į teorijas ar fantazijas, kuriama
civilizacijos struktūra, kuri atitinka minėtus sluoksnius. Pagal
tikrovės sluoksnį, iš kurio atsiranda žmogus yra tokie tipai:
1) dievas įsišaknijęs Šaltinyje;
2) žynys, žmogus bendraujantis su dievais;
3) tyrinėtojas, žmogus žinantis pirminės tikrovės paslaptis;
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4 pav.
4) paprasti žmonės, gyvenantys valstybės organizacijoje ir
vaidinantys socialinį spektaklį: nuo politiko, mokslininko,
verslininko iki darbininko (žmogaus samprata pagal trečią
redukcionistinį žmogaus modelį, pvz., bihevioristinę psichologiją).

c) Istorinis procesas
Vienas iš pagrindinių žmogaus pasaulio bruožų yra tai, kad jis
ne stovi vietoje, bet vystosi. Šis vystymasis pirmiausiai yra
biologinė evoliucija, kurios metu tobulėja gnostinės materijos
galimybės. Naujos rūšys formuosis ne kūno sandaros pagrindu, bet sąmonės galimybių pagrindu. Kitaip sakant, bio90

loginė evoliucija virs dvasine evoliucija, per vidinį ryšį Asmuo-Pirminė tikrovė. Socialinė evoliucija atspindi pasiektą
primityvų proto ir technologijų lygį. Tai yra socialiniai santykiai, ekonominės formacijos ir t.t. Ir iš kitos pusės ateina besivystančio mokslo galimybės, kurios transformuoja tiek ekonominę bazę ir antstatą, tiek per transhumanistines technologijas keičia organizmą ir protą.
Prie Pirminės tikrovės tyrinėtojams yra du keliai: per pasaulio
pažinimą ir jo struktūrų arba dėsnių atskleidimą; ir per žmogaus vidaus tyrinėjimą, kurį paaiškinti įmanoma tik pasiekus
atitinkamą fundamentalų tikrovės sluoksnį ir sukūrus gnoseologinę (pažinimo) to sluoksnio teoriją. Šita pastanga matosi
net žemiausioje socialinėje klasėje, kuriame propaguojamas
mokslinis lavinimas. Tačiau reikia skirti žmonių tipus, kurie
tik siekia ir kurie jau pasiekę, kurie tik nori būti ir kurie yra,
kurie tik vaidina spektaklį ir kurie jau gyvena aukštesnėje realybėje. Šitas pasaulis (rezervato lygio) yra aukštesnio Iliuminatų pasaulio pamėgdžiojimas ir kopija.

Biologinė matrica
a) Gyvybės transhumanizmavimas
Apibendrindami visas žmogaus mokslų teorijas, galime apibrėžti tokias kertines sąvokas kaip rūšis, individas ir gyvybė. Į
klausimą kas yra rūšis atsakyti paprasta – tai yra tam tikra
biologinė programa, koduojanti ir keičianti individualią rūšies
kopiją. Individas yra iš šios programos susikuriantis biologinis
organizmas ir sąmonė. Gyvybė apjungia abu aspektus, bet
svarbesnis yra individas, nes jis, kaip organizmas, yra akivaizdus, o programa yra nematomi kvantiniai procesai molekuliniame arba submolekuliniame lygmenyje.
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Pagrindinės informacijos formos (reprodukcinė informacija ir
aplinkos susiejimo informacija) susijungia smegenyse, kur sukonstruojamas substratas, leidžiantis atverti sąmoningą ir suvokiančią tikrovės gelmę, įjungiant gnostinius laukus. Šias
formas labai intensyviai tyrinėja mafijos mokslininkai, kurie
svajoja susidievinti individualios kopijos (konkretaus žmogaus) lygmenyje ir dar labiau – tikros gyvybės forma, šitaip
sekant Iliuminatų pėdomis, naudojant klonavimą, kaip tos pačios „versijos“ reprodukciją.
Tačiau organizmo klonavimas turi minusą – žmogus yra ne
organizmas, bet sąmonė, o klonuojant ji gaunama tuščia ir dėl
to formuojasi nauja, t. y., kita, asmenybė – klonas nėra tas pat
žmogus. Todėl transhumanistiniai dievai (Iliuminatai) siekia
klonuoti ne tik organizmą, bet ir sąmonę. Kaip tai siekiama
padaryti priklauso nuo sąmonės teorijos. Pagal transhumanistus, sąmonė yra a) abstrakti būsena, ir b) informacija. Tad
norint ją klonuoti, reikia mokėti paimti visą konkrečią sąmonės informaciją (kaip DNR) ir mokėti dirbtinai sukurti suvokimo būseną. Tada, sujungus konkrečią asmenybės informaciją su abstrakčia būsena, galima atkartoti sąmonę arba
asmenybę. Kadangi dirbtinai sukelti būseną ir laikyti informaciją lengviau dirbtinėmis priemonėmis, tai klonuotas organizmas netinka, nes tam, kad dirbtiniu būdu į smegenis būtų
galima perkelti klonuotą informaciją, reikia išmanyti absoliučiai visas smegenų paslaptis ir turėti atitinkamas technologijas.
Todėl transhumanistai ir svajoja apie visokius „pakrovimus“
arba „perkėlimus“ į dirbtinį substratą, kuris šiuolaikiniais terminais vadinamas superkompiuteriu arba dirbtiniu intelektu,
tačiau juo neapsiriboja, nes yra galimybės kurti palankias
struktūras ir kitose branose, ne vien fizinėje.
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b) Iliuminatų transhumanistinė sistema
Informacijų įvaldymas ir užgrobimas pirmiausiai rūpėjo Iliuminatų valdžiai. Jie siekė sudievinti savo sąmones, šį sudievinimą vadindami Pakilimu. Transhumanizme ir posthumanizme tai vadinama „perkėlimu“ (Uploading). Šitaip jie siekė
išaukštinti individualumą, paneigdami pagrindinį tikrovės
principą, kad programa svarbesnė už individą ir individas
tarnauja programai.
Sukūrus tokias technologijas, atsigaminimo ir atsinaujinimo
ciklai įstringa Iliuminato sąmonės vietoje, kuri tapusi pranašumu ir valdžia, sukuria visą biologinį rūšies organizmą pavergiančiu epicentru. Tai yra matricos kalėjimas, kai šita vieta
pradeda šokdinti visą aplinką (rūšis, pasaulį) pagal save. Laisvas rūšies tapsmas baigiasi ir susiformuoja vis labiau plintanti
vėžinė metastazė, kurią Iliuminatas suvokia kaip artėjimą prie
dieviškumo. Šitaip žlunga visa biologinė įvairovė, kuri į Iliuminatų sukurtą sistemą įtraukiama kaip kibernetikos objektas,
arba valdoma mašina.
Kaip jau sakiau, nei organizmo, nei sąmonės klonavimas netenkina. Organizmas klonavimo metu nors ir replikuoja tą pačią programą, bet tai nėra tas pats organizmas tikrąja šio žodžio prasme. Net klonavus sąmonę, tai nėra ta pati Iliuminato
esybė. Tai tik pradinės kopijos arba originalo pakaitalai. Pakaitalai yra žemesnis rangas arba lygis, nors tai leidžia dauginti save kiekybiškai. Kiekybinis dauginimasis per informacijos atkartojimą, arba dvejinimą, nededa lygybės ženklo tarp
kopijų ir originalo. Taip yra todėl, kad kopijavimas ir perkėlimas nėra tas pats.
Žinoma, kopijavimą (klonavimą) galima „patobulinti“ telepatiniu ryšiu, visus klonus paverčiant Viena sąmone. Šitaip kuriasi aukštesnė sistema, turinti vieną ir bendrą patirtį, kai šitaip
originalai po truputį atmiršta ir yra pakeičiami kopijomis, ku93

rie savo ruožtu tampa originalais kitoms kopijoms ir t. t. Šitaip
Iliuminatas tampa tam tikra natūralios rūšies atauga arba polipu. Tačiau jos galimybės tokios, kad jis pavergia rūšies programą, kuri priverčiama tarnauti Iliuminato pasaulio ir veiklos
„vizijoms“, pirmiausiai saviplėtai.
Šitaip Iliuminatas užgrobia realybę, kuri paverčiama matrica,
kuriama Iliuminato valdomos programos, o Iliuminatas yra
Vyriausias programuotojas. Biologinės vergų kastos valdomos nebūtinai vien technologine psichotronika ir telepatija.
Iliuminatų technologijos pažengusios tiek, kad sąmonės valdymo sistemą geba įrašyti į DNR kodą ir „čipai“ bei psichotronika yra biologinės formos. Tai taip pat yra kvantinė
programa, turinti tam tikrą karkasą (kaip elektrodinis implantas), bet yra užmaskuota biologinėmis molekulėmis ir dedama
ne į smegenis, bet į pradines lytinių ląstelių programas ir „čipus“ smegenys „užsiaugina“ pačios. Šitaip galima kurti vergo,
prižiūrėtojo arba gubernatoriaus programą, kuris kontroliuoja
visą Iliuminato valdomą vergovinę sistemą. Informacijos virsmų sistemos tiek įvaldytos, kad jomis galima sukurti kokią nori biologinę tikrovę. Visos šios planetos rūšys yra šitaip užgrobtos.
Bet tai prieštarauja tikrovės tvarkai – tikrovė nesiekia išpūsti
savo programos jokioje grandyje. Grandis su begaliniu to paties kartojimusi yra programos klaida – visos individualios
programos praeina, svarbus tik begalinis Kitimo procesas.
Iliuminato matrica yra įstrigusi „programa“. Tai įvyko kai tam
tikru momentu istorijoje buvo sukurtos Pakilimo galimybės,
tai yra, sąmonė tapo nepriklausoma nuo vienintelio substrato,
kuriame ji gali egzistuoti. Šis pakilimas susijęs su tokiomis
galimybėmis:
1) organizmo klonavimas (be sąmonės perkėlimo) perimant
fizinių branų DNR,
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2) sąmonės klonavimas perkėlus sąmonės branų DNR (informaciją) į naują substratą, nebūtinai priklausantį nuo fizinės branos,
3) pasaulio klonavimas (matricos DNR informacijos perrašymas), sukuriant naują, vis atgaminamą tą pačią kopiją.
Tai yra pakilimo esmė ir pagrindinis tikslas.
Taip prasideda „varžybos“ su Dievu, sutrikdant natūralią (dievišką) pasaulio raidą ir prikuriant realybėje Iliuminatinių ataugų. Koks yra gyvenimas tokioje ataugoje priklauso nuo a) Iliumintinės sistemos, kurioje replikuojama rūšinė informacija, ir
b) nuo paskirtos „misijos“, kurią žino tik pats Vyriausiasis
Programuotojas. Tokio pasaulio likimas priklauso nuo to, kokios yra DNR galimybės atstatyti natūralią rūšies tvarką,
kurioje valdo pati originali biologinė programa, eliminuodama
tokių įstrigusių realybių sistemą. Pavyzdžiui, gali įrašyti „išlaisvintojo“ programą, kuri sutaiso visas sutrikusias funkcijas,
ir tikrovė pradeda tekėti natūralia savo vaga, kurioje fizinis
individas – laikinas, o perkėlimo galimybės priklauso nuo sąmonės branų galimybių.
Šitokioje sistemoje gimusi apribota sąmonė auginama iliuzijų
pasaulyje, kuris neišvengiamai įtraukiamas į vidų. Informacija
yra apribota ir daugelis paslapčių nežinomos. Todėl, susidūrus
su matricos pasaulio tamsiąja puse, stimuliuojamos abejonės,
nepasitikėjimo ir atmetimo reakcijos. Pvz., netikint, kad šioje
planetoje yra grupės, kurios naudoja telepatinę bendravimo
sistemą, kad galima valdyti visas smegenų funkcijas, jas išplečiant ar susiaurinant. Kad galimi „stebuklai“, aiškiaregystė, ekstrasensorika ir t. t. Tai įmanoma todėl, kad visa tikrovė – programuojama, tik tai prieinama ne kiekvienam individui.

95

Pasaulis ir sąmonė
a) Informacijos teorija
Šiuolaikinės teorijos atskleidė, kad yra du pagrindiniai gyvybės komponentai: materialusis ir informacinis. Šios dvi dalys
savo ištakose turi būti kuriamos tam tikros jėgos. Materija –
įbūtinama, o informacija – užrašoma. Klausimas „kas kuria?“
per visą istoriją eina kaip pagrindinis motyvas. Materija yra
amžina ir jos niekas nekuria arba ji kuriama Dievo iš nieko.
Informacija užsirašo savaime, į materijos pasaulio vidų įtraukiant empirines formas arba ją parašo kažkas. Jeigu gyvybės
konstravimo mechanizmas įrašytas į materiją, tai jį greičiausiai sukūrė pats tikrovės pagrindas, t. y. Absoliutas įbūtinantis
šią tikrovę.
16 a. sukurtas mokslinis metodas vis labiau artėjo prie šios
minties – „materijos paslaptis žinoti gerai, nes tokios žinios
duoda instrumentus ją valdyti, bet dar svarbiau išsiaiškinti informacijos paslaptis, nes jos duoda galimybę kurti“. Mokant
programuoti molekules, galima kurti bet kokias gyvybės formas. Mokant valdyti branų samplaiką smegenyse ir žinant,
kaip jose laikoma informacija, galima kontroliuoti bet kokias
sąmonės formas. Šitaip įmanoma sukurti naują būtybę arba ateities žmogų, visais atžvilgiais gerokai lenkiantį dabartinį. Tai
neišvengiamai ateina ir reikia spręsti kaip su šiuo nauju pasauliu tvarkytis. Technofobija nėra sprendimas, nes ji pakilusios upės vis tiek nesustabdys. Reikia žiūrėti kaip „tvariai“
būtų galima patobulinti save patį.
Todėl užvaldymo motyvų vedami mokslininkai ir braunasi į
šią sritį, kuri vadinama materialios arba idealios informacijos
teorija.
Viena teorija teigia, kad informacija nėra atskira būties forma
šalia substancialumo. Greičiau tai įprastinės materijos savybė,
kurią judėdama pati materija gali perkelti iš vienos vietos į
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kitą. Kitaip sakant, šitaip palaikoma informacijos substancialumo hipotezė. Šios teorijos šalininkai mano, kad informacija
nėra idealybė arba dvasia.
Kaip būdinga bet kokiai materijai, informacija juda, pernešama, keičiasi; įrašoma ir trinama, įforminama ir išforminama ir
t. t. Tai reikštų, kad priimamas materijos pirmumo statusas.
Jeigu pirmesnė būtų Informacijos idealybė (informacija kaip
Dievas), tai ji būtų tas šaltinis, kuris materijai sukuria ontologines formas. Šitaip Šaltinis, susijungdamas su substancija, permesdamas jai „algoritmus“ kurtų visatą.
Taigi substancija arba pati kuria informaciją, implozijos būdu
įtraukdama empirines materialaus pasaulio situacijas, arba informacija yra egzistencijos forma, kuri įsisupdama į materijos
debesį kuria dėsniais pagrįstą Pasaulį. Dėsnis, tikima, kyla iš
„informacijos“ turinio, kuris apibrėžia tam tikrų santykių kompleksą.
Kadangi informacija yra viena pagrindinių esaties formų, kyla
klausimas „kas ją užrašo?“. Kaip buvo minėta, yra tokios teorijos: redukcionistinė, teigianti, kad informacija susikuria pati,
veikiant materialiems veiksmams (tai yra savikūros teorija, pagal kurią lemiamą vaidmenį vaidiną gamtos dėsnių sistema,
egzistuojanti savarankiškai ir amžina); pagal kitą teoriją, ji yra
parašoma aukštesnės „gyvybės“ formos, kuria gali būti „kosminis protas“, būtiškąsias formas kuriantis savo „valios“ aktu.
Ši sritis neištyrinėta ir žmonės tik gali kelti teorijas ir spekuliuoti.

b) Sąmonės struktūra
Kaip paaiškėjo paskutiniame skirsnyje, materija ir informacija
gali būti du vienas kitą persmelkiantys laukai. Materija gali
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būti persmelkta empirinių santykių ir situacinių konfigūracijų,
formuojančių substancialią informacijos sistemą. Tai būtų santykinė informacijos kilmės galimybė. Arba informacija gali
būti laikoma idealybine terpe, kuri įsisuka į materialios substancijos debesį ir jame suformuoja dėsniais pagrįstą pasaulį.
Einat toliau, sąmonės sandara gali būti panaši, tačiau nebūtinai
tiesmukai kopijuojanti tikrovės karkasą. Žmogaus gnostinio
pasaulio pagrindas yra tekantis šablonas, brėžiantis laiko evoliucijos vektorių. Šis šablonas yra iš vidaus ar išorės paimta ir
suformuota informacija, kuri yra sąmonės pavidalų provaizdis.
Šis šablonas iš tikro yra tvarus holograminis provaizdis, kuris
sujungiamas su sąmonės lauku ir suformuoja jame tam tikrą
daugiadimensinę perspektyvą, kuriame veikia asmens tapatybę
turintis informacinis pavidalas.
Šablonas yra „atraminis laukas“, kuris į sąmonės struktūrą perduoda informaciją. Sąmonė yra substancijos būsena, atsirandanti iš gnostinės materijos „pažinimo“ arba informacijos susiejimo galimybių. Juslinis pasaulis ir jusliniai daiktai yra sąlyčio taškai tarp grynai informacinio šablono provaizdžio ir
sąmonės substancijos, sukuriančios vidinį vektorių ir vidinę
perspektyvą, kurioje gyvena žmogus. Žmogus visada juda, arba teka, o šio tekėjimo atramos yra tik „lėtesnės“ struktūros,
kurios pagal vidinio greičio perspektyvą pasirodo kaip stabilumo salos.
Visas šis vidinis/išorinis pasaulis yra sukurtas, įbūtintas idealybinės informacijos galimybių, kurios į šio pasaulio substanciją įrašo algoritmo kodavimo priemones ir materialius dėsnius.
Pasaulis, kuriame gyvena žmogus yra ta vieta, kurioje susiliečia du gnostinės materijos laukai. Šablonas yra tam tikras
vidinis karkasas, kurį apgaubia sąmonės laukas kaip tam tikra
gnostinės materijos būsena, kuriai atsirasti sudaro prielaidas
visa materiali ir nemateriali realybė, koduojama idealybinės
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informacijos lauko, kurį galima vadinti tikrove. Ši tikrovė tik
atrodo tvirta, stabili, kieta. Tačiau tokių ryšių sistema yra tik
tam tikra informacijos forma užkoduota santykinė sistema.
Tai reiškia, kad jeigu tikrovėje yra užkoduotos psichikos ir kūno valdymo natūralios gnostinės galimybės, tai nėra jokių
fizinių apribojimų sukurti ir dirbtines galimybes, kurios imituoja natūralų žmogaus valdymą.

c) Gnostinės materijos teorijos prielaidos
Gnostinės materijos paskirtis yra gauti informaciją, ją atvaizduoti ir suvokti. Aš šį procesą įsivaizduoju kaip gnostinių
laukų susijungimą, kuris sukuria žmogų ir žmogaus vidinį pasaulį. Šio pasaulio galimybės apibrėžia žmogaus rangą.
Iliuminatų tikslas buvo – surasti tikrą žmogaus centrą, tą vietą,
kurioje yra sukaupta visa jo esybė, kuri yra kažkas daugiau nei
tik suvokimas ir informacija, nes juos domina informacijos
pernešimas į kitą substratą. Kaip jau sakiau, su informacijos
pernešimu yra susijusios problemos, nes jis kuria kopiją, bet
ne padaro sąmonę amžina. Jeigu padarius kopiją, originalo
galimybės nepasikeičia, tai nėra tikras dieviškumas. Jeigu kopijuojama arba dvejinama viskas, tai nėra prasitęsimas, net
jeigu sukuriamas telepatinis ryšys. Kopijuojant, dalis turi būti
dvejinama, o kažkoks branduolys tiesiogiai perkeliamas į naują substratą. Jeigu tokio branduolio žmogus neturėtų, tai jis iš
esmės būtų tik holograminė iliuzija.
Gnostinių laukų teoriją kurti sudarė galimybes matematinių
eksperimentinių mokslų atsiradimas, kurie leido juos aprašyti,
modeliuoti ir valdyti. Matematika, pavyzdžiui, aprašo galimybes atskleisti struktūrą, apskaičiuoti nežinomuosius, atlikti
dėsningas transformacijas, kurios persikelia į fizinę ir sąmonės
braną. Nesuklysiu pasakęs, kad pagrindinė matematinė forma
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yra lygtis, leidžianti surasti nežinomuosius parametrus ir juos
transformuoti. Su matematika susijęs:
1) diskretiškų objektų,
2) kontinuumo dalių,
3) būsenų transformacijų skaičiavimas, naudojant įvairių
rūšių laukus.
Su fiziniu pasauliu susiję jų modeliai, kurie yra
1) atominis modelis,
2) laukų modelis.
Atominiame modelyje naudojami diskretiški arba kontinuumų
skaičiavimai, o laukų modelis pagrįstas būsenų transformacijomis (tai yra kvantinė mechanika arba kvantinio lauko teorija). Atominis modelis susijęs su klasikiniu materialiu pasauliu, o laukai aprašo ir užatomines realybes, be kurių būtų
daug neįmanomų fenomenų. Pvz., užatominė yra šviesa, gravitacija, tamsioji medžiaga arba sąmonė. Akivaizdu, kad gnostinė materija gali būti aprašyta tik naudojant laukų modelius.
Konkrečiai aš ją įsivaizduoju kaip kelių laukų susijungimą,
kuris įgauna gnostinio debesies formą, kurio viduje atsiranda
suvokiamas pasaulis ir žmogus.
Norint daryti psichotroninį poveikį reikia lauko pernešimo įrangos, kuri į gnostinį sujungimą gali prijungti papildomos
pakeičiančios arba iškreipiančios informacijos. Suvokimo
gnostinis laukas su informacijos atraminiu šablonu sąveikauja
dėsningai. Tad prisijungus prie atraminio „debesies“, galima
atidaryti psichotroninio poveikio kanalą, kuris sąmonėje virsta
haliucinacijų srautu.
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Kvantiniame lauke susikuria medžiagos sistema, sudaryta iš
substancijos kvantų ir jėgų tarp jų, kurios atsiranda išspinduliavus ir sugėrus sąveikos kvantus. Dėl apsikeitimo kvantais
tarp substancijos kvantinių sistemų atsiranda traukimo arba
stūmimo jėgos. Įprastinė medžiaga yra kietos sutrauktų substancijos kvantų sistemos, formuojančios atominių gardelių
junginius. Visi kiti „tamsieji“ dariniai gali būti nesąveikaujančios branos, tų branų kvantai, kvantų junginiai arba nesąveikaujantys atomai. Pavyzdžiui, nematomų fotonų spektras
yra tamsioji materija, nes ji nematoma akims. Tačiau matoma
matavimo prietaisams. O yra tokie nematomos materijos
kvantai, kurie ne tik nematomi akims, bet nefiksuojami ir
matavimui prietaisais, tad jie yra iš tikro „tamsūs“.
Šita tamsioji materija gali būti įvairių formų, tai nebūtinai yra
nežinomos formos „atomai“, nes materija gali nebūtinai būti
atominė ir nebūtinai turėti kietą sąveiką. Tai gali būti tamsiosios dujos, skysčiai, plazma ir t.t. sąveikaujanti gravitaciniais ryšiais.
Šitokia „tamsi“ gali būti ir sąmonė, turinti fizinį komponentą –
atominę sandarą, klasikinius laukus ir nematomųjų tamsiųjų
branų sąveiką. Šiose branose atsiranda gnostiniai laukai, kuriuose kopijuojamas aplinkinis „kietas“ (su stipria sąveika tarp
biologinio organizmo ir daikto) pasaulis. Sąmonė kaip laukas
yra apsikeitimas sąmonės branų kvantais tarp kietų molekulių,
kuris sukuria suvokimo būseną. Į šią būseną įvedamas informacinis atraminis laukas, kuris yra aplinkinio pasaulio provaizdis, atsiveriantis sąmonės lauko suvokimo būsenai.
Formulėmis ši sistema gali būti aprašyta kaip indukcijos sąveika. Toks diferencialinės lygties principas naudojamas dažnai: elektromagnetiniai dėsniai, Einšteino gravitacijos lygtys,
net analitinės mechanikos judėjimo lygtis. Vienoje lygties pusėje yra materijos krūvio tankis, o kitoje su tuo krūvių asocijuoti laukai. Arba vienoje pusėje materialus impulso ener101

gijos tenzorius, o kitoje indukuojamas fizinės branos iškreivio
tenzorius. Taip ir smegenyse – elektromagnetinių laukų sistema ir jų indukuojami gnostiniai laukai, surišti su procesais
fizinėje smegenų branoje.
Tuo pačiu principu veikia ir psichotroninė technika, kuri indukuoja išorinio poveikio sukeltus gnostinius laukus, įterpiamus į normalią sąmonę. Tai gali vykti kaip kažkas panašaus į
Einšteino aprašytą fotoelektrinį efektą, kai atomai apspinduliuojami fotonais, kurie padidina elektronų energiją, leidžiančią jiems ištrūkti iš atomų ir sukurti elektros srovę. Taip ir psichotroninės bangos išmuša psichinius kvantus iš sąmonės substancijų karkaso ir sukuria psichonines „sroves“, kurios generuoja gnostinius laukus smegenyse. Sąveikaudami tarpusavyje,
šie laukai sukuria psichotroninį objektą, kuris gali būti mintis,
vaizdinys ir t.t.
Ši sistema matematiškai gali būti aprašyta kontinuumų parametrais kaip „klasikinis pasaulis“ (fotonų, gravitonų laukai)
arba kaip kvantinis pasaulis (kuriame iš lauko atsiranda, išnyksta ir keičia savo formą įvairios mikrodalelės). Kvantinis
pasaulis aprašomas operatoriais, kurie išreiškia įvairias sąveikas tarp substancijos ir jėgos kvantų.
Šitokia sistema, leidžianti užmegzti telepatinį ryšį tarp smegenų, pagrįsta technologijų galimybėmis. Juodajame transhumanizme svarbiausias siekinys yra užgrobimas arba užvaldymas, kurio tikslas priversti žmogų paklusti arba primesti
savo valdžią. Toks sujungimas yra įmanomas, net naudojamas
kiekvieno žmogaus smegenyse skirtingų pusrutulių sujungimui. Kiekvienas pusrutulis turi savo atskirą receptorių sistemą
ir atskirą pasaulį, tačiau aukščiausiame taške ši pusrutulių informacija yra integruota. Tą patį galima padaryti ne tik tarp
vieno žmogaus pusrutulių, bet ir tarp skirtingų žmonių smegenų, kai daugelio sąmonių sistema integruojama į vieną visumą ir gali būti valdoma iš vieno centro.
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Juodasis transhumanizmas šiuo pagrindu kuria vergovės sistemą, iš žmonių atimdamas individualios egzistencijos galimybę.

d) Nusikaltėlių transhumanizmas
Artimiausiais laikais tai kokios kieno teisės ir kokie apribojimai bus pagrindinė problema. Juolab kad šiuo metu šioje srityje visiškas chaosas ir anarchija. Iki tokio laipsnio, kad psichotroninės Iliuminatų technologijos prieinamos nusikalstamoms tarptautinėms grupuotėms, veikiančioms visos planetos
mastu ir turinčioms savo kišenėje net silpnesnes vyriausybes.
Tokią informaciją būtina viešinti, nes savo „naują žmogų“ siekia susikurti ir nusikaltėlių mafijos, kurių svajonė užgrobti visos žmonijos ateitį.
Čia paliečiama dar beveik netyrinėta tema kuri vadinama „nusikaltėlių transhumanizmu“ (criminal transhumanism), kurio
pagrindinis principas yra vergovinių santykių tarp žmonių atkūrimas ir savo psichopatinių sąmonių sudievinimas, nes kuo
didesnis atstumas tarp „seno“ ir „naujo“ žmogaus, tuo galingesnė vystosi paniekos ar net neapykantos energetinė struktūra.
Matau tokį iškilusį pavojų, kurio esmė yra ta, kad valdžios
transhumanistiniai siekiai susivienija su nusikaltėlių transhumanizmu (ypač per jėgos struktūras valstybėse). Ir šį kartą jau
taip pavojingai, kad reikia skubiai konsoliduotis ir įsitvirtinti
visose strateginėse vietose, nuo kurių priklauso visuomenės
gyvenimo valdymas.
Esmė ta, kad viską valdo pinigai, o mafijos bosai pinigų nestokoja. Tad turint atitinkamas lėšas, galima kurti nusikalstamą
sistemą ne tik organizacinėmis priemonėmis, psichologija,
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jėga, smurtu ir prievarta, bet ir naudojant atitinkamas technologijas, kurios pasiekiamos valstybės mafijos juodojoje rinkoje. Valstybės pirmiausiais šias technologijas naudoja visuomenės valdymui, sukuriant su psichosocialine inžinerija kastų
sistemą visuomenėje. Ilgalaikes tradicijas turinčios nusikalstamos grupuotės, kurios kažkada buvo mafija ir banditais, o
dabar yra „juodieji aristokratai“, investuoja savo turtus į naująjį, juodąjį arba nusikalstamą transhumanizmą. Šis juodasis
transhumanizmas dabar gali turėti net religinės sektos ar
gnostinio agregoro formą. Yra išvystyta Iliuminatinė ir masoninė sistema, kuri turi savo žinių sistemą, hierarchiją, rangų
struktūrą ritualus ir apeigas; švenčia „šventes“ ir atlieka
simbolinius veiksmus, kurie gali būti pagarbos išraiška lyderiui „dievui“, pvz., sukeliant kančią ar aukojant žmogų ir t. t.
Kadangi užvaldžius informaciją, žmogaus sąmonei daryti poveikį nėra jokių apribojimų, tai visuomenė, padalinta į agentūrinių grupių valdomą sistemą, tampa nusikaltėlių organizacijos dalimi, kuri vykdo aukštesnės kastos įsakymus ir kenkdami žmogui, gauna psichotroninį pastiprinimo signalą. Jaučia
galią, pasitenkinimą, neapykantą, panieką ir t. t., kai suformuojamas patologinės būsenos provaizdis šablone, psichopatinį elgesį paverčiant „norma“ ir susikuriant psichologinio
„pranašumo“ jausmą.
Šitaip net visa valstybė gali tapti psichopatų sekta, svajojančia
užgrobti planetą ir „dar daugiau“. Todėl būtina labai atidžiai
tyrinėti šį efektą, kai siela, vis labiau artėdama prie Šaltinio,
darosi vis tamsesnė, kol galų gale tampa dievu kaip blogio
įsikūnijimu. Tad ne veltui nusikaltėlių transhumanizmas dažnai turi satanistinių bruožų.
Naujoji Pasaulio tvarka yra ant slenksčio stovintis satanistinis
transhumanizmas.
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e) Pasipriešinimo galimybės
Sąmonėje turi būti užkoduotos galimybės priešintis vergovei.
Sąmonės būsena/substancija, atsirandanti gnostinėse branose
nėra totaliai priklausomos nuo informacinio kanalo. Nepriklauso nei nuo vidinės, nei nuo išorinės formos. Šitą savybę
galima naudoti kaip netechnologinę gynybinę priemonę. Tai
aišku yra tik „zen budizmas“, tačiau jis leidžia nepasinerti į
visišką tamsą ir susikurti tokią strateginę vietą tikrovės sąrangoje, kuri nepasiekiama jokiems satanistams.
2014-01-02, Kaišiadorys

16. Apšviestieji

Visas žmogus
Visi yra girdėję tokius žodžius kaip „dvasinis atgimimas“ ir
„dvasinis pakilimas“, tačiau mažai kas žino, ką jie reiškia, mažai kas susimąsto apie šių žodžių tikrą prasmę. Tai nėra skaitymas ar žinojimas, tai net nėra principų ir taisyklių propagavimas ar jų laikymasis. Iš tikro atgimus, taisyklės kuriamos,
o ne jų paklusniai laikomasi. Dvasinis atgimimas žmogų
sustiprina, išlaisvina, iš žemesnės būties pakelia į aukštesnę, ir
žemesnio pasaulio taisyklės paprasčiausiai negalioja, jos netinkamos. Toks žmogus žino visų „sistemų“ ir teorijų paslaptį
ir niekas nėra paslėpta nuo tokio žmogaus akių. Jokių uždengtų tikrovės dalių nelieka, ji pamatoma tokia, kokia yra iš
tikro. Toks žmogus žino kas jis yra, kokios jo galimybės ir
šiame pasaulyje jam nekelia baimės niekas, nes niekas negali
jam pakenkti, ar dar blogiau – sunaikinti. Pergalės prieš jį šia105

me pasaulyje nėra tikros pergalės, nes didybės jis siekia ne
jame.
Dauguma žmonių nėra tikri, „pilni“ žmonės: jeigu kas nors
jaučiasi įstatytas ir įkreiptas tik į šį fizinį pasaulį, tai nėra vienintelė teisinga sąmonės kryptis. Fiziniai žmonės ir fizinis pasaulis yra tik vienas iš sumos dėmenų. Net fizinis dualizmas
neatstato tikros pasaulio tvarkos, nes protas, sąmonė, siela užpildyti tik šio pasaulio pavidalais, o jie yra iliuzija, pagaminta
iš pergromuliuoto pasaulėvaizdžio. Apie kitokį pasaulį žmonės
girdėję tik žodžius: tai yra kita realybė, dvasinis pasaulis, dangus ir t.t. Ši užuomina apmąstyta giliau turėtų paaiškinti, kad
galima ir kita kryptis, tačiau kol užmerktos dvasinės akys, iš
tikro suprasti, kas tai yra neįmanoma. Reikia pačiam pamatyti
ir pačiam patirti. Dvasinės akys rodo tikrą pasaulį, kuris yra
kiekvieno žmogaus lemtis. Fizinis pasaulis įsiformina ir išsiformina, jame nėra nieko pastovaus, o gnostinė realybė veikia
pagal kitokius dėsnius, nes čia žmogus yra kaip dvasinis kūnas, paklūstantis visiškai kitokiems dėsniams. Todėl natūralu
siekti dvasinės amžinybės, o ne sudievinti kūną fiziniame pasaulyje ir padaryti jį nemirtingą.
Kol šios dvi paralelinės realybės susijungusios, kūną galima
riboti ar treniruoti, bet dar svarbesnis yra dvasinis žinojimo
„treniravimas“. Kūno istorija nelemia nieko už jo pasaulio
ribų, nors jis yra pririštas prie dvasios kaip sunkus akmuo.
Daug svarbesnė yra ta vieta, kurioje atsidaro „portalas“ tarp
šių dviejų skirtingų realybių. Per jį į šį pasaulį įsiveržia begalinės vaizduotės galimybės, kurios leidžia jį pertvarkyti, pakeisti, pritaikyti savo reikmėms. Galima ir priešinga kryptis,
kai šio pasaulio žmonės su fizinėmis technologijomis bando
įsiveržti į dvasinį pasaulį, padaryti jį fizinio pasaulio vergu,
nors tai iš principo neįmanoma. Šitaip vyksta kova tarp skirtingų pasaulių ir skirtingiems pasauliams priklausančių žmonių.
106

Žmogaus lemtis yra būti tokiu hibridu. Todėl jis negali pasinerti tik į vieną realybę ir likti gryna dvasia arba grynas kūnas. Abiem atvejais įvyksta trūkis tarp paralelinių pasaulių,
užsiveria portalas ir nelieka žmogaus, kuris virsta arba gyvūnu, arba angelu. Tačiau jis neturėtų norėti nei vienos, nei kitos
baigties savo gyvenimo rėmuose. Be abejo, šis susijungimas
yra laikinas, viskas atsistato savaime, pasibaigus gyvenimo
laikui, tačiau kiekvienas žmogus šioje realybėje turi susirasti
savo misiją ir ją išpildyti. Viena iš jų gali būti pamatyti save
tikrą, visą ir perduoti tai kitiems.
Žmogus numetamas į šį pasaulis ir praeina dešimtmečiai kol
suranda save, pamato, kas jis yra iš tikro. Jis turi siekti sugrįžti
ir pirmiausiai sugrįžti į save. Savo vaikystėje žmogus išeina į
pasaulį ir klaidžioja jame tol, kol pamato kur yra visa tiesa –
ne išoriniame pasaulyje, bet jame pačiame. Kad tai suprastum,
gali tekti apkeliauti visą žemės rutulį, bet galiausiai pamatai,
kad jame nėra jokios paslapties, jokio žmogaus mįslės įminimo ir kad iš tikro nereikia iškeliauti niekur.
Todėl ir kyla klausimas kas yra šio pasaulio ir ne šio pasaulio
išmintis. Išmintis, kuri pagrįsta prisirankiotais šio pasaulio
fragmentais yra vadinama pasaulio išmintimi, o tai, kas paimta
iš dvasinių kelionių yra ne žemiška, ne šio pasaulio išmintis.
Gali apeiti visą pasaulį, dešimt kartų apvažiuoti ar apskristi šį
rutulį – bet jame nerasi nieko svarbaus. Todėl tokia išmintis ir
kelia juoką, ji neatskleidžia nieko, tik sukuria žinojimo pilnatvės jausmą pažinusiam „šį pasaulį“. Tokia išmintis kartais
vadinama filosofine išmintimi arba šiais laikais redukciniu
mokslu, į kurį neįtraukiami dvasiniai klausimai. Galvojama,
kad mokslas ir dvasia jau yra scientologija, kažkoks hibridinis
darinys sujungiantis nesujungiamus dalykus.
Tad natūraliai kyla klausimas, kaip atverti trečią akį, kaip dvasines akis padaryti reginčiomis. Dirbtinis artėjimas per minčių
ir veiksmų programą – netinka. Tai paprasčiausias kūno ir są107

monės treniravimas daug labiau reikalingas šiam pasauliui.
Atgimimas ir pakilimas nėra joks treniravimas, tam reikia kitokių priemonių galbūt „pašaukimo“. Ši kita kryptis, į kurią esi
pakviečiamas, nėra joks stebuklas, nėra antgamtiškas, mistinis
pasaulis, tai paprasčiausiai kita realybė, turinti savo pasaulius
ir savo kūnus. Skirtumas tik tas, kad dvasiniai kūnai sąveikauja tik tarpusavyje, su fizinėmis branomis tokios sąveikos
nėra, ji įmanoma tik žmogaus smegenų „portale“.
Kai atsiveria dvasinės akys, žmogus pamato, kas jis yra iš tikro: jis yra sąmonė, kurioje sujungta informacija iš dviejų pasaulių: fizinio ir gnostinio. Fizinė kryptis yra pasaulėvaizdis ir
pasaulio protas; o gnostinė kryptis yra sielovaizdis ir dvasinis
protas. Protai susijungia sąmonės vidinėje dalyje į vieningą
viso žmogaus proto, kaip asociatyvinės hologramos kamuolį.
„Išoriniai“ pasauliai yra sensoriumai atveriantys fenomenologinį atvaizdą iš savo krypties. Dauguma žmonių lavina fizinio
pasaulio kryptį ir net neįsivaizduoja, kad yra ir kita kryptis.
Nes ši dirbtinai uždengta, paslėpta ir įprastai žmogui nepasiekiama. Žmogus šitaip pririšamas prie šio pasaulio, jo išnaudojamas ir gyvenimą pragyvena nesuvokdamas tikros žmogaus paslapties. Nors fizika ir tiria fizines branas ir žino jos
paslaptis arba su redukcionistiniu smegenų mokslu tyrinėja
žmogaus galvą, jie neperžengia šio pasaulio išminties paradigmų. Aukščiausiu autoritetu tampa mokslininkas, turintis
teisę duoti atsakymus į klausimus, tik naujausiame pasaulyje
jau formulėmis.

Fizinė ir gnostinė brana
a) Fundamentali analogija
Šiuolaikinė fizika yra kvantinių laukų fizika, kuriais bandoma
paaiškinti visą realybę. Iš tiesų, žmogaus sąmonei sudėtinga
įsivaizduoti ką nors fundamentalesnio už šias esatis, kurioms
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priklauso lauko, kvanto, energijos ir masės fundamentalios savybės, iš kurių sudarytas visas fizinis pasaulis. Dėl šios priežasties kyla klausimas ar jų (esačių) neužtektų norint paaiškinti ir tuos pasaulius, kurie nepasiekiami fiziniams jutimo organams. Žinome kūnų pasaulį, jį ištyrinėję esame tiek, kad
matome beveik visas fizines galimybes. Todėl tampa reikalinga ir kita, svarbiausia pasaulio fundamentali realybė, kurią
atveriame kopijuodami tai, ką žinome iš šio pasaulio formų.
Fizinis pasaulis sudarytas iš 34 laukų, iš kurių pagrindiniai yra
tie, kurie suformuoja A struktūrą. Be jų turi būti tamsioji materija, tamsioji energija, kurių teorijos išsamiai galėtų paaiškinti pasaulėvaizdyje pasirodančius matomus ir nematomus reiškinius.
Bet kiekvienas savyje suvokia kitą realybę, kuriai fizinio pasaulio dėsniai negalioja. Tai yra sąmonės pasaulis, kurio sukūrimui reikalingi gnostiniai laukai. Kiek jų, 16, 23 ar 51 nežinoma. Taip pat mįslė yra jų struktūra, savybės, dėsniai. Neaišku, ar jiems galioja tradicinė triada substancija-erdvė-laikas
plius informacija. Jie gali turėti savo laiką, erdvę, substantyvinę sandarą, savo formas, procesus, egzistencijos būdus.
Jeigu remsimės prielaida, kad tai yra nematerialūs laukai, tai
reikš tik tai, kad tarp fizinių ir gnostinių laukų nėra vektorinių
jėgos sąveikų, tad jie egzistuoja lyg paraleliniai pasauliai. Tačiau savo viduje jie gali turėti turtingą sąveikų sistemą. Vien
dėl to, kad juose atsiranda sudėtingi dvasiniai kūnai, galima
manyti, kad yra net ištisas pasaulis, kurį pamatome šiuos laukus suprojektavę į fizinių branų erdvę. Tai būtų kažkas panašaus į kosminį gnostinį lauką, kuriame yra savitas informacijos
sąveikomis pagrįstas pasaulis, kuriame gyvena dvasiniai kūnai, panašiai kaip fiziniame pasaulyje gyvena fiziniai kūnai.
Mūsų kūnų pasaulyje karaliauja pusiausvyros atominės struktūros, iš kurių sudarytos biologinės gyvybės formos. Gnostinėse branose tokie junginiai taip pat įmanomi, nes sunku būtų
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patikėti, kad gnostinės branos neturi jokios struktūros. Bet istorinį terminą „atomas“ perkelti nesinori, ir vietoj jo aš renkuosi žodį kompleksai, kuriuos galima įsivaizduoti kaip stabilias laukų sampynas, kurios sudaro gnostinių kūnų struktūrinius elementus.
Esminė šitų branų paskirtis įvaizdinti informacines sąveikas,
kurios leidžia priimti ir išsiųsti duomenų paketus. Tai vyksta ir
fizinėse branose, bet šis procesas fiziniame pasaulyje yra šalutinis, o pagrindas yra tik biologinėse sistemose, kur informacija ir kibernetika vaidina svarbiausią vaidmenį, bet turbūt todėl, kad biologija neatsiejama nuo gnostinių galimybių, kurios
fiziniam kūnui padeda pažinti aplinką. O pernaša ir formavimas yra labai primityvūs, nes susijęs su substancijos savybėmis, o substancija yra kvantai, kuriais keičiasi stabilios materijos sankaupos. Informacijos valdymas šiame pasaulyje pagrįstas abipusiu moduliavimu, kai a) informacija moduliuoja substanciją ir b) substancija moduliuoja informaciją. Pirmas atvejis smegenyse paaiškinamas taip: informaciniai procesai smegenyse atsispindi laukų struktūrose, kurias paskleistas aplinkoje galima surinkti ir iššifruoti. Kitu atveju, smegenų viduje
vykstančius informacijos procesus apšvitinus specialios substancijos kvantais, galima keisti informacijos formą. Tai yra
psichotroninės technikos esmė.
Tačiau gnostinėse branose informacijos sąvoka turėtų būti kitokia, primityvi analogija čia netinka. Bet turi būti metastruktūriniai kompleksai, kurių paskirtis formuoti stabilias vientisas
gnostines sankaupas, kurias jau pradėjau vadinti „kūnais“. Toliau, būtinas informacinis procesas, kuriam reikalingos specifinės terpės, tokios kaip jutimų laukai, iš kurių kuriamos reprezentacijos ir formos. Šitas procesas labai svarbus ir jis sudaro morfinių dvasios galimybių pagrindą, kai smegenys surenka fizinius substancija-informacija pagrįstus morfizmus ir
perkelia juos į sensorinius ir kognityvinius morfizmus. Tas
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pats turi vykti ir iš priešingos pusės, iš gnostinio pasaulio, kurį
pavaizdavau kaip gnostinius laukus įdėtus į fizinę erdvę.
Taip gautųsi visas pasaulis, kosmosas ar visata, bet sudaryta
grynai iš dvasinių (gnostinių) pavidalų. Tai pasaulis, kuriame
svarbiausia yra informacija, kuri siurbiama iš įvairių „paralelinių fizinių realybių“. Tikras žmogus nėra kūnas, greičiau
jis yra dvasia, į save įtraukusi fizinių pasaulių formas, iš kurių
kuria pasaulėvaizdį, leidžiantį kūnui juose išgyventi. Bet turi
būti ir kita pusė, nuo kurios sąmonė dirbtinai atskiriama ir
sugrįžimui arba susijungimui reikia viso gyvenimo. Tai yra
sąmokslo prieš žmogų esmė, kuris yra neviešas iki šių dienų.
Kadangi žmogus nežino kas jis iš tikro yra ir iš kur atėjęs, jis
šioje planetoje turi pragyventi į fizinį pasaulį įstatyto gyvūno
gyvenimą.
Vadinasi, sielovaizdžio atvėrimas žmogui yra aktualiausias
klausimas, kurio sprendimas leistų pažiūrėti ir į kitą pasaulį, tą
iš kurio jis kaip dvasia yra atėjęs. Šitai žinodamas jis jau
negalėtų gyventi vien kaip gyvūnas, nes to neleistų platesnio
realybės vaizdo suvokimas.

b) Judėjimas ir jėgos
Fundamentalus fizinės realybės principas atitinka kvantinių
laukų struktūrą, kurią ne kartą minėjau, bet čia dar kartą noriu
pakartoti: kvantiniai laukai yra skirstomi į fermionus ir bozonus. Fermionai sudaro medžiagą, o bozonai formuoja sąveikas
tarp fermionų arba tarpusavyje. Tai atsispindi net paprastoje
mechanikoje, kurioje turime kinetinę energiją ir potencialinę
energiją. Kinetinę jėgą ir potencialinę jėgą. Kinetinės energijos visada yra tiek, kiek yra potencialinės energijos. Taip yra
todėl, kad visa medžiaga juda potencialiniuose laukuose, dėl
to, šios dvi judėjimo rūšys visada susijusios. Pirmiausiai, masė
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juda gravitaciniame lauke; krūvis juda elektriniame arba magnetiniame lauke; kvarkai juda gliuonų lauke; visi fermionai juda higgso lauke ir formuoja masės potencialą ir t.t. Toks judėjimas visada vyksta prieš jėgą ir kvanto kinetinė energija išsenka, pradeda veikti priešinga atstatančioji potencialinė jėga;
tai reiškia, kad visi kinetiniai judėjimai kompensuojami ir atstatomi į pradinę būseną, nebent būtų atliekamas papildomas
darbas. Todėl kol yra pusiausvyra, nėra nei kinetinio, nei potencialinio judėjimo. O kai atliekamas koks nors darbas ir atsiranda kinetinė energija, atitinkamai tiek pat sukaupiama potencialinės energijos, o tai reiškia, kad kinetinė ir potencinė
energija visada lygios.
Šis principas naudojamas analitinėje mechanikoje, suformuluotoje Lagranžo ir Hamiltono. Lagranžo lygtyje yra dviejų
tipų judėjimas, skaičiuojamas dviejų tipų išvestinėmis: laiko
atžvilgiu ir erdvės atžvilgiu. Laiko atžvilgiu skaičiuojamas
judėjimo erdve greitis, o erdvės atžvilgiu reikšmės kitimo gradientas. Čia turime jau minėtas dvi energijos ir jėgos rūšis. Šitaip visada skaičiuojamos pusiausvyros būsenos ir nukrypimai
nuo jų; kad atsirastų nukrypimas nuo pusiausvyros, reikalingas
darbas, o darbui reikalinga energija. Tad visose kvantinio lauko lygtyse, kuriose naudojamas Lagranžo lygties modelis, figūruoja trijų rūšių nariai: laisvas fermionų laukas, vadinamas
spinorių lauku; laisvas bozonų laukas vadinamas vektoriniu
arba skaliariniu lauku; ir šių dviejų laukų sąveika, kuri aprašoma krūvio sąvoka. Krūvis yra surištas kinetinis ir potencialinis
laukas. Žinomi tokie krūviai: spalvinis krūvis; aromato krūvis;
elektrinis krūvis; gravitacinis krūvis ir masės krūvis.
Tokia yra fizinių branų pasaulio esmė, kurioje gnostikos fizikai bando ieškoti gelmės: kažkur ten turi būti visos tikrovės
pagrindas, toje gelmėje paslėptos visos paslaptys ir žmogaus
bei jo gyvenimo esmė. Vien fizinės branos, kaip jas aprašo
šiuolaikinis fizikos mokslas, didelių galimybių nežada, bet tai
tik įrodymas, kad be jų turi būti kažkas daugiau ir šita mintis
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veda prie hipotezės, kad turi būti ir kitokia, labiau informacijos apdorojimui skirta tvarka, kurią galima vadinti gnostiniu pasauliu. Gnostinių galimybių esmė yra morfinių laukų
galimybės, kurios pritaikomos fizinės informacijos suformavimui jos įvaizdinimui. Būtent dėl šių galimybių fizinėse branose atsirandantis pasaulis, kuris visai nebūtinai yra forminis,
atsiranda gnostiniai pavidalai, kurie yra tas būdas, kuriuo fizinė informacija paverčiama reprezentacijomis. Fizinėje sistemoje yra tik fotonų atspindžių pagautas išorinio pasaulio geometrinis morfizmas, kuris suvokime pavirsta fenomenu arba
daiktu.
Tai yra visa empirinio „šio pasaulio“ esmė ir visa jo išmintis,
kuri surinkta į kalbinių ženklų sistemą tampa žinių sistema,
kurią galima vadinti mokslu arba mokymu. Tačiau tokia
išmintis tėra iliuzija, nes gali kad ir dešimt kartų apkeliauti
žemės rutulį, bet jokių paslapčių tokioje empirinėje pasaulio
išmintyje nesurasi. Paslaptys yra viduje ir dvasiniame tikrovės
vektoriuje, kuris gali atsakyti į klausimą kokia yra žmogaus
„gyvenimo“ prasmė; gyvenimo – tai reiškia šios dvilypės hibridinės egzistencijos, kai gnostinės branos susiurbia informaciją iš fizinių pasaulių, bet tuo pačiu padeda kūnui jame
išgyventi, pateikdamos morfines vizualizacijas, kurios dvasiškai atkartoja tai, kas šioje išorinėje realybėje yra.

c) Fiziniai ir gnostiniai fotonai
Fizinė brana nėra pritaikyta sudėtingiems informacijos perdavimo sąryšiams, nes realiai yra tik vienas informacinis laukas, vadinamas elektromagnetiniu lauku, kuris turi biologinės
reikšmės galimybę. Šio lauko struktūra tokia, kad turi būti natūralus arba dirbtinis šaltinis; turi būti sąveikaujantys objektai
sugerties-spinduliuotės veidrodžiai ir turi būti veidrodis surinkėjas-analizatorius. Ši struktūra QGF ir LF struktūrose ap113

sikeičia sąveikomis, kurios perduodamos į gnostinius laukus ir
paverčiamos reprezentacijomis.
Tokių sistemų gali būti daug, ne vien fizinėse branose, prie
kurių pririštas fizinis žmogaus protas. Galimybė pažvelgti į
tikrovės gelmę, surasti joje kitus, paralelinius pasaulius priklauso nuo tokių informacinių laukų. Gnostinis pasaulis yra
toje pačioje talpykloje kaip ir fizinis, remiantis ta sąlyga, kad
yra ne daugybė „erdvių“, bet viena. Paralelinis reiškia, kad
sąveikų nėra arba jos labai silpnos, nors laukai egzistuoja vienoje erdvėje. Tačiau smegenyse sąveika įrodyta, vadinasi turi
būti galimybė šias branas sujungti ir iškelti neaprėpiamą gelmę į tą pasaulį, kuris regimas fizinėmis kūno akimis. Tai reiškia – į fotoninius ekranus. Tai būtų kito pasaulio, gnostinio,
dvasinio arba „dangaus“ atėjimas į žemę. Tačiau turi egzistuoti ir turi būti įvaldyti gnostiniai fotonai.
Principas analogiškas fizinei sistemai: reikia dirbtinio gnostinių fotonų šaltinio, kuris apšviestų daiktą arba kūną, žmogaus dvasią ir jos struktūras gnostiniame pasaulyje; surinkti
atspindžiai rodytų gnostinę aplinką, gnostinius daiktus; ir paskutinis punktas yra veidrodis analizatorius, kuris surinkęs
gnostinius spindulius, šviesą, galėtų juos išanalizuoti ir paversti ekrane rodomais modeliais. Tai yra gnostinė šviesa,
šviesos pasaulis, apie kurį kalba mistikai arba ribines būsenas
patyrę žmonės.
Pagal šiuos principus, atmintis taip pat yra gnostinis kūnas,
kurį galima būtų apšviesti ir pamatyti jo „išvaizdą“, t. y. turinį.
Taip veikia moderniausia psichotronika, kuria galima nuskaityti visą sąmonės informaciją ir perkelti ją į savo sąmonę arba
fizinius ekranus, kur informacija paverčiama fiziniais pavidalais. Toks principas galbūt yra tik kopija mums visiems žinomų priemonių, tačiau tai vienintelis kelias, kuris atveria parapsichologines žmogaus galias, išplėsdamas fizinių branų galimybes sąveikauti su aplinkiniu pasauliu. Į šitą pasaulį žmo114

gaus nenorima įsileisti, nors jis šiam pasauliui priklauso iš prigimties.
Taigi ši sistema pagrįsta veidrodžio principu, kuris yra tikrovės gelmės ištraukimo simbolis, kuo geresnis veidrodis, kuo
daugiau šviesos rūšių gali surinkti – ne tik fizinius ir gnostinius fotonus, bet dar „gilesnius“ – tuo daugiau tikrovės atveria. Surinkus visus veidrodžius ir sukūrus galimybes paversti į pagrindinį informacinį lauką, sudarytą iš fizinių fotonų,
būtų galima atverti visus aplink žmogų esančius paralelinius,
tamsius, nežinomus pasaulius. Veidrodis surinkėjas ir veidrodis analizatorius yra pagrindinis simbolis, kuris naudojamas
ezoterinėje mistikoje. Tačiau jo sąvoka ne įprastinė, kalbanti
ne apie fizinę šviesą, bet ir dvasios šviesą, per kurią galima
pamatyti „anapusinę“ realybę, kuri apšviečiama dirbtiniais ar
natūraliais gnostiniais fotonais.

Kolektyviniai ir individualūs
Dabar pakalbėkime apie tarpusavio ryšius fiziniame ir dvasiniame pasaulyje. Fizinis pasaulis kuria klonų ir zombių sistemas, kuriose viskas tarnauja jėgos išplėtimui, nes fizinio pasaulio pagrindinė būsena yra karas. Todėl visi turi būti vienodi
ir visi turi mąstyti ir veikti lyg vienas individas, nes skelbiama,
kad vienybė yra jėga. Kiekvieną atskirai perlaužti lengva, o
visų kartu – neįmanoma arba sunku. Todėl visos organizacijos
šį principą ir naudoja. Karui reikia kariuomenės ir zombių, ir
tas pats yra visose srityse, ne tik tiesiogiai susijusiose su kariavimu.
Tokios „vienos sąmonės“ sistema gali būti atvaizduota šitokia
formule: turime kodinį pavadinimą vardą GRYNAS, turime
jėgos matą, išreiškiamą skaičiumi, pvz., 16 850, ir turime
kokybes, tokias kaip K – kariuomenė, J – jėga, I – intelektas,
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A – administravimas, P – patarnavimas, G – gamyba ir t.t. Taigi kolektyvo, kuriam priklauso žmonės, kodas nenumato jokios asmeninės įvairovės, jokio individualizmo, išsiskyrimo ar
savarankiško mąstymo. Mąstyti galima tik taip, kaip liepia
kodas, o visi išsiskiriantys, „griaunantys“ sistemą – išmetami.
Tad pagal šį kodą, galime sukurti tokią kolektyvinio individo
formulę, pagal kurią elgiasi ir mąsto visi vienetai. GRYNAS
16 850 KJ. Tai reiškia, kad kiekvienas egzempliorius turi mąstymo šabloną GRYNAS, kurio savybės karinė struktūra ir
ypač jėgos panaudojimas. Jeigu koks nors G1520 bando išsiskirti, jis griauna vidinę sistemą ir turi būti taisomas, baudžiamas ar šalinamas.
Pagal šią formulę 16 850 = 1. Jeigu kolektyvinis individas
pradeda skaidytis, atsiranda daugiau vienetų, kurie turi savarankiškumo momentą. Tai gali būti 16 850 = 3, 16 850 = 8
ir t.t. Bet tai jau irimo ir skaidymosi į „grupuotes“ principas,
kurios turi savo „lyderius“. Sistemos dažniausiai mafijos kuriamos tokios, su galva, nes be galvos efektyvumas mažesnis.
Tačiau per didelis susiskaidymas kenkia efektyvumui, jėgai,
todėl yra šalinamas. Anarchistai ir libertarai siekia, kad būtų
16 850 = 16 850, kiekvienam pripažįstant individualumo,
asmenybės teisę. Vien dėl to, kad žmogus iš prigimties negali
pakelti zombio mąstymo ir gyvenimo ir tokiu jį galima padaryti tiktai prievarta. Tad šie du požiūriai ir turi standartinius
argumentus: kad esą „informacinės atakos“ ardo sistemą,
silpnina ir t.t., o jėgos sumažėjimas yra didis pavojus, todėl
tokius „anarchistus“ reikia gaudyti ir šaudyti ir t.t. O anarchistai atsako, kad tokio gyvenimo nereikia, tik būti G526,
todėl galite užsikrušti.
Kartais gali būti iliuzija, kad individualumą turėti teisę turi
„intelektualai“, kurie turi turėti laisvą mąstymą, kad galėtų
dirbti savo darbą, tačiau vis tiek tai tik paviršinis įspūdis ir visi
jie yra intelektualai priklausantys INTEL 10 560 IA, ir tik dir116

ba savo darbą. Kiekvienas INT681 yra toks pats zombis kaip
G690.
Būtent iš tokio mąstymo ir atsiranda pareiškimai, kad vykdomos informacinės atakos, griaunama vienybė, todėl nuo šiol,
pamačius šį pavojų, šių atakų vykdytojai bus baudžiami arba,
kitaip sakant, į zombių sistemas bus įvesta cenzūra.

Sujungimo galimybė ir dvasinis pasaulis
Anarchizmo idėja yra tas kelias, kuriuo einant atsiveria kita
galimybė ir kitas pasaulis, nutviekstas gnostine šviesa. Dvasiniame pasaulyje nėra jokių zombių, kolektyvinio gyvenimo
būdo ir visi yra tai, kas jie yra pagal savo dvasine prigimtį. Čia
16 850 = 16 850 visi yra savimi ir niekas negali būti daugiau
nei 1. Nei 1 = 5, nei 1 = 68 ir t.t. Tačiau norint suvokti tokią
galimybę, reikia gebėti pamatyti visą pasaulį, reikia atverti
dvasią, kuri yra pasaulio, egzistuojančio gnostinėse branose,
simbolis.
Šie tikslai, žinoma, vienas kitam prieštarauja, nes fizinis pasaulis primeta vienas taisykles, o gnostinis visai kitas. Tad tenka rinktis. Ir tai padaryti sunku. Kaip, pavyzdžiui, zombiui įrodyti, kad jis žmogus, atėjęs čia iš kito pasaulio, kai dvasinės
akys kietai užmerktos ar netgi sužalotos? Kaip pasiekti sujungimą, kaip atidaryti užstrigusį „portalą“? Pirmiausiai reikia
sugriauti G840 arba INT324 mąstymo šabloną, išmokti suvokti ne tik organizaciją, bet ir save kaip atskirą vektorių, turintį
savo kryptį. Bet tai vadinama „anarchija“, „betvarke“ ir griežtai persekiojama, todėl šitas klausimas labai sunkus. Bet yra
galimybė save dėl aukštesnio tikslo aukoti, kas nelabai skiriasi
ir nuo klonuoto zombio mąstymo, nes kolektyvuose aukojimasis yra įprastinė būsena todėl, kad be kolektyvo G ar INT yra
„niekas“.
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Puikiai suprantu, kad šio pasaulio aplinkybės gali būti tokios,
kad pakeisti situacijos tiesiog neįmanoma. Tad galima tenkintis vien Žinojimu ir ruoštis susitikimui su tikru pasauliu,
nes žmogaus gyvenimas čia – labai trumpas, tik 1 200 mėnesių, arba Mėnulio apsisukimų aplink Žemę. Be to, dabartiniame pasaulyje iš tikro toks požiūris yra leidžiamas ir zombių sistema nėra tokia griežta ar bent jau vaidinamas liberalumo spektaklis. O juo galima pasinaudoti.
Paralelinių pasaulių sujungimas yra tikro žmogaus gimimas,
parodantis visą jo galimybių spektrą. Tačiau tam reikia dviejų
dalykų: atmerktų akių ir laisvo proto (aš tai vadinu anarchija).
Bet mąstyti ne vien kaip pasaulio filosofui, prisirankiojusiam
fizinio pasaulio „išminties“, bet matančiam VISKĄ. Šio pasaulio menkumą ir laikinumą, visos tikrovės didybę ir savo
perspektyvą joje (kiekvienam vektoriui – savo). Gali atrodyti,
kad kai yra keletas galimybių ir tenka rinktis, kažkuri būtinai
nukenčia, nes visų pasirinkti neįmanoma. Tačiau tai netiesa,
galima rinktis viską, sujungiant į vieną kryptį visus pasaulius
ir einant per juos taip, tarsi tai būtų viena koordinačių sistema,
kurioje dimensiją galima jungti brėžiant įžambias trajektorijas.
Tačiau tai jau kiekvieno asmeninis reikalas, priklausantis nuo
to, ką mato savo sąmonėje ir prote.
Mano darbas tik pastatyti kelio ženklą, kad kiti bent pamatytų
tokios krypties galimybę, nes visą darbą reikia padaryti pačiam nuo pradžios iki galo.

Apšviestieji
Apšviestieji yra tie, kas pasirinko VISO ŽMOGAUS kelią,
ypač tie, kas sugeba matyti gnostinę šviesą ir perkelti ją į šį
pasaulį. Tokie žmonės vadinami genijais ir jiems atsirasti
zombių sistemoje leidžiama labai retai, sakoma, kad genijui
duodamas kelias tik kartą per 1 200 mėnesių. Bet žiauri tiesa
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yra ta, kad tokiu genijumi yra kiekvienas žmogus, tik zombiai
atpjauti nuo tikro savo sąmonės pasaulio ir nesugeba regėti
tiesos. Vietoj jos pakišami pasaulėvaizdžio simuliakrai arba
falsimuliakrai ir sukuriamas vergo, bioroboto, zombio, kognityvinės mašinos mąstymo šablonas, kurio jėga didinama plečiant šį šabloną kiekybiškai. Tai yra, prisigaminant biologinės
medžiagos ir apdorojant protą tol, kol gaunamas INTEL 10
560 IA kolektyvinis individas, kuris tik turi daryti savo darbą,
kovoti prieš anarchiją arba prieš kitus, priešiškus kolektyvinius individus, nes pagrindinė šio pasaulio būsena yra niekada
nesibaigiantis karas, kuris tęsis iki visiškos pergalės. Kovojama ir aukščiausioje lygoje ir kiekvieno žmogaus pasaulyje,
kuriam bando primesti vienokią ar kitokią išnaudojimo matricą, šitaip sunaikinant jo tikrą žmogiškąją prigimtį.
Užbaigdamas primenu kas yra apšviestieji. Tai tokie žmonės,
kurie mato ne tik šio pasaulio šviesą, bet ir kitas Šviesas. Žmogui pagrindinė yra Gnostinio pasaulio šviesa, kuri leidžia žinoti ne tik tai, kas yra čia, bet ir tai, kas yra anapus.
2014-07-03, Kaišiadorys

17. Proto paslaptys

Kelios pastabos
Dabartinėje civilizacijoje protas laikomas vienu iš žmogaus
sėkmės gyvenime garantų. Joje vidinės konkurencinės kovos
vyksta būtent šiuo pagrindu. Protas yra sureikšmintas, paverstas žmogaus vertės matu ir net savotišku stabu. Tačiau mane
domina ne propaganda, bet tai, kaip yra iš tikro. O tai nuo
žmonių slepiama, teorijos cenzūruojamos. Nerodomi nei pa119

siekimai neuromoksle, nei kognityvinėje psichologijoje. Smegenų žievės žemėlapiuose į vadovėlius net nededamos pirminės ir antrinės mąstymo zonos vieta bei kokiais principais jos
veikia. Visų šių išvardintų dalykų priežastis paprasta – protas
naudojamas valdymui, todėl per didelis žmonių išmanymas
laikomas žalingu – nustos klausyti…
Nepaisant to, pradėjus ieškoti atsakymų gyvenime, iškyla ir
šie klausimai: Kas yra protas? Kokios jo galimybės? Ir kiek
ieškodamas atsakymų galiu juo pasitikėti? Prote nėra daug
paslapčių. Tai, kas lieka paslėpta netrukdo suprasti šio žmogaus sugebėjimo esmės ir galimybes. Proto „paslaptys“ rašau
tik perkeltine prasme ir su šiokia tokia ironija, nes iš tikro nėra
jokių paslapčių, tik mistifikacijos, kad žmonės tikėtų ir aklai
sektų paskui kitų protą, atsisakę patys naudotis jo galimybėmis. Tačiau mistifikacijų šydo nutraukimas neturi sukelti
iliuzijos, kad protas menkavertis, nes jeigu žmogui ir lemta
atskleisti tiesą pačiam, tai protas, vis dėlto, yra vienintelis kelias. Tačiau jis turi būti apvalytas nuo tamsos ir apgavysčių,
protas neturi būti nei pervertinamas, nei nuvertinamas.
Protas yra introjekcijos dalis, kurios pamatas yra žmogaus sąmoningumas. Introjekcija sąmonę vadinu todėl, kad ji iš esmės
yra išorinės informacijos įtraukimas į sąmonės vidų. „Intro“
lotynų kalboje reiškia „į“, „į vidų“, o „iacere“ – „mesti“.
Introjekcija turi du pagrindinius elementus: substanciją, į kurią
įtraukiama ir atvaizduojama informacija ir kuri kyla iš pačios
tikrovės gelmės (siela) ir pats informacijos srautas, kuris perkeliamas į vidų ir perduoda duomenis aplinkos atvaizdo formavimui. Tad žmogaus sąmonės burbulas yra ne kas kita, kaip
aplinkos informacijos įtraukimas ir jos toks pertvarkymas, kad
žmogus galėtų išlikti ir judėti toliau.
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Neuromokslas
a) Fundamentalūs akcentai
Išeities tašku laikant neuromokslą, galima išskirti kelis svarbius momentus, kurie toliau leis man vystyti proto „paslapties“
atskleidimo idėją. Proto procesas smegenyse vyksta tarp dviejų plotų, kurie vadinami sensorine ir kognityvine žieve. Sensorinė žievė yra pamatas, o kognityvinė – antstatas. Dėl labai
paprastos priežasties: sensorinė žievė turi išorinį stimuliavimo
šaltinį, o kognityvinė žievė arba sužadina pati save arba aktyvuojama anatominių sensorinių projekcijų. Todėl galima
iškelti tokius pagrindinius neuromokslinius akcentus: stimuliavimas, koreliacija ir informacijos surinkimas. Kognityvinė
žievė a) turi būti kažkaip stimuliuojama, b) ji turi būti koreliuota su sensorine žieve ir c) turi kažkur surinkti informaciją.
Į šiuos klausimus išsamiai atsakinėti nebandysiu ir juos pateikiu tik kaip ateities tyrimų perspektyvas ir medžiagą apmąstymams. Pamėginsiu tik padaryti tokius apibendrinamus.
1) Smegenys gali turėti autonominį sužadinimo mechanizmą, kuris pats save stimuliuoja ir yra asmens centras.
2) Koreliacijai labai svarbus momentas yra atmintis, kurioje
paliekamas visos sensorinės žievės įspaudas, išsišakojantis
į dvi atšakas:
a) semantinę (tai yra semantinė atmintis), ir
b) vizualinę (kuri yra juslinių vaizdinių kaupimo vieta).
3) Informacija surenkama sensorinėje žievėje ir dar svarbiau – atminties kognityvinėse struktūrose, kurios formuojamos juslumo.
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Net jeigu mokslininkai nerodo, kur smegenų žievėje yra pirminė ir antrinė mąstymo zona, šią informaciją galima pamėginti ekstrapoliuoti pačiam. Metodas paprastas: žinomi visi
sensorinės žievės centrai (rega, klausa ir t.t.), motorinės žievės
centrai, ilgalaikė atmintis, o visa likusi smegenų žievė ir bus
kognityvinių funkcijų zona (svarbiausia – lieka „nepažymėta“
kaktos sritis).

b) Pirminė ir antrinė mąstymo zona
Žmogaus mąstymas turi būti skaidomas į dvi dalis pagal tuos
etapus, kuriuos informacijos apdorojimas pereina formuodamas minčių srautą sąmonėje. Pirminė zona atlieka informacijos surinkimo funkciją, o antrinė – sintezės į sąmoningą minties fenomenologiją. Jau sakiau, kad informacija, aktuali kokiam nors dabarties momentui, surenkama sensorinėje žievėje.
O visa kita informacija paimama iš atminties semantinių ir
vizualinių struktūrų. Semantinės struktūros yra tam tikri mazgai, kuriuose semantine-lingvistine forma laikoma informacija
apie išorinio pasaulio reiškinius, apie kuriuos žinomi tam tikri
duomenys arba koks nors per visą gyvenimą susiformavęs ar
suformuotas supratimas.
Sintezės zonoje ši informacija filtruojama ir jungiama į tam
tikrą minties formą. Šie jungimai tik iš pažiūros gali atrodyti
labai sudėtingi. Bet iš tikro informacija suskaidyta į elementarias dalis, kurios yra tema ir rema (lingvistikos terminai). Tema yra tai, apie ką kalbama (mąstoma), o rema yra nauja informacija, kuri pasakoma apie temą. Pavyzdžiui, „slėniu teka
vingiuojanti upė“. „Slėniu“ yra sakinio tema, o „teka vingiuojanti upė“ yra rema, t. y., tai, kas pasakoma apie temą. Ir
tai, ką turi padaryti protas yra paprastas procesas: jis išrenka iš
informacijos saugyklų aktualią temą ir prie jos prijungia pagal
kokią nors situacinę logiką remą, ir šitaip gaunamas minties
turinys, tam tikra semantine forma.
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Mąstymo fenomenologinėje dalyje formuojama pati mintis,
kuri yra grynas informacijos pluoštelis, kuris sąmonėje jungiamas su objektu. Mąstymui svarbūs sugebėjimai yra kalba ir
vaizduotė. Į kognityvinę minties semantiką galima pervesti
kalbos formas, išskaidytas į temą ir remą, bet taip pat – vėl sujungtas mintyje. Taipogi į semantinę minties struktūrą galima
pervesti vaizduotės santykių ir ryšių sistemą, pavyzdžiui,
semantizuojant matematinių objektų vaizduotėje konfigūracijas. Šiame aukščiausiame kognityvinės sintezės taške mintys
ir mąstymas yra trijų rūšių:
1) kalbos vaizduotė, kai įsivaizduojamas tam tikras garsinis
kalbos juslumas ir žmogus savo sąmonėje „šneka“ pats su
savimi;
2) suvokimai-sąvokos, kurios yra tikros semantinės mintys,
kurios kognityviniame juslume atspindi sujungtas kalbines
sąvokas arba vizualinius santykius ir ryšius;
3) ir paskutinis yra mąstymas schemomis, tai mąstymas susijęs su vaizduotės scheminėmis vizualizacijomis.

Kognityvinė psichologija
a) Pirmas kognityvinis šuolis
Nuo neuronų ir jų funkcinių ryšių pereisiu prie aukštesnio
abstrakcijos lygmens, kuriame nekreipsiu dėmesio į smegenų
anatomiją ir fiziologiją. Tai reiškia, kad bus kalbama apie
struktūras, kurių sandara nesvarbi, bet svarbūs apibendrintų
struktūrinių dalių ryšiai ir funkcijos, tarsi jie būtų vientisi organiniai psichologiniai dariniai, iš kažkokios abstrakčios psichologinės substancijos. Pavyzdžiui, tokia detaliai neartikuliuota „substancija“ yra protas. Protą galima nagrinėti kaip
neuroanatominį arba neurofiziologinį darinį, bet galima laikyti
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ir vientisu psichologiniu junginiu, kurio vidinė sandara nesvarbi. Svarbus tik abstrahuotas modelis, kuriame neapibrėžiamas nei neuronų, nei jų tinklo vaidmuo.
Protas tai dvi minėtos neišskaidytos zonos, kurios turi dalis ir
ryšius, suformuluotus abstrakčioje vaizduotėje kaip vientisus
substancialius darinius. Pagrindinės zonos yra jau minėta sensorinė ir kognityvinė smegenų dalis. Griežtai kalbant, sensorika nėra protas, nors plačiąja prasme juslinis objektas taip
pat konstruojamas „intelektualiai“. Tačiau protu juslumo nevadinsiu. Tiesiogine siaurąja prasme su protu yra susijusi kognityvinė smegenų dalis, į kurią įeina mąstymas, atmintis ir
vaizduotė. Tačiau kognityvinė zona atskirta nuo kitų smegenų
dalių neveikia. Ji yra vientisa sistema. Vien todėl, kad ji betarpiškai negauna iš aplinkos jokios informacijos. Visa informacija pirminiame pavidale ateina iš sensorinės smegenų dalies,
o kognityvinė dalis atlieka aukštesnio lygio transformacijas,
pervesdama informaciją į kitus modalumus: į mintį, į vaizdinį
arba kalbinį garsą išorinėje kalboje.
Dar vienas svarbus momentas yra tas, kad kognityvinės dalies
pagrindinės formos turi būti išmokstamos, pirmiausia mokantis kalbos, kurios sąvokos atlieka labai svarbų vaidmenį minties substancijoje. Todėl pirmas kognityvinis šuolis, apie kurį
pradedu kalbėti šiame skirsnyje, prasideda ne tik sąsajoje vaizdai-protas, bet ir išorinė aplinkinių žmonių kalba, kuri per
klausos sensorinę žievę pereina į darinį garsai-protas, ir šitaip
formuoja vaizdinį-semantinį kognityvinį mazgą, kuriame visą
gyvenimą kaupiama informacija, ir kuris yra ta vieta, iš kurios
gali būti surenkama informacija, reikalinga mąstymui.
Tačiau abstrahuojantis nuo tokių išmokimo detalių, galima sakyti, kad pirmas kognityvinis šuolis vyksta tarp sensorinės ir
kognityvinės smegenų dalies. Kognityvinė zona yra ta dalis,
kurioje kristalizuojasi tam tikros semantinės struktūros, kuriomis žmogus gali manipuliuoti savo mąstyme. Šiame šuolyje
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„daiktas“ pereina į mintį. „Daiktas“ yra visi sensoriniai modalumai, ne tik atvaizdai, bet ir garsai, fiziniai pojūčiai ir t.t. Šios
terpės yra skirtingos, bet jos akivaizdžiai koreliuotos, nes iš
sensorikos ateina kažkokia dalis stimuliavimo ir informacija
reikalinga mąstymui aukštesniame duomenų apdorojimo lygyje.
Pirmas kognityvinis šuolis yra pirma proto dalis, kurioje surenkama informacija iš aplinkos ir kristalizuojama kognityvinėmis struktūromis, kurias galima pritaikyti tikrovės aukštesnio lygio pažinimui.

b) Antras kognityvinis šuolis
Antras kognityvinis šuolis yra atvirkštinis pirmam kognityviniam šuoliui. Jame kognityvinė struktūra sugrįžta į tą vietą, iš
kurios atėjo – į sensorinę smegenų dalį. Kitaip sakant, šiame
procese mintis sugrįžta prie „daikto“, kuris prote suformavo
minties atsiradimui reikalingas struktūras. Tai reiškia, kad,
tam tikra prasme, koreliacija tarp sensorinės ir kognityvinės
smegenų dalies yra dvipusė. Sensorika duoda neapdorotą žaliavą protui, šis gautą žaliavą pertvarko pagal savo vidinius
principus ir galų gale sąmonė grąžina šią patobulintą informaciją atgal prie daikto, bet taip, kad šis grąžinimas virsta pasaulio supratimu.
Kaip pirmo kognityvinio šuolio esmė yra išmokimas ir patirties kaupimas, taip antro kognityvinio šuolio esmė yra pasaulio supratimas. Sujungus šiuos du procesus, galima sakyti, kad
tai yra žmogaus pažinimo pagrindinis mechanizmas, kurį aptarsime vėliau.
Kuo šie du procesai skiriasi fenomenologiškai?
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Pirmiausia tuo, kad išmokimas daugiau yra intuityvus arba, kitaip sakant, jis vyksta už sąmonės ribų, t. y. pasąmonėje. Į sąmonę iškeliama tik pirmo kognityvinio šuolio ledkalnio viršūnė. Kaip konkrečiai formuojasi kognityvinės struktūros,
žmogus savo sąmonėje nesuvokia. Gali iškelti tik tam tikrus
jausmus ir nuojautas. Tuo tarpu, antras kognityvinis šuolis
vyksta sąmonėje. Žinoma, negalima sakyti, kad nėra ir pasąmoningo lygmens, tačiau žmogus supratimą suvokia kaip pagrindinę sąmoningo proto funkciją pažinimo procese.
Ši proto dalis sąmonėje reiškiasi kaip mąstymas, kuris įkreiptas į kažkokį objektą arba temą, apie kurią srautu yra įleidžiama informacija į sąmonę. Jau sakiau, kad mintyje informacija yra ne kas kita, kaip dviejų informacinių blokų sintezė
minties semantinėje formoje. Šie blokai yra vadinami tema ir
rema. Mintyje jie sujungti į vieną semantinį darinį, kuris yra
sugrąžinamas prie objekto, kaip tam tikras jo supratimas,
pažinimas, vertinimas ar interpretavimas.

c) Sensokognityvinė sintezė
Supratimą aš vadinu sensokognityvine sinteze. „Senso“ reiškia
sensorinis arba juslinis, o „kognityvinė“ – susijusi su protu ir
mąstymu. Sensokognityvinė sintezė yra žmogaus proto ir pasaulio junginys. Šiame junginyje žmogus perfiltruoja visą informaciją, kurią turi sukaupęs atminties kognityvinėse struktūrose (nebūtinai sąmoningai), ir išrinktus informacijos pluoštus įleidžia į sąmonę, kurioje ji sujungiama su tam tikra pasaulio dalimi, kuri išskiriama dėmesio pagalba.
Kaip tai įmanoma? Principas paprastas: ir subjektas, ir objektas yra sąmonės vidinės dalys. Pasaulis yra sąmonėje suformuotas tikrovės atvaizdas. Žmogaus asmenybė taip pat formuojama iš vidinių struktūrinių-informacinių smegenų elementų, kuriuose yra užrašyta tam tikra asmens, „charakterio“
126

programa. Kadangi šios dalys yra toje pačioje sąmonėje, tai ši
tarp savo vidinių dalių gali formuoti ryšius ir santykius. Sensokognityvinė sintezė ir yra toks vidinis sąmonės ryšys tarp
pasąmonėje esančio proto ir sąmonėje suformuoto tam tikro
tikrovės fragmento, tarpininkaujant sąmoningam mąstymui.

d) Pažinimo ratas
Šitaip sujungus pirmą ir antrą kognityvinį šuolį, gaunasi į ratą
panaši struktūra, kuri juda nuo daikto prie minties ir sugrįžta
atgal nuo minties prie daikto. Tada sąmonė turi galimybę vertinti atitikimą ir pirmam kognityviniam šuolyje vėl koreguoti
kognityvinę struktūrą ir t.t. Šis pažinimo ratas sukasi visą
žmogaus gyvenimą ir kognityvinių struktūrų pavidalu kaupia
„protą“, kuris yra žmogaus patyrimas veikiant tam tikroje aplinkoje. Žmogus gimsta be jokių kognityvinių struktūrų. Tačiau jos pradeda formuotis nuo to momento, kada praregi akys
ir pragirdi ausys. Ir šitas pažinimo rato procesas sukasi iki
žmogaus gyvenimo pabaigos.
Žmogus į mąstymo šablonus gali žiūrėti įvairiai. Intensyviausiai informacija formuojama ir keičiama jaunystėje, kai yra
mokymosi laikotarpis. Vėliau pirmas kognityvinis šuolis sustabarėja, formuojasi įpročiai ir stereotipai. Tačiau bent minimaliai informaciją keisti, tai yra papildyti patyrimą, galima iki
senatvės. Be to, pirmas kognityvinis šuolis svarbus tada, kai
žmogus patiria ką nors naujo. Kaip tik tada atsiranda naujos
struktūros ar naujos klasifikacijos.
Svarbiausias momentas protui yra per kokią terpę visą gyvenimą sukasi pažinimo ratas. Ratas gali suktis per paprastą juslinę tikrovę. Ji gali būti žmogaus buitis (šeima, darbas, pramogos) arba tai gali būti bandymas giliau suvokti tikrovės
klausimus: kas ji yra ir kokia joje žmogaus vieta. Taip pat,
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šiuolaikinėje civilizacijoje, esant visuotiniam švietimui, pažinimo ratas sukasi per kultūrinę-mokslinę terpę, pirmiausiai
per knygose užfiksuotą informaciją, kuriose yra kaupiamas kitų žmonių protas, kognityvinės struktūros, pažiūros ir patyrimas (mokslas, menai). Tai jau antriniai šaltiniai, kuriuose tiesiogiai užkoduota semantinė informacija.
Trumpai tariant, kokioje aplinkoje žmogus gyvena, toks ir susiformuoja jo protas, nes gimęs žmogus dar neturi jokių kognityvinių struktūrų, kadangi jos ateina per žmogaus akis ir ausis ir t.t. Čia yra dvi bendros galimybės: informaciją galima
imti tiesiogiai iš pasaulio patyrimo ir iš antraeilių šaltinių, kurie yra kitų žmonių užfiksuotos senso-kognityvinės sintezės,
perteiktos kalba ir tekstais. Žmogus renkasi tarp kelių kultūrinių sluoksnių: mokslinis, filosofinis, religinis, techninis ar
menų. Šitaip mokytis galima žinių ir praktinių įgūdžių.
Be šio vidinio pažinimo rato yra ir dar didesnis ratas – tai išorinė veikla, kuria keičiamas pasaulis, pagal suformuotus vidinius žmogaus proto supratimus apie tai, kas yra tikrovė ir ką
joje turi daryti žmogus. Šitaip sukuriama išorinė civilizacija.
Svarbus klausimas yra sensokognityvinės sintezės užgrobimas
smegenų krušimu ir žmogaus pastangos išsaugoti intelektualinę autonomiją. Sensokognityvinė sintezė priklauso nuo išorinės aplinkos, nes iš jos paimama didžioji dalis duomenų.
Bet savaiminiai duomenų ryšiai negarantuoja, kad jie vienodins žmonių introjekcijas. Suvienodinimas yra labai svarbi
valdymo priemonė. Vienodina pirmiausiai kažkoks juslinis socialinis pasaulis, toliau kultūros kūriniai, mokslas. Žemiausia
kasta vienodinama masinio poveikio priemonių propagandos
ir įvairiomis pramogomis, iš kurių labiausiai paplitusi televizinė pramogų industrija. Visi šie centrai yra kryptingai valdomi ir jų tikslas užgrobti sensokognityvinę sintezę. Todėl galima tik paraginti žmones, kad jie saugotų savo intelektualinę
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autonomiją, nes ji kuria teisingiausią paradigmą, geriausią pačiam žmogui.

Filosofija
a) Vertinimo paradigmos
Šiame skirsnyje pereinu prie dar aukštesnio abstrakcijos lygmens, kurį sąlygiškai vadinu filosofija. Ši „filosofija“ yra analitinė, nes jos tikslas parodyti tam tikrų procesų vidines struktūras ir principus, bet ne „organų“ tipo, nes tuo užsiima mokslas. Protas, apie kurį rašiau kognityvinėje dalyje, kažkaip reiškiasi ir realiame pasaulyje ir sukuria tam tikrus reiškinius, į
kuriuos galima žiūrėti filosofiškai. Šiame įraše laikausi tokios
krypties, kad pamatą duoda mokslai (neuromokslas, kognityvinė psichologija), o aukštesnio lygio apibendrinimai yra filosofinio pobūdžio. Protas žemiausiuose savo lygmenyse aptartas moksliškai (išnagrinėtas labai apibendrintai, nes kitaip
neleidžia formatas), o aukštesniame lygmenyje – filosofiškai,
nes ji yra tinkamas būdas apžvelgti didesnę panoramą: tiek
erdvinę, tiek laike.
Pradedu nuo prote labai svarbaus sugebėjimo vadinamo vertinimu. Vertinimus, vertes ir t.t. nagrinėja filosofijos šaka, vadinama aksiologija. Šiame skirsnyje yra tokios dalys: vertinimo paradigmos pritaikymas ir vertinimo paradigmos kūrimas iš naujo. Pritaikymas turi tokį mechanizmą:
1) objekto ar tam tikrų objektyvių savybių išskyrimas,
2) pasirenkamas paradigmos matas ir perspektyva,
3) atliekamas tam tikras palyginimas ir ieškoma atitikimo,
4) vykdomas klasifikavimas (moralus-amoralus ir t.t.),
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5) ir atitinkamo elgesio pasirinkimas (naikinimas, pritarimas ir t.t.).
Kodėl vertinimas toks svarbus? Dėl labai paprastos priežasties: žmogus pasaulyje užsiima tam tikra veikla ir turi nuolat
daryti sprendimus ir pasirinkimus, kurie yra arba geresni, arba
blogesni. Todėl rinkdamasis žmogus turi vertinti, nes geriausiai renkasi tada, kai remiasi tuo, kas turi tam tikrą vertę ir nesirenka to, kas vertės neturi.
Toliau. Naują vertinimo sistemą sukurti – nėra lengva, nes beveik visos nišos yra užimtos. Aišku, yra galimybė išlaikyti formą, bet turinį pakeisti. Pavyzdžiui, sukurti naujus, netradicinius moralės principus – nors forma būtų ta pati, bet turinys
būtų pakeistas neatpažįstamai.
Paradigmų nėra daug. Pagrindinės būtų tokios:
Juslinės:
a) estetinė
b) hedonistinė …
Proto:
a) utilitarinė (naudos)
b) moralinė …
Nauja paradigma kuriama kažkam priskiriant vertę ir sukuriant
šiam vertės priskyrimui tam tikrą teorinį sisteminį pagrindimą
ir logiką. Pavyzdžiui, moralinės paradigmos logika yra paprasta: etikos principų reikia laikytis, nes liepia Dievas arba Protas. Iš to išvedama visa metafizinė sistema, kuri įrodo, kad taip
yra iš tikro. Kuriant naują paradigmą, pavyzdžiui, Galios, kaip
bandė padaryti F. Nietzsche, gali būti naudojami tokie argu130

mentai: galios kaupimui vertė priskiriama todėl, kad tokia yra
pasaulio tvarka (valia viešpatauti ir amžinas to paties sugrįžimas) ir, neakcentuojant šio paaiškinimo, – galia yra efektyviausia ir visada nugali, net tai kas yra teisinga ir teisėta. Kitaip sakant, gali daryti ką nori, joks protas nedomina…
Vertybė yra objektas sujungtas su kokios nors paradigmos verte. Moralinė vertybė, utilitarinė vertybė, estetinė-kultūrinė vertybė ir t.t.
Ir, aišku, yra neparadigminiai vertinimai, kurie labiausiai paplitę. Kai klasifikuojama arba vertė priskiriama tam tikra subjektyvia ar paprastais argumentais pagrįsta logika, bet nėra
jokios metafizikos, idėjų sistemos ir t.t.
Sukantis pažinimo ratui, tam tikros paradigmos išmokstamos
iš tekstų, masinio poveikio priemonių arba tam tikros socialinės aplinkos. Gyvenimui bėgant susiformuoja struktūros prote, pvz., prioritetinės perspektyvos ir palyginimo šablonai, pagal kuriuos vertinama aplinka ir pagal vertinimą kažkaip elgiamasi.

b) Žinojimas, supratimas ir mokymai
Žinių, žinojimo sistemos tyrinėjamos epistemologijos. Žinios
prote formuojamos savaime iš paprasto aplinkos patyrimo arba naudojamas organizuotas specialus tikrovės tam tikro fragmento mokslinis tyrinėjimas, kurio tikslas, kaupti duomenis,
supratimus ir galų gale pasiekti rezultatą, sukuriant kokią nors
mokslinę ar filosofinę teoriją, su kuria galima būtų paaiškinti
tam tikrą tikrovės dalį. Epistemologijos tikslas paaiškinti, kokiais principais toks žinių, žinojimo kaupimas vyksta. Epistemologijos pagrindinis mechanizmas buvo aptartas kognityvinės psichologijos dalyje, kurioje buvo rašoma apie pažinimo
ratą. Šis ratas kuria žinojimą, supratimus, o šiuos apibendrinus
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– tam tikras teorijas ir mokymus, kurie peržengia vien žinojimo sritį ir formuoja elgesį, socialines struktūras, kūrybą ir t.t.
Civilizacijai didžiausią įtaką daro ne savaiminis išmokimas ir
duomenų kaupimas, bet specializuoti įvairių tikrovės dalių tyrinėjimai, kuriant ir pritaikant įvairių rūšių metodus. Metodas
svarbiausias moksliniuose tyrinėjimuose. Tam tikra prasme
yra ir humanitariniai metodai, pagrįsti humanitarinėmis teorijomis, kurios naudojamos kultūrinių sričių tyrinėjimams. Tokie specialūs tyrinėjimai skaido tikrovę (juslinę, kultūrinę) į
dalis ir teorijos virsta šablonais, kurie uždedami ant tikrovės
supratime, arba sensokognityvinėje sintezėje. Taip, bėgant laikui, kaupiasi kultūrinė terpė, kuri tampa pagrindine „tikrove“
per kurią sukasi pažinimo ratas, apie kurį kalbėjau prieš tai.
Fiziniai mokslai tyrinėja pačia juslinę tikrovę; nors tai nėra
vienpusis veiksmas, tarsi pirmame kognityviniame šuolyje į
kognityvinę smegenų dalį ateitų juslinis objektas ir taptų protu
vienas prie vieno t. y. be kognityvinių iškraipymų. Tokiuose
tyrinėjimuose kognityvinėse struktūrose jau yra tam tikros pradinės teorijos, ir pagal jas formuojami supratimai, kuriuos sujungus su metodais ir teorijomis gaunamas žinojimas apie pasaulį.

Istorija ir jos vartotojai
a) Kultūrinė terpė ir tikrovė: idėjų istorijos
Vystosi ne tik tikrovė, bet ir kultūrinė terpė, nes sukantis pažinimo ratui, vis daugiau žmonių siekia savo „atradimus“ užfiksuoti tekstais ar kitais kultūriniais kūriniais. Šitaip atradus
tokią galimybę pritaikyti protą, kultūra ir tekstai vystosi ir iš to
atsiranda idėjų istorija, kurią taip pat galima tyrinėti. Pavyzdžiui, mokslas tyrinėja tikrovę su savo techniniais ar intelektualiniais metodais, ir šie duoda vis geresnius rezultatus ir vis
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„teisingesnes“ teorijas apie pasaulį arba tikrovę. Šitaip atsiskiria dvi tokios proto veiklos dalys: santykis su pačia tikrove,
bet įtarpintas proto kognityvinių struktūrų ir atsiranda santykis su antriniais šaltiniais, kurie dažniausiai turi tekstų pavidalą. Šis turinys ir jo istorinė raida pats tampa tyrinėjimų objektu. Šiuolaikinėje civilizacijoje tokia terpė yra laikoma labai
svarbia ir jos tyrinėjimas – intelektualų užsiėmimas.
Šios kultūrinės mokslinės terpės plėtimosi pavojus yra tas, kad
ji vis labiau nutolsta nuo pačios tikrovės ir sukuria tuštumoje
pakibusią sritį, kuri egzistuoja kaip vis aukštesnio laipsnio tos
pačios žaliavos perdirbimas, kai rašomos knygos apie knygas
ir istorijų istorijos, visiškai nesidomint tuo, kas vyksta pačioje
tikrovėje. Kai intelektualai savo sensokognityvinėje sintezėje
bando šias kognityvines struktūras pritaikyti tikrovei, nelieka
jokio atitikimo, tik haliucinacijų ir kliedesių pasaulis, kuris su
tuo kaip yra ant žemės neturi nieko bendro.
Toks vis intensyvėjantis šios terpės perdirbimas praranda bet
kokią prasmę ir vertę ir yra laiko, pastangų ir lėšų švaistymas.

b) Revoliucijos
Revoliucijomis vadinsiu radikalesnius pačių introjekcijų ir paradigmų pokyčius, kurie tariamai atveria tobulesnio vystymosi
galimybes, naujas perspektyvas ir tiesas žmonių protuose. Intelektualai, įsivaizduodami, kad jie yra genijai, pretenduoja
valdyti žmonių introjekcijas ir kuria tokius perversmus, kuriais
nori pakeisti arba pačios introjekcijos struktūras, kaip, pavyzdžiui, religijose (kartais – filosofijoje), arba keičia paradigmas,
introjekcijas palikdami nedaug pakitusiomis, tik nušviestomis
naujų idėjų šviesa.
Introjekcijos revoliucijos pavyzdys gali būti budizmas, kuriame budistas turi dvasinio mokytojo sukurtas metodologijas,
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kuriomis galima transformuoti savo introjekcijos struktūras ir
pakilti į aukštesnį lygį arba net į aukštesnį pasaulį. Budisto
tikslas tam tikra etika ir meditacijos metodika pasiekti dvasinę
Nirvaną, kuri laikoma kiekvienos introjekcijos svarbiausiu
tikslu ir tobuliausiu pasiekimu. Tokio mokymo sukūrimas ir
išplitimas niekaip nesuderinamas su šiuo pasauliu, nes žmogus
atsisako veiklos jame ir socialinių-politinių struktūrų išlaikymo, vaidinant socialinį spektaklį. Valstybės organizacija Nirvanai yra tik kliūtis, todėl valstybė apleidžiama arba visai sunaikinama (jeigu tai įmanoma).
Kitos religinės revoliucijos daug švelnesnės, ir jos susijusios
su skirstymu tarp šio pasaulio ir kito pasaulio, arba dangaus
karalystės. Tai praktiškai yra skirtumas tarp empirizmo ir metafizikos, vienaip ar kitaip perstumiant svorio centrą nuo šio
pasaulio į aną pasaulį arba nuo ano pasaulio prie šio pasaulio.
Anas pasaulis gali būti politeistinės religijos dievų buveinė
arba monoteistinės religijos metafizinė transcendentinė sritis,
kurioje egzistencija ne fizinio, kūniško pobūdžio, bet dvasinė.
Tokiam metafiziniam skirstymui kyla įvairios filosofinės reakcijos, kurių tikslas atskirti fizinį nuo metafizinio ir remtis tik
šiuo pasauliu. Vakarų civilizacijoje metafizinę sistemą įkūnija
kriščionybė ir viena iš radikalesnių reakcijų prieš tokį tikrovės
traktavimą buvo F. Nietzsches filosofija, kuri siekė introjekcijos revoliucijos, pašalinant dangaus karalystės pasaulį ir visą
protą perkeliant į šį pasaulį, kuris aiškinamas kaip valios viešpatauti ir amžinojo sugrįžimo sklaida, o pagrindinis tikslas –
sukurti antžmogį, nepripažįstantį jokių iš iliuzinių tikėjimų kylančių apribojimų.
Lietuviškas introjekcijos revoliucijos variantas yra sukurtas A.
Šliogerio, kuris siekė nupjauti introjekcijoje pirmo ir antro
kognityvinio šuolio ryšius tarp sensorinės ir kognityvinės smegenų dalies, užmigdyti kognityvinę žievę, ir visą sąmoningumą perkelti prie juslinio pasaulio ir juslinio daikto, šiek tiek
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išsaugant kognityvinio juslinio estetizmo jausmą. Arba jeigu
kognityvinės žievės teisės ir pripažįstamos, tai tik buitiniame
lygyje, kuris dar nenutolęs nuo pasaulio-šiapus-juslinio-horizonto, ir kuris nenaikina sensorikos sukurtų objektų sąmonėje
bei realiai fizinėje veikloje, pačiame pasaulyje. Nepaisant to,
jo revoliucijos tikslas yra kognityvinių procesų numarinimas,
lobotomija ir tik „laukinės“ sąmonės propagavimas, kurios pagrindinis ryšys yra grynas suvokimas ir juslinis daiktas. Proto
sąvokos ir struktūros išmetamos, nes jos neleidžia jusliniam
pasauliui būti tuo, kas jis yra.
Moksle introjekcijų performuoti meditacijomis nesiekiama, jis
tik sureikšmina tas sritis smegenyse, su kuriomis labiausiai susijusi mokslinė kūryba. O tai yra protas, kurio struktūras aprašiau prieš tai. Moksle ryškiausios paradigmos revoliucijos,
kurios nekuria jokios naujos introjekcijos, tik atranda naujas
idėjas ir naujus supratimus, kuriais aiškinamas šis pasaulis.
Mokslas iš visų kultūrinių paradigmų yra jauniausias, bet jis
irgi turi savo pamatinius tekstus ir teorijas, kurios istorijoje
išsidėsto tam tikra idėjų raida, kuri taip pat yra mokslinio
tyrimo objektas, kaip mokslinių teorijų vystymasis šiuolaikinėje civilizacijoje. Revoliucijas savo teorijomis kėlė Niutonas,
Einšteinas ir t.t.
Pagrindinis skirtumas tarp religijos ir mokslo yra tas, kad religija yra uždara sistema, o mokslas – atvira. Religijoje visa
idėjų sistema yra duota žmogui pranašo, pačiam kurti nieko
nereikia, ir nuo savęs reikalaujama pridėti tik energingą tikėjimą kokia nors pranašo ar Dievo istorija ir laikytis išmoktų
etikos reikalavimų. Mokslas bendrai tariant yra atvira sistema,
nes joje žmogus turi mąstyti pats (jeigu jis mokslininkas) ir
kurti savo teorijas apie šį pasaulį. Mokslą pavertus uždara
sistema jis taptų panašus į religiją ir nustotų vystytis.
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c) Analitikai, ekspertai ir intelektualai
Tokioje šiuolaikinės civilizacijos žodienos terpėje atsiranda
žmogaus tipas, kokio ankščiau nėra buvę. Tai yra analitikas,
ekspertas ir apskritai intelektualas. Jų uždavinys yra virškinti
savo srities kultūrinę terpę ir senesnes sensokognityvines sintezes paversti naujomis savo sensokognityvinėmis sintezėmis.
Rašomos analizės, tyrimai, studijos, knygos apie knygas, istorijos apie istorijas ir taip toliau. Šie žmonės gyvena bibliotekose, archyvuose, duomenų bazėse. Jie svajoja savo galvoje
sutalpinti visą Mažvydo biblioteką. Pragyvenimui jie užsidirba
pardavinėdami savo sensokognityvines sintezes, kurios susiformuoja jau prieš tai minėtais principais.
Žurnalistai, analitikai – visi yra propagandos ministerijos darbuotojai ir dirba priešiško mąstymo ardymo, dekonstravimo
darbą bei stengiasi užgrobti skaitytojų sensokognityvinę sintezę, ją vienodinti po savo ideologijos antspaudu. Nors vykdoma slapta vienarūšė propaganda, spektaklio pavaidinimui
leidžiama tam tikra aprobuotų ideologijų įvairovė. Analitikai
yra kairieji, dešinieji, liberalai, konservatoriai ir t.t. Jie nesibodi naudoti smegenų krušimo metodų, kad sudorotų „priešus“ ir patrauktų „auditoriją“ į savo pusę. Niekas nesistengia
būti „objektyvus“ ir savo analitiniuose opusuose nevengia jokių emocionalistinių priemonių. Vienas iš emocionalizmo būdų yra paniekos ir neapykantos demonstravimas kokioms nors
grupėms arba savo ideologiniams priešams.
Svarbiausia, emocionalizmas laikomas intelektualia priemone,
kai parodai kam nors savo panieką, o paskui logiškai ją įrodai
ir pagrindi.
Įvairūs intelektualai įsitvirtinę ilgam, nes sukurta kultūrinėmokslinė terpė ne tik nemažėja, bet ir kiekvieną dieną auga ir
darbo bus dar ilgam… Belieka tik įtikinti kitus žmones, kad jie
už šį virškinimą mokėtų gerus honorarus.
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Pasirinkimas
Tokioje situacijoje galima rinktis identifikuotis su kokia nors
nepasauline terpe. Tarp galimybių yra uždara sistema, tokia
kaip kokia nors religija arba ideologija. „Šviestis“, propaguoti
savo ideologiją, šiame pasaulyje būti kažkuo, kažkaip apsibrėžti egzistenciją, nes nebuvimas niekuo – netoleruojamas.
Taip pat galima bandyti išsaugoti ir savo intelektualinę autonomiją, pačiam ieškoti atsakymų, pirmiausiai pačioje tikrovėje, o knygas, kitų sensokognityvines sintezes, laikyti tik antraeiliu šaltiniu ir jų per daug nevertinti. Ir būti labiau atviro tipo
mąstymo, nes galutinio atsakymo, kas yra ši tikrovė ir kuo
geriausia joje būti, greičiausiai neturi niekas, net jeigu uždarose sistemose toks įsitikinimas ir propaguojamas.
2013-01-21, Kaišiadorys

18. Paviršiaus civilizacija

Žmogus į realybę įpratęs žiūrėti iš vidaus, todėl mato tik tai,
kas aplink jį, bet nemato bendro vaizdo. Norint pamatyti bendrą vaizdą ir kontekstą iš išorinės perspektyvos, reikia mintyse
išeiti iš savęs, padaryti šuolį ir atsistoti į kito žmogaus vietą.
Ta kito žmogaus vieta yra išorinis stebėtojas. Tokia būsena vadinama susidvejinimu, kai, viena vertus, fantomas lieka savo
senoje vietoje, bet tikras suvokimas atsiduria šalia fantomo ir
gali jį įvertinti naujomis akimis. Tai labai naudinga praktika,
stebėti save ne tik iš vidaus, bet ir analizuoti iš išorės, iš kitų
žmonių perspektyvos.
Tą patį galima daryti ne tik su savimi, bet ir su visa civilizacija, kurią įvertinę iš tam tikros perspektyvos galime vadinti
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paviršiaus civilizacija. Kodėl tai paviršiaus civilizacija aišku: į
ją žiūrima iš kosminės perspektyvos, tarsi gyventum ne joje,
bet anapus jos, t. y., kosmose. Taip pat, tai paviršiaus civilizacija todėl, kad kosmosas jai yra dar gana tolima ateitis, ir visa
pagrindinė veikla ir gyvenimas vyksta ant žemės paviršiaus. Į
paviršiaus civilizaciją iš kosminės civilizacijos perspektyvos
naudinga pažiūrėti dėl tų pačių priežasčių, kodėl taip naudinga
patyrinėti save, savo elgesį.
Iš to seka kita labai svarbi sąvoka, kad yra tam tikra žmonijos
dalis, kuri ištrūkusi iš paviršiaus civilizacijos aplinkos ir susikūrusi savo pasaulį, kuris technologiškai daug toliau pažengęs,
nei leidžiama minėtai paviršiaus civilizacijai. Ta išorinė perspektyva sukurta grupuotės, kuri vadinama atitrūkusios civilizacijos pavadinimu. Kad jie privalo būti „atitrūkę“, t. y., daug
toliau pažengę – akivaizdu, nes jiems reikia gyventi anapus
komfortabilios žemės, o tą komfortabilumą užtikrinti tegali
technologijos. Atitrūkusios civilizacijos pagrindas – protas,
mokslas ir technologijos. Jos atstovai turi išplėstą protą, pažangesnį mokslą ir labai išvystytas aukšto lygio technologijas.
Būdami pranašesni ir valdydami kontekstą už įveikiamo horizonto, jie yra paviršiaus civilizacijos šeimininkai. Paviršiaus
civilizacija padalinta į valdomus rezervatus, kur iliuzijų inkubatoriuose auginami ir eksploatuojami paviršiaus žmonės, nežinantys, kas yra jų šeimininkas ir kad į šį pasaulį bei gyvenimą įmanoma žiūrėti iš visai kitos perspektyvos. Paviršiaus
civilizacija patalpinta į matricą, kurioje viskas yra žemesnio
lygio negu galėtų būti. Mokslas ir technologijos – akivaizdžiausi pavyzdžiai. Taip pat nežinoma daug kitos svarbios informacijos: alternatyvi saulės sistemos ir vietinio žvaigždžių
spiečiaus istorija; kontaktai su nežemiškos kilmės civilizacijomis, kurie daromi su atitrūkusia civilizacija, o nuo paviršiaus
civilizacijos – slepiami.
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Taip gaunamas gana tikras vaizdas kaip valdoma planeta. Yra
paviršiaus civilizacija su savo pasauliu ir pastangomis išsiveržti anapus; tada šią civilizaciją gaubiantis izoliacinis burbulas, kuris filtruoja visą informaciją, riboja galimybes, kontroliuoja; ir atitrūkusi civilizacija, kurios pagrindinė veiklos
arena yra saulės sistema. Pastarųjų pagrindinės bazės yra už
žemės ribų: kitose planetose, planetų palydovuose ir kosminėje erdvėje. Kiek jie pažengę ir kokios jų tikros galimybės –
paviršiaus civilizacijai nerodoma. Be abejo, tarp šių civilizacijų vyksta sąveika: atitrūkusios civilizacijos atstovai vaikšto ir gyvena tarp mūsų, ant žemės paviršiaus, o taip pat į šį
aukštesnį pasaulį paimami žmonės nuo žemės paviršiaus.
Kadangi yra žmonių apykaita, tai yra ir informacijos apykaita,
kurios metu „žemesnis“ pasaulis sužino kai ką iš aukštesnio
pasaulio. Tai vyksta per insaiderių ir paslapčių viešintojų informacijos platinimą; per pastebėtą keistą, keistų aparatų, kurie vadinami NSO veiklą. Vyksta tiesioginis kišimasis per politinę valdžią į visas gyvenimo sritis. Šio kišimosi pagrindinis
tikslas – riboti paviršiaus civilizacijos vystymąsi ir išsaugoti
savo technologinį pranašumą bei dominavimą. Priėjimas prie
saulės sistemos ir atviros kosminės erdvės yra resursas, ir ši
atitrūkusi civilizacija su pasauliu juo nenori dalintis.
Bet kokie bandymai šį apsauginį ir ribojantį burbulą nuimti,
kurie propaguojami judėjimo vadinamo „Atskleidimas“ (Disclosure), sabotuojami, pats judėjimas išjuokiamas kaip nerimtas, fantastinis. Tačiau jis yra tikros informacijos apykaitos
rezultatas, dėka kurio ant paviršiaus gyvenantys žmonės žino
tikrą padėti planetoje. Tačiau aukštesnio „aukšto“ veikla žinoma tik legendų pavidalų, nes aukštai vienas nuo kito izoliuoti ir informacija pereina tik kaip gandų lygio pasakojimai.
Ji gali būti ir netikra, dezinformacinė, bet ji liudija bent tą
faktą, kad aukštesni aukštai nėra išsigalvojimas, jie iš tikro
egzistuoja.
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Paviršiaus žmonija suorganizuota hierarchiškai, į piramides.
Aukščiausiame lygyje, žaidžia gal 3 – 4 piramidės su savo
valdovais, kurie tiesiogiai kontaktuoja su organizacijomis, kurios yra anapus planetą gaubiančio burbulo. Žemesni piramidės lygiai tiesiog verčiami aptarnauti aukštesnius lygius. Tačiau piramidės viršuje yra ne tik tiesioginė politinė administracija, bet yra šalia viešo pasaulio organizacijos susikūrusios
okultinės grupės, kurios turi savo pasaulį ir tiesiogiai paklūsta
anapus burbulo esantiems valdovams, kurie net gali būti nežemiškos kilmės. Šios okultinės grupės tiesiogiai kišasi į eilinių
žmonių gyvenimus ir yra įvairių keistų įvykių ir nelaimių priežastis. Pavyzdžiui, be žinios dingsta žmogus. Viena iš galimybių, kad jis buvo pagrobtas šio aukštesnio pasaulio, tenkinti
kokioms nors jų reikmėms. Likimas dažnai būna liūdnas, nes
paviršiaus populiacija laikoma žemesnio išsivystymo žmonėmis, kurie tinka tik išnaudojimui.
Remiantis įvairiais pranešimais internetinėje erdvėje, minėtos
okultinės grupės praktikuoja satanizmą, žmonių ritualinį aukojimą ir pedofiliją. Iš to galima daryti išvadą, kad aukštesnėje, kosminėje civilizacijoje yra moralinė poliarizacija paviršiaus civilizacijos atžvilgiu: vieni jai linki blogo, kiti, galbūt,
gero. Tai rodo tam tikrą susiskaldymą ir diferenciaciją. Jeigu
yra kontaktų su dar tolesne išore, ir ta išorė yra įvairi, tai visai
natūralu, kad savo atstovus atitrūkusioje civilizacijoje turi ir
teigiamos ir negatyvios jėgos. Tarp jų logiškai turėtų vykti
trintis ir konkurencija. Ši neišvengiamai turi atsispindėti ir paviršiaus civilizacijos frakcijose.
Okultinės grupės gali turėti ne tik egzopolitinių ryšių, bet ir
tarpdimensinių ir savo idėjas susijusias su nusikaltimais prieš
žmoniją gali turėti iš čia. Pavyzdžiui, apie tokią sistemą rašo
D. Icke‘as, kuris paviršiaus civilizaciją gaubiančios blokados
burbulo prižiūrėtojus vadina archontais, o šie jo teigimu paklūsta savo dievui, vadinam demiurgu, sukūrusiu visą šią iliuzinę realybę. Pasak jo, šiame iš gnosticizmo kilusiame pasa140

kojime ir reikia ieškoti okultinių grupių satanizmo ir kitų nusikaltimų šaknų. Tačiau manau, kad pagrindinis atitrūkusios civilizacijos aspektas visgi yra ne okultinis, bet egzopolitinis,
pagrįstas kontaktais su nežemiškomis civilizacijomis, kurios
šias organizacijas laiko savo pavaldiniais ir apdovanojo jas pažangiomis technologijomis. Taip pat rūpinasi, kad ši reikalų
padėtis neišaiškėtų paviršiaus populiacijai, ir kad neįvyktų pilnas „Atskleidimas“.
Manau, mums, paviršiaus populiacijos atstovams, svarbiausias
klausimas kaip mus sugeba šitaip efektyviai kontroliuoti? Atsakymas yra daugiau negu akivaizdus ir daug kartų paliudytas:
pagrindinė technologinės kontrolės priemonė yra psichotroninė technika. Su ja galima vykdyti tiek masinę kontrolę, tiek
prisijungti kiekvieną atskirą žmogų ir laikyti jį online režimu,
pastoviai vagiant mąstymo turinį, įtakojant elgesį ir ribojant
išsilaisvinimo iš priespaudos galimybes. Jeigu žmogus šalinamas, tai daroma būtent tokiomis priemonėmis, kad niekam nekiltų įtarimų prisidengiant natūraliomis priežastimis: ligomis,
nelaimėmis, kriminaliniais įvykiais ir pan.
Dažnai būna, kad koks nors žmogus prižiūrimas, nuolat kontroliuojamas ir jam pastoviai šypsosi sėkmė ar persekioja vienos nesėkmės. Jis gali nesuprasti kodėl taip yra, galvoja, kad
gimęs po laiminga arba nelaiminga žvaigžde, kai iš tikro tai
yra kišimasis iš kito, tikro pasaulio, kuris turi sukūręs paviršiaus civilizacijos valdymo mechanizmą ir juo naudojasi iškeliant arba sutrypiant kokį nors išsirinktą žmogų, kuriam bando įteigti, kad jis už viską atsakingas tik pats, kai iš tikro tėra
valdoma marionetė.
Kaip priedanga naudojamos religijos, ezoterika, alternatyvus
mokslas, pseudoteorijos. Pavyzdžiui, koks nors tikintysis kas
dieną meldžiasi ir vieną dieną jo maldos išsipildo. Jam pradeda atrodyti, kad Dievas išgirdo ir atsiliepė į jo maldas ir
tampa dar aršesniu tikinčiuoju. Iš tikro maldas, t. y., mintis,
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išgirsta psichotroninės technikos operatoriai ir jie, naudodami
valstybės agentūrą, gali suorganizuoti bet kokios minčių sinchronizacijos spektaklį. Tie, kas energingai tiki, gali manyti,
kad jie absoliučiai teisūs. Iš dalies jie iš tikro teisūs, nes tai
vyksta ir suveikia, tačiau klaidingai supranta suveikimo priežastis. Jūsų minčių klausosi su įrašymo technika!
Šitaip į paviršiaus civilizaciją pažiūrėjus iš išorinės perspektyvos, iš šalies – susidaro liūdnas vaizdas. Pirmiausiai dėl to,
kad tampa akivaizdus manipuliacijų, melo, statymo į siaurus
rėmus mastas. Matosi kaip švaistoma potencialas, kaip aukojami žmonių likimai – ir pirmiausia visos žmonijos likimas.
Tas vaizdas, kuris brukamas per švietimą ir masinio poveikio
priemones – netikras, patalpinantis žmogaus sąmonę į iliuzijų
pasaulį, kuris yra pamatas, ant kurio pastatyta vergovė. Atsakymas į klausimą, ko turėtume siekti yra duotas – turime
siekti pilno „Atskleidimo“. Kalėjimas ir karantino zona turi
būti pašalinti.
Koks yra didžiausias Lietuvoje brukamas melas, kuri irgi dalyvauja globaliniame žaidime, bet tik savo mažytės piramidės
lygyje (kaimo lygoje)? Didžiausia iliuzija, kad vakarai yra
gėris, kad įsijungdami į vakarus mes patenkame į rojų. Iš tikro
patenkame į skerdyklą, kuri aukščiausiame lygyje valdoma
okultinių, aristokratinių, oligarchinių grupuočių, kurios praktikuoja satanizmą, žmonių aukojimą ir pedofiliją. Vakarietiškoje ezoterikoje ši grupuotė vadinama „cabal“, į lietuvių
kalbą verčiant žodžiu „klika“, kurios esmė – politinis-okultinis
suokalbis prieš visą žmoniją. Nenuostabu tai, kad ne viena
valstybė formaliai vis dar yra monarchija, o tai rodo kastų
sistemos ir hierarchijos sudievinimą. Kažkas panašaus bandoma įvesti ir Lietuvoje: satanizmą, pedofiliją ir žmonių aukojimą. Visa tai dengia valstybės organizacija, prisipirkusi
persekiojimui psichotroninės technikos.
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Lietuvos valdžia tiesiogiai pavaldi globalinei okultinei klikai,
kuri provokuoja karą prieš Rusiją – būtent šioje vietoje, Lietuvoje.
2016-11-24, Kaišiadorys

19. Mes renkamės laisvę

Laisvės sluoksniai
Paskutiniu metu internetinėje erdvėje suaktyvėjo neonacionalistai, kurių propaganda į galvą bando įkalti klaidinančias mintis: dėl viso blogio kalta žmonių laisvė ir vienintelis išsigelbėjimas yra neonacionalistinės vertybės. Laisvė „ateina iš ES“ ir
tik viską žlugdo bei griauna. O neonacionalistinė ideologija tik
gelbėja ir kuria. Todėl reikalinga „nauja“ antiliberali arba antilibertarinė ideologija, kuri ištrintų laisvę ne tik iš gyvenimo
(de facto), bet ir iš žmonių galvų kaip nesąmonę ir nesusipratimą.
Neonacionalistų bus leidžiama tik tam tikra laisvė, o būtent
valstybės ir tautos. Todėl ji arba siejama su visokiais negatyviais -izmais, arba iš naujo apibrėžiama kokia nors negatyvia
ar priešinga reikšme. Laisvė atseit yra susisaistymas ir tarnavimas, atsidavimas ir savęs išsižadėjimas dėl aukštesnės valdžios, o ta valdžia, aišku, yra neonacionalistų grietinėlė. Laisvė esą yra „grandinė, prie kurios esi pririštas“. Šita grandinė ir
yra ta vieta, kuri gimdo vertybingą gyvenimą. Todėl, kaip libertaras, matantis pavojų laisvei kaip aukščiausiai vertybei noriu paskelbti savo interpretaciją.
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Pirmiausiai, kaip aš suprantu laisvę. Ideologiškai susisluoksniavusiame pasaulyje ji reiškiasi negatyviai ir kiekviename
sluoksnyje turi vis kitokią prasmę. Yra visos planetos laisvė
nuo išorinių grėsmių; yra imperijų ir valstybių laisvė vienai
nuo kitos; yra vienos tautos laisvė nuo kitų tautų; yra visuomenės laisvė nuo valdžios aparato; yra individo laisvė nuo visų kitų aukščiau išvardintų grėsmių ir nuo kitų individų. Kitaip
sakant, laisvė lygi valdžiai ir laisvės kiekviename sluoksnyje
yra tiek, kiek jame yra valdžios. Jeigu valdžia yra individas, jis
pagal libertarinį principą yra laisvas. Jeigu valdžią turi centrinė tautinės valstybės valdžia – ji yra laisva, nors šiuo atveju
nelibertarine prasme. Neonacionalistai irgi yra libertarai, bet
jie propaguoja tautinį libertarizmą, kurio pagrindinis vienetas
yra tauta. Niekam kitam libertarinės laisvės nelieka. Istoriškai
susiklostė taip, kad teorijoje akcentuojamas ne tautinis ar
valstybinis, bet individualistinis libertarizmas. Šitaip suprasta
laisvė apsaugo individą (nebūtinai žmogų) nuo naikinimo arba
išnaudojimo. Kaip atsivėrusią erdvę individas įprasmina, yra
jo pasirinkimo reikalas.
Pagrindinis libertarizmo klausimas yra kokią perspektyvą laikysime pagrindine – kaip pavadinti individai turi erdvės laisvam veiksmui, o kaip pavadinti – neturi. Klasikiniam libertarui fundamentali pakopa yra individas, iš kurių sukuriami,
tik kitaip įvardinami, išvardinti ideologiniai sluoksniai. Libertaras stovi ant žemės ir teoriškai suteikia šią galimybę abstrakčiam individui, išimtam iš visų išvardintų jėgos sluoksnių ir
teoriškai apdovanoja laisva erdve būtent jį. Nesvarbu kaip vadiniesi, imperatoriumi ar darbininku, šitie pavadinimai suspenduojami ir žmogui suteikiama neatimama teisė į laisvą veiksmą nepriklausomai nuo to, kokiam ideologiniam sluoksniui
priklausai. Susitarus individams uždraudžiama kitą žmogų naikinti arba nesąžiningai išnaudoti, nenustatant naudojimosi pusiausvyros, tai yra nesidalinant iš darbo gauta nauda.
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Taigi neonacionalistai taip pat pasisako už laisvę, bet tik tam
tikros ideologinės konstrukcijos ribose, kuri vadinama tautine
valstybe. Jų mąstymas minėtuose sluoksniuose juda aukštyn ir
žemyn ir nusistato pagal juos „geriausioje“ vietoje, t. y., ten,
kur yra jie patys. Perspektyva – visa žmonija arba planeta kaip
imperija, kurioje nelieka „tautos“ – netinka; kitos galingesnės
valstybės ir imperijos – irgi netinka. Yra tauta (lt), ji turi būti
laisva, o tai reiškia, kad ši perspektyva atimama iš visų žemesnių arba aukštesnių sluoksnių. Individas nelaisvas nuo tautos, turi jai paklusti ir vykdyti jos valią. Taip pat nepaklūstama
ir aukštesnėms perspektyvoms, pvz., vienai planetinei valdžiai. Tokios valdžios „nėra“, o jeigu kas nors į valdžią pretenduoja, tai reiškia karą, nes tautos „nepavergs niekas“… Jie
identifikuoja save kaip „tautinę valdžią“ ir laisvės klausime
renkasi šį ideologinį sluoksnį. Pvz., JAV pretenduoja į planetos masto valdžią, bet tam visą žmonijos kūną reikia pertvarkyti į pavaldžią struktūrą, taip pat ir vadinamąsias „tautas“
arba suverenias valstybes. JAV irgi renkasi save.
Ką sako libertaras? Pirmiausiai jis išima žmogų iš ideologinių
iliuzinių sluoksnių, pažymėtų įvairiais žodžiais. Kad ir kaip
save vadintum, pirmiausiai esi individas, žmogus. Tokie pat
žmonės yra kiekvienas visos Žmonijos narys. Todėl laisvės
klausimas sprendžiamas ne iš kokios nors ideologinės konstrukcijos ar sluoksnio perspektyvos, bet iš tikro žmogaus. Libertaras, judėdamas minėtais sluoksniais, savo žvilgsnį fiksuoja fundamentaliame neideologiniame lygmenyje, matomame
akimis, kuriam visi priklauso pirmiausiai. Imperijos, valdžios,
organizacijos, visuomenės, bendruomenės laisvė negali užgožti individualios laisvės, nes visos šios struktūros taip pat yra
tik individų sankaupos, bet fiksuotos kaip tam tikra ideologema, žodinė sistema virtusi socialine struktūra, procedūromis
ir ritualais arba kitaip sakant – semantiniu durnynu. Tačiau visa tai tik žmogaus galvoje. Neonacionalistas savo vaizduotėje
griauna multinacionalinių imperijų aukščiausią valdžią; o individas įtvirtindamas savo laisvę griauna bet kokią kitokią cen145

tralizuotą valdžią, nesvarbu ar ji būti planetinės imperijos valdžia ištautinusi visą žmoniją, ar vietinė neonacionalistų valdžia, kuri vietiniame pasaulyje yra tokie patys lokaliniai globalistai, tik kitokiais masteliais.
Libertarizmas yra stabų saulėlydis, visų ideologinių konstrukcijų išideologinimas, po kurio lieka tik iš laisvų žmonių sudaryta Žmonija. Libertaras nelenda po apačia ir nelipa ant
viršaus.
Kodėl neonacionalistai nepripažįsta laisvės pakopos nuleidimo
iki individualaus lygio? Kodėl iš individo siekia atimti visą
valdžią? Pirmiausiai todėl, kad nepripažįsta žmogaus be pavadinimų, kuris renkasi gyvenimo formą pats, pagal savo paveikslą ir galimybes. Todėl, kad neonacionalistai galvoja tik
apie save ir savo valdžią. Libertaras irgi pirmiausiai galvoja
apie save, bet šis galvojimas apie save libertarinėje teorijoje
virsta galvojimu apie visus individus. Libertaras negali sustoti
ties „tautinės valstybės“ sluoksniu, nors jis – geriau už galaktinę imperiją, bet blogiau už laisvų individų visuomenę, kuri nepripažįsta jokios valdžios, nei Vilniaus, nei Briuselio.
Tautinė valstybė gali ir turi būti laisva, bet čia nesustojant ir
laisvę nešant iki tikro žmogaus pasaulio.
Ko nori libertarų individas? Išideologinti visą haliucinacijų pasaulį: išimperinti, išvalstybinti, išdiktatūrinti, išorganizacinti,
išvisuomeninti ir t. t., nes už visų šių žodžių stovi tik tų pačių
susireikšminusių aferistų, melagių, nusikaltėlių bei smegenų
pudrintojų snukiai. Tautinis libertaras nuo individualistinio libertaro skiriasi tuo, kad pirmasis gyvena susikurtame semantiniame durnyne, o žmogus stovi ant žemės realiame pasaulyje, nepadabintame jokiomis semantinėmis haliucinacijomis.
Iš ES neateina jokia laisvė „neoliberalizmo baubo“ pavidalu,
nes joje teisių gal yra daugiau negu kitur, bet realių galimybių
mažai kaip ir visame likusiame pasaulyje. Iš ES ateina tik naujas ideologinis sluoksnis, kuris rūpinasi tik savo laisve-valdžia,
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siekia susikurti sinekūrą tik sau, o visi kiti sluoksniai eliminuojami, laisvę atimant iš „vienos planetos vyriausybės“ (nebent steigtų jie patys), iš žemesnių valstybės organizacijų, tautų, visuomenių ir individų. ES išideologina kitus, bet vietoj to
kuria naują ideologiją, kuri tikrai nėra laisvė man.
Kita vertus, tą patį turi daryti visi, kovodami dėl valdžios.
Neonacionalistai bando išideologinti ES federacinę supervalstybę arba kokią nors kaimyninę imperiją, tokią kaip Rusijos
federacija, bet vietoj to suideologina save, tačiau ne kaip žmogų, bet kaip tautą, kuri tirpdo ir išideologina visas priešiškas
sau ideologijas („neoliberalizmas“), ir semantiškai kausto visą
aplinką su savo neonacionalistine ideologija. Čia esą surenkamos „tikros vertybės ir tikri žmonės“. Šitaip atsiranda nacistinis skirstymas į „pirmarūšius“ ir „antrarūšius“.

Pažanga ir atžanga
Libertarai nuo neonacionalistų skiriasi tuo, kad jie laikosi skirtingo požiūrio į istoriją. Neonaciams praeitis yra tradicijos ir
vertybės (kurių niekada nebuvo, yra tik propagandinė projekcija į praeitį, kuri paverčiama „tautinio“ garbinimo stabu).
Libertarai labiau telkia dėmesį į ateitį, į kylančias naujoves,
kurių jie negriauna ir siekia prisitaikyti, permąstyti iš naujo.
Šitaip susiduria skirtingi požiūriai į Laiką arba Istoriją ir siekiama paversti stabu arba praeitį (neonacionalistinė atžanga),
arba ateitį (kuri yra pažangos, progreso galimybė dominanti
libertarą). Ne veltui jie „neoliberalizmą“ išpažįstančius žmones vadina „pažangiečiais“ ir įsivaizduoja, kad įdėję šį žodį į
negatyvų kontekstą, suniekins pažangos pozityvią sąvoką.
Kaip gi čia yra iš tikro? Kas „vertingiau“, praeitis ar ateitis?
Svarbu tai, kokią kuriame Istorijos teoriją. Jeigu Istorija yra
tobulėjimas, augimas, stiprėjimas, plėtimasis, tai ateitis yra
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vertingesnė, nes sistema juda pozityvia linkme ir atneša vis
geresnę padėtį, nei buvo praeityje. Tokiu atveju svarbiau ne
tradicija ir „amžinos vertybės“, bet pažanga, nes ateitis pasenusias tradicijas griauna ir atneša geresnį pasaulį. Tokioje
istorijoje praeitis yra pasenusi seniena. Pavyzdžiui, kažkada
gamybos technologija buvo paprasta kuoka, patobulinta akmeniniu antgaliu, o dabar yra staklės ir kompiuteriai. Ir kas yra
šitas pagalys arba kuoka – juokingai pasenusi seniena, aborigenų lygis. Ir tokia istorija bei tradicija nėra jokia vertybė, nes
ji neatitinka realijų ir galimybių. Tokioje istorijoje natūralu
išaukštinti libertarinę pažangą, keitimą į naują, seno, tradiciško griovimą.
Priešingai yra tada, kai istorija smunka, silpnėja, byra, griūna,
išsigimsta. Tada tai, ką atneša ateitis yra mažiau vertinga už
tai, kas buvo, už didingą praeitį, kurią reikia mėgdžioti bet kokia kaina, norint susigrąžinti prarastą galybę. Toks požiūris ir
yra neonacionalistinis, kai rodomas dabartinis menkumas ir
aukštinama tai, kas buvo. Tai yra logiška. Tik reikia susitarti,
kur yra pažanga, o kur smukimas. Ar kultūroje, ekonomikoje,
politikoje, moksle, moralėje yra įmanoma pažanga ir kaip šių
sričių kitimas suvokiamas. Kultūroje vertinamas naujumas,
originalumas, tai reiškia, normos ir tradicijos griovimas. Ekonomikoje siekiama tobulinti gamybinius santykius, tam, kad
jie būtų aktyvesni ir našesni. Politikoje turi būti nuolat prisitaikoma prie besikeičiančio pasaulio ir netgi skatinti jį keistis
tobulėjimo linkme. Apie mokslo žinių plėtimą nėra net ką kalbėti, jų plėtimas yra savaime suprantama vertybė. Moralė taip
pat turi įvertinti pažangą visose srityse ir prisitaikyti.
Pavyzdžiui, turi nuspręsti kaip vertinti klonavimo galimybes.
Tai bus pradėta daryti neišvengiamai, ir turi būti nuspręsta
kaip geriausiai įvertinti šią galimybę iš moralinės pusės. Toks
yra libertaro požiūris į istoriją ir jo pažangizmas – reikia siekti,
kad ateitis būtų tobulesnė už praeitį ir nieko nekonservuoti,
nes užkonservuotos tradicijos ir vertybės besivystančiame pa148

saulyje virsta senienomis ir atgyvenomis. Kokią vertę turi seniena, ir kur laiko perspektyvoje žiūri atžangistai.
Tad libertarai pirmiausiai išstabina, išideologizuoja Istoriją.
Istorija nevaldo, ji tik paprastas žinojimas. Konservatizmas su
savo energija, net agresija yra griūvančio pasaulio perspektyva, kuri gali būti baisi, jeigu priklausai šiam pasauliui, būdamas kokiu nors tautiniu užsikonservavusiu filologu, literatu
arba istoriku. Bet sprendimas tokiais atvejais paprastas – tereikia parodyti daugiau gebėjimų, talento ir sukurti ką nors
geresnio ir pažangesnio, kad literatūrą arba istoriją galėtum
išgelbėti nuo dardėjimo žlugimo nuokalne. Tai yra, reikia
keisti tobulėjimo kryptimi, o ne fiksuoti kokią nors sustingusios praeities struktūrą ir paversti ją nekeičiamu stabu.
Suprantama, kad psichologiškai tai gali būti sunku, nes žmogus visada pradeda ne tuščioje vietoje, bet nuo praeities arba
tiksliau sakant nuo savo atminties. Pažangizmas gali būti psichologiškai sudėtingas. Tačiau reikia išsiugdyti sugebėjimą
keistis ir keisti. Įveikti įprotį, atsisakyti senienų, griauti antikvarinį mąstymą. Tai galima pasiekti objektyviu palyginimu ir
padidėjusios „pridėtinės vertės“ įvertinimu.
Priešinimasis naujovėms yra atžangus mąstymas, neturintis jokio pateisinimo. Nebent Istorija iš tikro katastrofiškai smuktų
išsigimimo kryptimi. Libertaras atsisako praeities dėl geresnės
ateities, o konservatorius atsisako ateities dėl praeities savaime
ir užkonservuoja kažkokią momentinę nuotrauką, kuri esą yra
„visų geriausia“.
Šio svarstymo kontekste belieka nuspręsti kaip vertinti haliucinacijų sluoksnio ir semantinių durnynų įsigalėjimą, plėtimąsi, augimą ir stiprėjimą. Tie durnynai yra visuomenė, organizacija, valdžia, valstybė, supervalstybė, imperija, viena
pasaulio vyriausybė, planetų konfederacija ir t.t. Šių ideolo149

ginių sluoksnių į žmogų įmeluoti vaizdiniai yra pažanga ar atžanga?
Tenka tartis ar pradžia laikome žmogų ir jo empirinę laisvę,
kurios esmė yra kiekvienas individas kaip savo valdžia ar
žmogaus sąvokos suvokimą keičiame pagal ideologinį sluoksnį, kuriame žmogaus samprata perdaroma į automatizuoto vergo funkcijos vaizdinį, atimant iš jo prigimtinės laisvės galimybę. Libertaras tai laiko didžiausiu nusikaltimu, tad semantinių
durnynų įteisinimas yra ne kas kita, kaip banditizmo įteisinimas.
Taigi įvertinimo laukia ideologinių sluoksnių tobulėjimo bei
„pažangos“ klausimas, kai laisvė koncentruojama jėgos klikos
rankose ir visas žmogaus gyvenimas patalpinamas į semantines haliucinacijas, kai kitam individe pradedama matyti tai,
ko jame iš tikro nėra. Visuomenė, organizacija, valstybė ir t. t.
Akylas libertaras mato, kad šitaip auga tik keleto išrinktųjų
gaujos galia, o visi kiti paverčiami išnaudojamais automatais.

Begalinė regresija
Laisvė yra tam tikra būsena grupės viduje, kuriame išrinkti
pagrindiniai nariai gali spręsti savo klausimus nepriklausomai
nuo kitų. Galima įrodinėti, kad tokia būsena neįmanoma, kad
visi sprendimai priklauso nuo kitų narių sprendimų ir t. t. Todėl šią laisvės būseną reikia patikslinti: kiekvienas narys turi
tam tikrą laisvės sferą, arba laisvės rėmus, kuriuose jis gali
būti nepriklausomas nuo kitų. Nesunku suvokti, kad pirmiausiai tokia sfera yra sąmonė, į kurią pašaliniams brautis turi būti
draudžiama, nes ši vieta kiekvienam žmogui yra šventa. Toliau ši sfera turi būti suprojektuota į tam tikrą erdvę pačioje
tikrovėje, kurioje susitarimu turi būti paliekamos išgyvenimo
galimybės.
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Jeigu paėmę valstybių grupę panagrinėtume valstybių libertarizmą, tai šios laisvės sąlygos yra politika, kaip sąmonės ir
sprendimų galimybė ir valstybės teritorija, be kurios ne tik
laisvė, bet ir bet kokia kitokia egzistencija neįmanoma. Tokia
valstybė yra suvereni, nepriklausoma, laisva, o ši laisvė yra
pagrįsta tarptautinių santykių libertarizmu.
Tačiau, kaip ir individų grupėje, valstybių grupėje laisvės būsena, kuri yra tam tikros pusiausvyros ir stabilumo išraiška, išbalansuojama ir galingesnė grupė pradeda kištis į politiką, bei
tuo naudodamasi siaurina fundamentalų laisvės pagrindą, t. y.
politinį ir teritorinį vientisumą. Atsiranda įvairios diktato sistemos, griaunančios libertaristinius „tarptautinius santykius“.
Dėl šių priežasčių atsiranda įvairūs žemėlapio perbraižymai ir
dalinimaisi įtakos sferomis. Tai daro kiekviena grupė ir to
dėka atsiranda ir išnyksta įvairūs valstybiniai dariniai, keičiantys pasaulio žemėlapio vaizdą. Šie procesai, turint valdžią,
yra skatinami, o valdžios neturint – skelbiamas libertarizmas
kaip priedermė ir bendras, arba absoliutus, gėris.
Kokia kritikos skirtos laisvės būsenai esmė. Pirmiausiai teigiama, kad tai yra savivalė: atseit jeigu elgesio nevaržo jokie rėmai, žmonės daro ką nori, įsigali „anarchija“. Žmogus nėra
tiek disciplinuotas, kad galėtų gyventi savo gyvenimą nevaržomas. Teigiama, kad būtina kontrolė ir priežiūra. Tik čia
atsiranda niekaip neišsprendžiamas klausimas: o kas prižiūrės
prižiūrėtojus? Iš istorijos matome, kad šitokia savivalė, būdinga libertarinei grupei, persikelia į prižiūrėtojų kastą ir tada
nukenčia prižiūrimi „vergai“, nes prižiūrėtojai pradeda savivaliauti. Dar griežčiau sakant, visos prižiūrėtojų kastos, bėgant
laikui, išsigimsta – tai yra dėsnis. Pradeda įsivaizduoti, kad jie
yra „aukštesnė rasė“, o žmogus yra tik „šimpanzė“.
Vadinasi, abi galimos situacijos – nepatenkinamos. Kai niekas
nekontroliuoja ir neprižiūri, šlyja laisvų žmonių disciplina, o
kai yra socialinis antstatas, disciplina griūna prižiūrėtojų kas151

toje, ir vietoj to, kad žmonėms būtų gerinamas gyvenimas ir
vystoma sistema, susikuria totalitarinis režimas. Todėl vietoj
to, kad priežiūra santykius pagerintų, juos pablogina dar labiau
nei „anarchijos“ situacijoje. To išspręsti neįmanoma niekaip,
nes tokia struktūra nusitęsia į begalinę regresiją („kas prižiūri
prižiūrėtojų prižiūrėtojus ir t. t.“ …)
Libertarizmui pagrindinis grupės, kurioje siekiama laisvės arba valdžios, vienetas yra ne valstybė, bet individas. Valstybes
aprašinėjau tik todėl, kad tarptautiniuose santykiuosi yra kelios geros sąvokos, kurias galima perkelti į žmonių pasaulį ir
geriau suprasti apie ką libertarai kalba. Tai pavyzdžiui, yra
suverenumas, nepriklausomybė, teisė (tarptautinių santykių libertarizmas pagrįstas teise), politika, ekonominė bazė ir t. t.
Libertarai sako, kad santykiai tarp individų turi būti tokie, kaip
tarp valstybių. Individas turi suverenitetą, formuoja savo politiką, leidžia savo įstatymus, užsiima gynybos priemonėmis ir
pan. Neigti libertarizmą reiškia neigti suverenios valstybės
egzistavimo galimybę.
Tačiau tokį neigimą griauna tikrovės pavyzdžiai – visada, prie
bet kokių tarptautinių santykių, egzistuoja bent viena suvereni
valstybė. Žmonių pasaulyje, net esant diktatorinei santvarkai,
egzistuoja grupė žmonių, turinčių suverenumą arba valdžią.
Libertarizmo tikslas perkelti galimybę būti laisvu kuo didesniam žmonių skaičiui, t. y. atiduoti teisę formuoti savo „politiką“, leisti įstatymus, valdyti ekonomiką ir t. t. Ši galimybė
atriša žmogų nuo grandinės, prie kurios jis buvo pririštas kitų
žmonių – dėl to, kad jie buvo galingesni ar taip susiklostė aplinkybės. Laisvė – tai ne grandinė ir ne grandinės ilgis, nes
lieka „prižiūrėtojų“ klika, kuri grandines valdo: pririša – atriša, sutrumpina – prailgina.
Paradoksalu yra tai, kad kai kurie politikai, propaguodami
etatistinį savo valdomos valstybės libertarizmą, su žmonėmis
elgiasi kaip diktatoriai. Valstybė gali būti nepriklausoma, su152

vereni, tačiau tai nereiškia, kad laisvi žmonės, nes savo viduje
politikai formuoja totalitarinį režimą. Kitaip sakant, sau jie nori absoliučios laisvės, o kitus siekia paversti vergais, nuliais.
Tai ir yra ta minėta sistema, kai prižiūrėtojų kasta išsigimsta ir
laukinės prigimties pažabojimo gera idėja deformuojama: valdžia pradeda savivaliauti ir „prižiūrimiems“ žmonėms sukuriamas gyvenimo pragaras.
Gali atrodyti, kad iš šios situacijos nėra jokios išeities ir kad
abi situacijos veda prie gyvenimo sąlygų pablogėjimo. Atsakymas, mano manymu, vienas – paimti elementus iš abiejų
sistemų ir sukurti mišrų variantą. Priežiūra reikalinga, bet ji
neturi virsti absoliutu, tai turi būti abipusė priežiūra. Laisvės
būsena irgi turi būti bent minimaliai apribota, kad nevirstų
savivale ir anarchija. Priežiūros ir ribos principas libertarinėje
visuomenėje yra neformalūs. Sistemoje prižiūrėtojai-vergai
dažniausiai santykiai formalizuojami ir institucionalizuojami,
o prievarta nuasmeninama, paverčiama sistema, už kurią
niekas konkrečiai neatsakingas. Kalama į galvą, kad taip ir turi
būti.

Spalvota tauta
Valstybė negali formuoti jokios savo politikos, jeigu neturi
jokių svertų. Tai yra pagrindinis visų išsilaisvinimų ar išlaisvinimų klausimas. Pažiūrėjus į istoriją, matosi, kad emancipacijos klausimas dažniausiai sprendžiamas nesąžiningai, nes
laisvinamas žmogus (valstybė) dažniausiai negauna jokio pamato po kojomis ir išlikimo galimybės – minimalios. Tokia
parodija visada organizuojama taip, kad išlaisvintas vergas
vienokia ar kitokia forma vis tiek sugrįžtų pas vergvaldį arba
valdžią. Todėl neužtenka nei metafizinio išlaisvinimo teorijoje, nei empirinio išlaisvinimo nuimant grandines – būtinas
tikras įgalinimas, kad formuotųsi realus pagrindas po kojomis.
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Kitaip sakant, vien dvasinių turtų neužtenka, reikalinga ir veikianti materialinio pagrindo sistema. Tad kol neišsprendžiamas dalinimosi klausimas, tol laisvė yra tik laisvės parodija.
Jokia tauta nėra gyva vien kultūra. Tam būtinas ir ekonominis
pamatas. Todėl neaišku, kodėl atiduodant žmogui dvasinę laisvę (į pažiūras, tikėjimus, įsitikinimus, kūrybą), specialiai apribojamos išgyvenimo galimybės, dėl ko „dvasiniai turtai“
tampa pasityčiojimu iš žmogaus. Materialiai žmogus – vergas,
o dvasiškai – „turtuolis“, dvasios „aristokratas“. Tad žmonės
realiai skurdinami ir verčiami ubagais bei vergais, bet „apdovanojami“ dvasiniais turtais, kad net pririšti prie grandinės
jaustųsi laisvi ir turtingi. Valdžia padovanoja žmogui trispalvę
grandinę ir trispalvę būdą, bandydami įtikinti, kad tai ir yra
tikra laisvė ir tikri turtai.
Tai rodo vieną dalyką – valdžia nenori dalintis; valdžia yra apgavystės sistema, kuri vadinama tautiniais ir dvasiniais „lobynais“, laisvai prieinamais visiems. Gali semtis iš šios skrynios kiek nori. Nėra jokių apribojimų ir draudimo, tačiau kaip
matome tik todėl, kad šie „turtai“ beverčiai arba dar blogiau –
tai spąstai. Norima pasiekti, kad žmogus galvotų, jog to užtenka norint būti tikru, laisvu žmogumi. Siūlomos sąlygos nėra
sąžiningos: žmogus atiduoda savo gyvybę, laisvę, protą, o
mainais gauna beverčių spalvotų blizgučių, o visus realius
svertus valdžia pasilieka sau.
Neginčijamas faktas yra tas, kad valstybė stipri tada, kai stiprūs žmonės. Tačiau stiprina realūs dalykai. Jeigu žmogus prie
centrinės valdžios pririštas prievarta, bauginimu, grasinimais,
apgaule, blizgučiais, vadinamais „dvasiniais“ turtais, valdžia
stipri, tačiau paklusimo efektas lengvai sugriaunamas. Šis sugriovimas vadinamas ideologinio zombio perprogramavimu.
Daug efektyvesnis susiejimas arba susaistymas yra per žemę,
ryšius, „kapitalą“. Tikrovės pakaitalai – laisvės nesukuria.
Spalvotais blizgučiais padabintas žmogus mėgaujasi tik lais154

vės, turtų iliuzija. Bet laisvei reikalinga tikra valdžia. Norintis
būti laisvas, žmogus turi valdyti ir įvaldyti tikrovę, tada susikuriamos galimybės formuoti savo politiką ir kurti išgyvenimo strategijas, kurias griauna hierarchinė kastų sistema, pagrįsta nesidalinimu ir realių galimybių pakeitimu spalvotais
valdžios ir laisvės „aksesuarais“, kurie tik spektaklyje labai
svarbūs. Šitaip realūs svertai pakeičiami visokiais niekučiais ir
valdžia vaizduoja, kad yra labai „dosni“ už sąžiningą vergystę
siūlydami dosnų atlygį.
Kovojant dėl savo laisvės reikia neapsirikti, neapsigauti ideologiniais spąstais, nepakliūti į „dvasinę“ pelkę, kuri praryja
žmogų ir išsikapanoti būna labai sunku, ypač individualiai.
2013-12-30, Kaišiadorys

20. Laisvė turėti

Kertinė libertarizmo sąvoka
Pirmus straipsnius apie laisvę viešinau 2007 metais liepos mėnesį, savo tinklaraštyje www.mindcontrol.blogas.lt. Šio tinklaraščio seniai nėra, bet idėjos ir parašyti įrašai išliko. Šias idėjas sau laikau labai svarbiomis, todėl nenoriu, kad jos būtų užmirštos. Tai buvo darbo pradžia ir gali atrodyti, žiūrint atgal,
kad koncepcija pateikta paviršutiniškai, neišbaigtai ir netobula
forma, tačiau tai buvo pati pradžia, o kontekstas – asmeninis
tinklaraštis, kuris nėra tikras straipsnis ar mokslinis darbas.
Taip, kaip rašiau tada, rašau ir dabar, tačiau nuėjęs labai ilgą
10 metų kelią. Dabartinis pasiektas lygis rodo, kad tos pirmos,
pradinės idėjos buvo teisingos, jos išliko iki dabar, tik daug labiau papildytos ir pagilintos.
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Kodėl rašiau ir toliau rašau apie laisvę? Todėl, kad ilgą laiką
save laikiau libertaru, kuriam laisvė yra kertinė sąvoka; tokiu
save laikau iki šių dienų. Tačiau norint suprasti, ką tai iš tikro
reiškia, reikia įsigilinti į idėjas, į mano laisvės koncepciją. Tai,
apie ką aš rašau, nėra tas neoliberalizmas, kurį mėgsta plakti
kairieji, man laisvė yra ne tai. Netgi manau, kad neoliberalizme nėra jokios laisvės ir šis pavadinimas yra klaidinimas.
Viename iš pirmų savo įrašų laisvę apibrėžiau taip:
Kadangi žmogus yra mąstanti ir kalbanti būtybė, pirmas
žingsnis į laisvės supratimą gali būti filologinis, per kalbą.
Kalboje šis dalykas, laisvė, pirmiausiai įvardijami kaip
daiktavardis ir būdvardis. Laisvė – ne daiktas, tad ką šis
daiktavardis įvardija? Daiktavardis “laisvė” nurodo į situaciją. Laisvė yra tam tikra situacija. Esinys esantis tokioje situacijoje turi būdvardinę savybę – “laisvas”. Kiek
šioje situacijoje, kurią įvardija daiktavardis laisvė, esinys
veikia, tiek jo veiksmas yra laisvas veikimas. Tai yra, laisvės situacijoje esantis esinys visais savo raiškos būdais įgauna savybę “laisvas” – kaip daiktas arba veikianti esybė. Žmogų laisvu arba nelaisvu padaro situacija, tad ji yra
pagrindinis laisvę apibūdinantis žodis.
„Apie laisvės oazę“, 2010-08-22
Laisvė pirmiausiai yra santykis su aplinka. Šis santykis turi du
elementus: pirmas yra pati aplinka, kuri turi būti tam tikro tipo
aplinka ir žmogus, kuris irgi turi turėti tam tikrų gebėjimų ir
savybių. Bet pateiktoje citatoje aiškinama, kad žmogui savybę
„laisvas“ suteikia tam tikra situacija. Galima suprasti net kokia
ji yra, nors apibrėžime nesukonkretinta – turi būti netrukdoma
veikti, turi būti nedaromos dirbtinės kliūtis žmogaus idėjų realizacijai. Tai, kad kalboje egzistuoja daiktavardis „laisvė“ ir
būdvardis „laisvas“ yra įrodymas, kad tai, ką jis įvardija,
įmanoma kaip faktas arba kaip galimybė. Tai nereiškia, kad
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tokios situacijos realizuojamos visada, tai reiškia kad jos įmanomos.
Toliau šį apibrėžimą ir jo paaiškinimą galima išplėsti citata,
kuri situacijos koncepciją sukonkretina, papildo, suteikia jai
labiau apibrėžtą formą, nors vėl tik kalboje, tik žodžiais. Pateiktoje citatoje aiškinu, kokie man pagrindiniai libertarizmo
žodžiai, įtvirtinantys pagrindines laisvės koncepcijos vietas.
Laisvė yra išorinė ir vidinė. Abiem atvejais tai yra situacija, kurioje žmogaus veiksmas kyla ne iš išorės, bet iš jo
paties. Išorinė situacija nurodo į visuomenę, į tai, kokia joje įsteigta santvarka. Laisvė priklauso nuo to, ar visuomenėje patys žmonės toleruoja tokias situacijas, kuriose
žmonės yra laisvi, ar tokios situacijos persekiojamos ir
naikinamos. Vidinė laisvės situacija nurodo į žmogaus sampratą, ar jos iškeliama žmogaus esmė pripažįsta laisvės situacijas pačiame žmoguje, ar ne. Santvarkos ir sampratos
pirmiausiai kuriamos idėjiniame lygmenyje, ir pirmiausiai
iškeliama laisvės idėja kaip nuoroda į minėtas situacijas
pasaulyje ir žmoguje. Kuriant santvarkų ir sampratų teorijas, ši idėja gali būti priimama arba atmetama, priklausomai nuo interesų, siekiant manipuliuoti. Tačiau tikrovė
eina pirmiau už idėją, ir net esant nepalankioms žmogaus
sampratoms ir visuomenės santvarkoms, atsiranda žmonių,
kurie siekia susigrąžinti tokias situacijas, kad galėtų išskleisti save, nepaisydami to, kad aplinkoje susiduria su
persekiojimu ir prievarta.
„Apie laisvės oazę“, 2010-08-22
Taigi matome, kad ta aplinka, kuri formuoja žmogui palankią
situaciją pirmiausiai yra socialinė santvarka. Kaip žinome visos santvarkos pagrįstos įstatymais, vadinasi nuo jų turinio priklauso ir žmogaus laisvės likimas visuomenėje. Ar įstatymai ją
įtvirtina kaip neginčijamą teisę ir ar gina ją nuo neteisėto kė157

sinimosi. Iš istorijos žinome, kad santvarkų būta visokių, net
priešiškų žmogaus laisvei, todėl libertarizmas yra kova už tokią santvarką, kurioje įstatymai draustų neteisėtai varžyti žmogaus laisvę. Daug kur tai įtvirtinta kaip fasadas, tačiau realus
laisvės kiekis pasaulyje, kaip bus paaiškinta – labai mažas.
Taip pat citata tvirtina, kad tai, kokia santvarka visuomenėje
valdžios propaguojama, glaudžiai susiję su žmogaus samprata.
Ar pačiame žmoguje pripažįstamos situacijos, kuriose laisvė
realizuojama žmogaus viduje, ar jis suprantamas tik kaip automatinis robotas, neturintis laisvės šerdies, kuri būtų pati savo
aktyvumo šaltinis.
Aiškiai matome koks buvo mano libertarizmo pamatas prieš
10 metų. Jis buvo aiškinamas kaip ideologija, kurios dėka
platinamos, propaguojamos situacijos santvarkoje ir žmogaus
sampratoje, kuriose žmogus turėjo galimybę veikti autonomiškai, be išorinės prievartos. Kodėl man tai atrodė svarbu? Paaiškinu toliau.
Laisvė yra situacija, kurioje žmogus gali skleistis be išorinio įsikišimo ir trukdymo. Tokioje situacijoje žmogus veikia
iš savęs, į išorę spinduliuodamas savo sukauptą gyvybinę
energiją. Toks skleidimasis leidžia žmogui įeiti į savo esmę
ir įsiforminti, tapti tuo kas jis yra visų pirma sau. Laisvė
yra situacija, kurioje galima nevaržoma savisklaida. Tokia
situacija turi vertę dėl to, kad tai yra pati palankiausia dirva augimui, vystymuisi, savirealizacijai. Dėl šios priežasties, tiek turint galvoje žmogaus sampratą, tiek visuomenės
santvarką, į jas bandoma įterpti ir laisvės idėją, nes manoma, kad ji paskatins situacijas žmoguje ir visuomenėje,
kuriose įmanoma tokia nevaržoma savisklaida ir klestėjimas.
„Apie laisvės oazę“, 2010-08-22
Kodėl žmogui turi būti leidžiama nevaržomai skleistis, manau
akivaizdu. Todėl, kad buvimas tuo, kas esi yra neatimama
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teisė. Kodėl medis arba gėlė turi teisę augti ir nebūti nupjauti
ir sunaudoti? Todėl, kad egzistencija yra jų nuosavybė, kurią
jie gavo iš transcendencijos dovanų ir atimti tai, kas priklauso
kitam yra nusikaltimas. Teisė į nevaržomą skleidimąsi yra
prigimties realizavimas, kuris yra kaip aukštesnių jėgų įsakymas ir įstatymas, kuriam nepaklusti neturi teisės niekas, nes
toks nepaklusimas jau būtų savivalė, ėjimas prieš prigimtį ir
tvarką. Kas žmogus yra ir turi būti, įrašyta į jo prigimti ir tam
turi būti leidžiama veikti. Būtent dėl šios priežasties reikalingos laisvo žmogaus sampratos ir jam realizuoti laisvės situacijas ginančios santvarkos.
Kaip tai konkrečiai realizuojama aiškinama toliau:
Žmogus pasižymi tuo, kad jo veikimas gali būti spontaniškas ir racionalus. Spontaniškas veikimas kyla iš pasąmonės
gelmės ir nesiremia jokia filologija. Tai žmogaus egzistencija, kuri reiškiasi tarp gyvūniško instinktyvumo ir žmogiško racionalumo. Daug labiau žmogui būdingas yra racionalus veikimas, kurį net būtų galima vadinti filologiniu veikimu, nes jo pagrindas yra kažkokia įsisąmoninta ar neįsisąmoninta filologija. Pirmo tipo veikimas yra betarpiškas ir
grynai egzistencinis, o antro tipo veikimas yra įtarpintas
tam tikros teorijos, turinčios filologinę formą – mitinę, religinę, filosofinę ar mokslinę. Toks žmogaus elgesys yra filologinis, kaip savo priežastį turintis kalbą. Šie du egzistencijos tipai veikia bendrai, bet visgi svarbesnis yra racionalusis tipas. Įtarpintas tipas labiau siejasi su minėtomis
laisvės situacijomis, nes jos idėjų forma bando prasibrauti į
tas filologines sampratas ir filologines santvarkas, kad taptų proto įtarpinto žmogaus elgesio dalimi. Tad laisvė gali
reikšti kelis dalykus. Ji gali būti prigimtinė, natūrali ir
spontaniška – gryna egzistencija, bet ji gali būti įvesta į
sampratą arba santvarką ir kurti situacijas, filologiškai įtarpindama žmogaus veikimą šiame pasaulyje.
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„Apie laisvės oazę“, 2010-08-22
Čia bandoma atkreipti dėmesį į nereflektuotą, savaiminę, egzistencinę laisvę, kuri realizuojama be įforminto proto tarpininkavimo ir racionalią laisvę, kurioje veikimas įtarpintas idėjų, apvilktų į teorijų ir modelių formą. Akivaizdu, kad dažnai
žmogus veikia net negalvodamas ir nesuvokdamas ar veikia su
pasipriešinimu, ar be jokių trukdžių, paprasčiausiai įformindamas savo prigimtinius impulsus. Tačiau žmogus, save vadinantis libertaru, veikia racionaliai, jis turi apibrėžtas idėjas ir
siūlo metodus, kaip tas idėjas įgyvendinti. To siekia organizuotai ir tikslingai. Čia labai svarbi kalba, sąvokos, koncepcijos, nors reikia neapsigauti – nes nurodo į anapusinę realybę, į
patį gyvenimą, kuriame skleidžiasi žmogus.
Libertarui svarbi filosofija, kuri formuluoja žmogaus sampratas, kurios atspindi realią žmogaus prigimtį, ne tik formuoja jį kaip molio gabalą. Taip pat svarbi politika, nes santvarka yra politinis klausimas. Libertarizmas yra filosofinė
mokykla, kurios idėjos realizuojamos politinėje santvarkoje,
dėl ko jis neatsiejamas nuo politinio aktyvizmo. Tačiau kadangi šios ideologijos santykis su valstybe – komplikuotas, šis
aktyvizmas dažniausiai įgyja neoficialias, neformalias pasipriešinimo prievartai formas.

Neolibertarizmas
Kaip realizuojamos laisvės situacijos santvarkoje ir žmogaus
sampratoje parodo realus laisvės kiekis visuomenėje. Kadangi
kalba apie realią empirinę laisvę, tai ji turi būti susieta su kuo
nors labai konkrečiu. Manau, kapitalistinėje santvarkoje geriausias laisvės kriterijus arba garantas yra kapitalas. Neturint
kapitalo – laisvu būtų neįmanoma; kuo daugiau jo turi, tuo esi
laisvesnis. Kitaip sakant, tai labai geras laisvės kiekio, laisvės
mastų visuomenėje kriterijus.
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Iš to, kas pasakyta, galima suprasti, kad čia kalba ne tik apie
abstraktų gebėjimą laisvai veikti, bet ir to gebėjimo padengimas realia materija, nes bet kokiam veikimui reikalinga energija. Taip pat čia mąstoma iš visumos perspektyvos, tai yra,
galvoje turima visa visuomenė ir tos visuomenės laisvė, padengta materialia energija, kuri yra kapitalas suprantamas labai plačiai. Belieka tik nustatyti, kaip šią laisvę padalinti konkretiems žmonėms ir kokia yra geriausia santvarka. Gali būti
laisvi visi arba gali nebūti nė vieno laisvo žmogaus. Tai yra
kraštutiniai variantai. Tarp jų yra tarpiniai, kurie juda arba
laisvės skleidimo kryptimi, arba laisvės siaurinimo.
Pavyzdžiui, įsivaizduokime dykumoje gyvenančią bendruomenę, kur pagrindinis laisvės garantas yra vanduo. Yra 100 žmonių ir 10 000 l vandens. Kaip tą vandenį padalinti? Visiems po
lygiai, pagal kažkokius „nuopelnus“ ar atiduoti kontroliuoti
kokiai nors grupuotei, o visus likusius padaryti nuo jų priklausomais. Akivaizdu, kad tas, kuris neturi savo vandens ir
turi jo gauti iš kito – yra priklausomas, nelaisvas ir labai lengvai paverčiamas vergu.
Tarkime, kad per dieną reikia 5 l vandens. Vadinasi vienam
žmogui viso vandens užtektų 5,4 metų. Jeigu po lygiai padalintume visam 100 žmonių – jo kiekvienam užtektų 100 dienų.
Todėl kyla natūralus klausimas, koks geriausias pasirinkimas.
Jeigu klausimą sprendžia stipriausio principu, tai jis dažniausiai viską pasiima sau, o kitiems leidžia gerti tik dėl naudos
sau. Tai yra vergovinės santvarkos logika. Kai visi bendrai
susitaria pasidalinti po lygiai ir susitaiko su tuo, kad jo užteks
tik 100 dienų – turima libertarinė logika. 100 dienų irgi labai
daug ir galima bendromis pastangomis ieškoti sprendimo –
kaip gauti daugiau vandens, kad būtų atsargų pasibaigus turimam kiekiui.
Matome, kad nors kapitalizme propaguojama laisvė, ji yra atsieta nuo tikrovės, abstrakti laisvė, kuri suvokiama kaip gali161

mybė užgrobti resursus ir jais pasinaudojant, kaip vandeniu,
išnaudoti kitus žmones. Masė žmonių tampa priklausomais
nuo kapitalistų ir laisvės mažėja. Gali abstrakčiai būti laisvas,
bet nėra kuo tos laisvės padengti ir turi eiti tarnauti tam, kas
turi.
Vadinasi, vienintelė galimybė pasiekti, kad laisvė būtų kuo
labiau paskleista, yra uždėti galimo turėti turto ribą. Pavyzdžiui, žinoma, kad žmogui per dieną reikia 5 l vandens, per
mėnesį 150 l. Todėl logiškas draudimas per mėnesį turėti daugiau negu 200 l. Viskas kas virš 200 – yra prilyginama vagystei ir bet kas gali pasiimti, kol neviršija leistinos normos.
Taip ir su laisve, padengta pinigais. Tarkime verslui būtų galima uždėti ribą apyvartai, kad neužgrobtų visos rinkos ir nesusiformuotų monopolija, nes tai reiškia, kad visa laisvė sukoncentruota vienoje vietoje ir atitinkamai jos nėra kitur – o
tai yra vergovinė santvarka. Laisvė nėra laisvė kurti monopolijas įvedant visiems kitiems vergovę. Laisvė – reiškia laisvė
visiems. Kitaip sakant, jos iš nieko negalima atimti. O atimama tada, kai turi daugiau, negu leidžia norma, nes resursai riboti ir jų nelieka kitiems.
Dabar paskaičiuokime kiek realiame pasaulyje yra laisvės.
Tam naudojamas laisvės paskleidimo koeficientas, kurio vertė
1 reiškia, kad laisvė maksimali – visi laisvi, o 0 – nėra nė vieno laisvo. Dažniausiai būna tarpiniai variantai, su labai didele
jos koncentracija, nes kapitalas linkęs koncentruotis, vadinasi
didinti nelaisvę. Formulė tokia [Laisvės paskleidimas = laisvų
žmonių skaičius / visas žmonių skaičius]. Tai reiškia, kad jeigu iš 100 proc. žmonių 100 proc. laisvi, tai laisvės paskleidimas yra 1. 100/100 = 1. Jeigu laisvi 10 proc. žmonių, tai koeficientas 10/100 = 0,1. Arba kas dešimtas žmogus (vienam
laisvam – devyni priklausomi).
Dabar sutarkime, kad laisvės standartas yra 100 000 eur. per
metus pajamos. Statistikos duomenimis, tiek Lietuvoje uždirba
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apie 7000 žmonių. Tarus, kad dirbančių yra 1,5 milijonai, tai
sudaro 0,46 proc. šių gyventojų. Tai reiškia, kad laisvės yra
0,46/100 = 0,0046. Didžiojoje Britanijoje virš 100 000 svarų
uždirba virš milijono žmonių. Dirbančių gyventojų yra 40 mil.
Tai sudaro 2,5 proc. visų gyventojų. Tai reiškia, kad laisvės
paskirstymas yra 2,5/100 = 0,025. Vadinasi, kiekvienam 1000
žmonių 25 laisvi, kai Lietuvoje iš 10 000 – 46 laisvi.
Išvada tokia: gyvename vergoviniame pasaulyje, kur labai mažas laisvės paskirstymo koeficientas. Jis mažas todėl, kad sukoncentruotas tam tikruose laisvės ir galios centruose, kurie
išnaudoja visus kitus žmones. Tie centrai yra vergvaldžių grupuotės. Libertaro tikslas – ne kapitalizmas, ne neoliberalizmas,
bet laisvės paskleidimo koeficiento padidinimas iki 1, kai laisvi visi 100 proc. žmonių. Vienintelis metodas, teisiškai įvesti
apribojimą apyvartai, arba kitaip užvaldytos rinkos procentui.
Viskas, kas daugiau apribojimo – prilyginama vagystei.
2017-02-11, Kaišiadorys

21. Moralinė teisė veikti

Gnostinė energija
Tam, kad žmogaus psichikoje informacija būtų pernešta iš vienos pakopos į kitą – reikalinga energija, kuri yra kitokia negu
žinomos fizinio pasaulio energijos rūšys. Ją galime vadinti
gnostine energija, kuri yra esaties forma, atsirandanti gnostiniuose laukuose. Galima išskirti dvi pagrindines energijos
pernašos kryptis:
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a) iš išorės, kai įjungiamas sensorinio pasaulio atvaizdas
(būtiškoji energija);
b) iš vidaus, kai sąmonės burbulas pereina iš nesužadinto į
sužadintą būseną (suvokimo energija) bei kuria morfinį lauką, kuris sudaro asmens aktyvumo branduolį.
Pastaruoju atveju energiją turi generuoti autonominio aktyvumo sistema, kuri pirmiausiai, valdydama raumenis, perduoda
ją į kūno judėjimo mechanizmą, bei generuoja impulsus, kurie
reikalingi kognityvinių procesų sužadinimui, nuo kurių priklauso protas, pagrįstas asociatyvine holograma, kuri yra sensoriumo introjekcija į kognityvinę žievę (gnostinė energija).
Be to, galima tarti, kad informacija juda kartu su energija ir,
galbūt, pastaroji ir yra tapati informacijai.
Svarbiausia energijos veikimo psichologinė būsena yra valia,
kuri yra ne kas kita kaip sąmonės aktyvumo jausmas, sudarytas iš energetinės ir informacijos valdymo dalies. Šis jausmas yra autonominės aktyvumo sistemos pagrindas. Kaip suaktyvinimas veikia iš išorės – daugmaž aišku: išorinė energija
veikia receptorius, kurie transformuoja ją į vidinę energiją,
perduodama tam tikro lygmens impulsą ir tuo pačiu informaciją, kuri sensoriume virsta morfine sistema. Pasaulis yra energija ir jo spaudimas veikia vidinius gnostinius laukus.
Tačiau turi būti analogiška vidinė sistema, kuri energiją pagaminti turi gnostinių laukų struktūroje kaip gnostinę energiją.
Ši energija yra kažkas panašaus į smegenų „variklį“, kuris
kiekvieną dieną suaktyvina visas kūno sistemas ir varo jį į
priekį, skatindamas užsiimti kokiomis nors užprogramuotomis
veiklomis. Šias veiklas pasiūlo pasaulis arba protas.
Ši energija yra ypatinga tuo, kad ji nei potencialinė, nei kinetinė. Jos pagrindas yra informacija, kuri yra ir tam tikro turinio, ir jo sklidimo per substanciją mišinys. Pavyzdžiui, tokiu
principu veikia raumenų sužadinimas, nes neuronų suaktyvin164

tas impulsas tiekia vienu metu energiją skaidulų susitraukimui
ir signalus, pasakančius konkrečiai kaip tos skaidulos turi susitraukti. Nėra taip, kad mechanizmas būtų dviejų dalių: pirma
energetinis sužadinimas ir paskui informacija iš smegenų
struktūrų, kuri šiuos susitraukimus paverstų atraminio aparato
sudėtingų judesių seka. Tas pats veikia specifiškai žmogiškiems motorinio aktyvumo pasireiškimams, kai žmogus raumenis naudoja garsų skleidimui, vadinamam kalbėjimu arba
ženklų rašymui. Judesiai koduoja formą, o ta forma dar perneša papildomą kognityvinę (semantinę) informaciją, kurią supranta žmogaus sąmonė.
Žmogaus struktūrą aš įsivaizduoju dualistinę, susidedančią iš
įprastinių fizinių branų kvantinių konfigūracijų ir iš gnostinių
laukų, kurie generuojami smegenų srityje. Tradicinėje filosofijoje šis dualizmas išreiškiamas fizinio ir dvasinio pasaulio
skirtimi. Iš gnostinio pasaulio juda aktyvumo formos, o iš išorės – informacija. Gnostinės energijos ne tik apdoroja informaciją, bet ir tiekia energetinius resursus kūnui. Kitaip sakant,
kaip kokioje nors mašinoje yra kuras ir variklis, taip ir žmogus
turi tokį centrą, kuris visą gyvenimą varo žmogų į priekį, jeigu
jis nėra sužalotas arba užblokuotas, nes vergovinėje kastų sistemoje laisvas aktyvumas netoleruojamas ir, kad „nebūtų problemų“, žmogus deaktyvuojamas ir užprogramuojamas standartiniam išnaudojamo automato robotizuotam aktyvumui.
Autonominio aktyvumo sistema turi turėti tokias dalis:
a) energijos mechanizmą;
b) informacijos šaltinį ir
c) morfinį lauką, kuris sujungia informaciją su energija ir
perduoda ją į dvi vietas: į kognityvinę žievę, kurioje veikia
protas ir motorinę žievę, kurioje protas įgyvendina savo sukurtus veiklų modelius.
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Šį centrą galima vadinti asmenybės centru, arba siela, kuri valdo žmogų visuomet, kai jis nemiega. Tuo tarpu miego metu atsijungia ir raumenys, ir protas ir žmogų valdo dar gilesnės
struktūros, kurios kontroliuoja šiuos aktyvumo centrus. Tad
galima sakyti, kad siela, kaip gnostinių laukų junginys, yra ta
vieta, kurioje kuriamas laisvo žmogaus gyvenimas ant šios
planetos paviršiaus. Protas yra kontrolės mechanizmas, o kūnas yra proto įsakymų vykdytojas. Ir galų gale, už jų stovi
gnostinių laukų energomorfinė struktūra, vadinama siela.
Kuo siela skiriasi nuo dvasios suprasti paprasta: dvasia asocijuojasi su žodžiu pasaulis („dvasinis pasaulis“), o siela su
žmogaus asmenybe, nes ji yra sąmonės pagrindas ir atveria
tam tikrą etinę žmogaus dimensiją. Tai yra filosofinės sąvokos. Kitos vartotos sąvokos, tokios kaip „gnostiniai laukai“,
„gnostinė energija“, „autonominė aktyvumo sistema“, ateina iš
mokslinės srities: kognityvinės psichologijos, biofizikos ir t.t.

Sprendimo ir veiksmo tipai
Veiksmo pagrindas prote yra sprendimas. Jis gali būti spontaniškas, instinktyvus, emocinis, racionalus arba psichotroninis. Hierarchinėje sistemoje svarbus klausimas ar jis yra laisvas, ar nelaisvas. Pasaulis sutvarkytas taip, kad sprendimų užgrobimas ir valdymas būtų pagrindinis valdžios primetimo
principas. Kad žmogus elgtųsi taip, kaip nori valdžia, sprendimai formuojami nuo gimimo, į asociatyvines hologramas
įrašant valdžiai palankius elgesio ir mąstymo modelius. Kiekvieną dieną, kai įsijungia gnostinės energijos aktyvumas su
savo energomorfine sistema, aktyvuojamos proto ir judesio
asociatyvinės hologramos, kurios parodo žmogui, ką šiandien
reikia daryti. Tokia sistema yra robotizuota autonominė aktyvumo sistema, kuri nemąsto, bet tik sužadina įrašytą į atmintį
programą. Beveik visų žmonių energomorfinis aktyvumas yra
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sutrikdytas, kad žmonės neprisigalvotų valdžiai nenaudingų
veiklų ir užsiėmimų. Laisva egzistencija paverčiama darbu,
kuris yra „civilizuota“ vergovės forma.
Veiksmą galima atvaizduoti kaip tam tikrą grandinę, per kurią
prateka energija sistemoje stimulas-reakcija. Tai fizinis veiksmas priklausantis fiziniam pasauliui, kuris sukuria veiksmo ir
niekaip nepertraukiamo atoveiksmio situaciją. Tokios grandinės yra nesustabdomos. Tačiau biologiniame pasaulyje atsiranda vis sudėtingesnės sistemos, kurios priklauso nuo rūšies
sudėtingumo santykiuose tarpusavyje ir su aplinka. Čia galimas refleksas su išskirstymu, kai sensoreceptoriai atpažįsta ir
renkasi. Toliau dar labiau išvystyta sistema yra instinktas, kuris jau koduoja visą elgesio programą, nors čia dar sudėtingų
kognityvinių suvokimų nėra. Tai yra daugumos žemesnių rūšių elgesio principas, kurios turi tik labai specializuotas proto
formas, skirtas medžioklei, dauginimuisi, socialiniam elgesiui
ir t.t.
Tačiau socialinis protas jau sugeba skirstyti: „mano rūšis – ne
mano rūšis“, „priešas – draugas“. Taip pat geba koordinuoti
veiksmus medžioklėje, turi hierarchijos suvokimą ir t.t. Tokiose smegenyse sprendimai daug sudėtingesni ir juos grindžia
rudimentiniai proto principai. Ir paskutinis modelis yra moralės sistema, kuri įsiterpia į veiksmo grandinę ir jį arba blokuoja, arba skatina priklausomai nuo principų įrašytų į smegenis. Moralinė sistema yra sudėtingėjančių socialinių santykių rezultatas ir kognityvinių gebėjimų milžiniškas žingsnis į
priekį.
Veiksmai be stabdymo arba veiksmai valdomi gyvūninio instinkto pagrįsti efektyvumu ir jie nei moralūs, nei amoralūs, –
tokia yra gamta žemutinėje evoliucijos pakopoje. Kitoks elgesys atsiranda socialiniuose santykiuose, kuriuose reikia riboti
aklą refleksinį arba instinktyvų elgesį tam tikra socialinės moralės forma. Jis atsiranda jau aukštesniuose gyvūnuose, kurie
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veikia bendrai, grupėmis ir negali su savo rūšimi elgtis taip pat
kaip su kitomis. Pvz., savo rūšies nemedžioja ir nenaikina, dalinasi grobiu ir t.t. Iš tokių santykių atsiranda moralinis mąstymas, kai susikuria rūšys, apdovanotos aukštesniu, suprasti ir
pažinti gebančiu protu.
Nepaisant to, net labai civilizuotoje socialinėje aplinkoje išlieka, o galbūt net evoliucionuoja nemoralus elgesys, nestabdantis agresijos. Pavyzdžiui, tada, kai pradedama kovoti dėl
dominavimo, valdžios, kai išnaudojama ir atsisakoma dalintis
ar net naikinama kovoje dėl įtakos ir galios arba net savo
malonumui. Toks buvo žmonijos pasaulis per visą istoriją, ir
šiomis dienomis nei kiek nepakitęs. Maža to, kadangi moralus
protas paralyžiuoja veiksmą, jis mechaniškai diegiamas į vergų sąmones tam, kad jie nekeltų valdžiai pavojaus ir nesiektų
konkurencijos.
Bet aukštesniame range tenka atsisakyti etinės dimensijos ir
veiksmai artėja prie nestabdomos grandinės principo, kai neveikia jokie stabdžiai ir jokie skrupulai. Tai ypač būdinga
valstybės organizacijai ir šios organizacijos valdžiai. Ar todėl,
kad turi stiprinti savo galią, ar todėl, kad save laiko „geresniais“, labiau „nusipelniusiais“.
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Tad aukščiausiame range anksčiau minėtas gnostinis varikliukas veikia laisvu režimu ir individai su savo valdomomis organizacijomis konkuruoja aukščiausioje lygoje. Žemesnis rangas dresiruojamas būti moralus, doras, pareigingas darbštus,
paklusnus ir t.t. Turi priimti įdiegtas į protą darbinės egzistencijos programas ir paklusti vyresnybei. Tokiems žmonėms dažnai dedami kontrolės implantai ir autonominė aktyvumo sistema robotizuojama, kad žmogus paklusniai vykdytu
savo pareigas. Jiems atiduodamas darbingumas ir energija, bet
tik tam, kad gerai padarytų paskirtą darbą. Šitaip elgiamasi su
visa visuomene, nes per didelis jos aktyvumas nepageidautinas, nes manoma, kad išplistų riaušės ir maištai ir bet kokia
mažiausia dingstimi būtų nuvertinėjamos valdžios. Visu tuo
pasirūpina „ugdymo“ sistema, kuri įjungiama nuo darželio.
Kitaip sakant, smegenys formuojamos taip, kad aukštesnėje
valdžioje veiksmai būtų efektyvesni, o tam reikia kuo mažiau
skrupulų, o žemesnėse kastose įvedamas kuo sudėtingesnis,
neryžtingesnis ir baikštesnis elgesys, nuolat baiminantis, kad
tik nebūtų pažeistos kokios nors valdžios sugalvotos taisyklės,
nes tada „bus problemų“.

Kam reikalinga etika?
Jeigu nebūtų socialinių santykių rūšies viduje, moralė būtų
nereikalinga, nes jos prigimtis yra socialinė. Tačiau Homo
Sapiens yra socialinė rūšis, tad natūraliai kognityviniame prote
susiformuoja įvairios moralės sampratos ir elgesio etikos taisyklės. Aš kaip libertaras išskiriu tokias pagrindines sąvokas,
dėl kurių rūšies viduje vyksta konkurencija ir tampa reikalingos reguliavimo taisyklės. Konkurencijoje išskiriamos Gyvybės, Laisvės, Turto ir Orumo sferos. Tai reiškia, kad kalbant
apie gynybą (pirmiausiai!), žmogus turi teisę į priemones ginti
gyvybę, laisvę, turtą ir orumą. Taip pat, šią gynybą galima
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išplėsti iki sau artimų žmonių grupės, kuriuos gali užtarti arba
savo priemonėmis apginti. O tai reiškia, kad kitam atimama
teisė kėsintis. Jeigu, nepaisant šių taisyklių, kėsinamasi – įgyjama teisė į gynybą. Šis supratimas rodo, kad etika gali būti
matoma iš dviejų pusių: pirma pusė yra draudimas kėsintis, o
kita pusė teisė gintis. Taigi toks moralumo principas yra rūšies
viduje susiformuojanti etikos sistema.
Mūsų laikais visuomenė yra išardyta ir šita teisė į tiesioginę
gynybą labai susilpninta. Pirmiausiai, ji atskiriama nuo nukentėjusio ir institucializuojama, tai yra, pats žmogus negali daryti
nieko. Tada ši suišorinta jėga organizaciškai sustiprinama, kad
paskiri asmenys negalėtų nuo jos apsiginti, nesiimdami specialių priemonių (nedarydami „nusikaltimo“). Ir galutinis etapas, ši suišorinta jėgos ir prievartos sistema aukštesnių kastų
mafijos užgrobiama ir jokios teisės valstybės organizacijoje
nelieka. Valdžia, žinodami, kad jie nebaudžiami, daro ką nori
170

ir šitaip susiformuoja vadinamoji teisinio nihilizmo ir teisinio
banditizmo situacija.
Tačiau prigimtinė teisė ir jos sistema išlieka ir kartas nuo karto
pavyksta ja pasinaudoti. Tokį supratimą galima pavaizduoti
schema, kurioje matome tris sprendimo-veiksmo tipus, apie
kuriuos kalbėjome prieš tai, ir turime atsakymą-atoveiksmį,
kuris yra ne kas kita kaip teisė į gynyba. Kuo aukštesnis moralumo lygis, tuo mažiau reikalingos drastiškos gynybos priemonės, kurios iš principo prieštarauja moraliniam žmogaus supratimui.
Šis principas reikšmingas tuo, kad jis neverčia žmogaus idiotu,
kuris net patirdamas agresiją „neturi moralinės teisės daryti
nieko“, duodant pasityčiojantį patarimą „atsukti kitą žandą“. Ir
visiškai nesvarbu koks žmogus, grupuotė, mafija ar organizacija kėsinasi. Šitokia sistema reguliuoja santykius tarp žmonių
ir sukuria susitarimo galimybes. Taip pat ji normalizuoja požiūrį į visą aplinką, į kitas rūšis, ir sudaro sąlygas egzistuoti
įvairioms gyvybės formoms Žemės biosferoje.
Kita vertus, per visą žmonijos istorija egzistavo įvairios iškreiptos sistemos, kurios buvo primetamos kitiems grupuočių,
užgrobusių valdymo svertus. Kiti individai paverčiami arba
pavojingais priešais ir sunaikinami, arba naudingais idiotais ir
išnaudojami. Išnaudojamų kastų žmonėms nuo gimimo luošinamos smegenys, šiam tikslui sukūrus ištisą comprachicos’ų
sistemą, kuri užsiima autonominio aktyvumo sistemos deformavimu, pritaikant ilgalaikį slopinimą, terorizavimą, tyčiojimąsi, žeminimą, niekinimą ir t.t. Šita sistema vadinama „švietimu“. Be psichologinio, fizinio ir socialinio deformavimo,
naujausios galimybės įgyjamos pritaikant psichotroniką, kurios pagrindinė priemonė yra įvairių lobotomijų sistema. Comprachicos’ai šiais laikais programuoja smegenis ir jų tikslas –
ne paruošti laisvam veikimui ir, jei reikia, savo interesų gy171

nimui, bet siekia kiek galima susilpninti, kad nebūtų problemų
valdžiai. O šie daro ką tik užsigeidžia.
Dabartinėje visuomenėje matome gnostinės energijos „varikliuko“ nusilpimą, veiklos robotizavimą ir dvasinį skurdą.
Aiškiai matosi, kad ši savivalė primetama iš pašalies. Tai nėra
„užprogramuota genetiškai“, greičiau tai pasekmė techniškai
suardytos, sužalotos ir deformuotos autonominio aktyvumo
sistemos. Vienintelis kelias į laisvę yra išsiprogramuoti ir atsikratyti robotizuotų mąstymo šablonų.
Svarbiausias principas, kurį turi įsisavinti kiekvienas žmogus
– moralė tai ne vien draudimai, bet ir teisė laisvai veikti.
2014-03-04, Kaišiadorys

22. Globalinė sąmonė

Tiriant žmogų, naudinga jo galimybes vertinti dviem aspektais: vienas jų yra sąmonės aprėptis, o kitas – realaus veiksmo
erdvė. Pati savaime sąmonė gali apimti visą realybę, tačiau
kuo toliau nuo tiesioginio patyrimo, tuo ji yra labiau pasinėrusi į fantazijų pasaulį. Kitaip sakant, tolstant nuo centro,
sąmonės turinio kokybė – prastėja, atsiranda daug neteisingų
vertinimų, interpretacijų ir išsigalvojimų. Tiesioginė patirtis,
kontaktas – kokybę gerina, bet tam reikia, kad žmogus turėtų
plačią realaus veiksmo areną. Reali sandūra su pasauliu žmogų
daro protingesniu. Tačiau tam reikia, viena vertus, – proto, ir
kita vertus materialinių galimybių. Neturint pakankamos kokybės proto, tokią veiklos erdvę susikurti sunku, ypač tada, kai
tenka susidurti su iššūkiais ir sudėtingomis problemomis.
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Tai struktūrinis pjūvis, kurį galima vaizduoti erdviškai ir kaip
procesą laike. Imant konkretų žmogų arba organizaciją, vertinama konkreti faktinė padėtis, nustatoma, koks lygis duotu
momentu yra pasiektas. Tam reikalinga sistema, kuri atitinka
pasaulio sandarą ir leidžia lyginti santykį tarp sąmonės aprėpto
ploto ir realios veikimo erdvės. Šita sistema konkretizuojama
sudarant lygių hierarchiją, suteikiant kiekvienam lygiui atitinkamą numerį. Tai universalus principas, kuris turi labai platų
pritaikymą, leidžia įvertinti save ir kitus.
Aš siūlau variantą, kuriame maksimali erdvė yra visa galaktika. Jeigu sugebama sujungti šį sąmonės plotą su veiksmo galaktiniais veiklos masteliai, turime aukščiausio lygio pasiekimą, kuris lygus 1. Žemesnis lygis yra daug žvaigždžių aprėpiantis sektorius, rodantis technologinius pasiekimus, suteikiančius priemones efektyvioms tarpžvaigždinėms kelionėms,
kurios yra galaktikos užkariavimo prielaida. Čia būtų žemesnis už aukščiausią, 2 lygis. 3 lygis pasiekiamas tada, kai sugebama keliauti į vietines žvaigždes, esančias arčiausiai gimtosios žvaigždės. Šis proveržis reikalauja fundamentalių atradimų, kuriuos padarius baigiasi sėslios kosminės civilizacijos era ir prasideda kosminių keliautojų ir tyrinėtojų civilizacija, atverianti kontaktų su nežemiškomis rasėmis galimybę. 4
lygis – tai vienos žvaigždės lygis, kuriame mokama skraidyti
kosmine erdve, tačiau tik vietinės planetų sistemos tyrinėjimo
tikslu. Ir žemiausias, 5 lygis yra vienos planetos lygis, kurioje
sukuriamos technologijos, leidžiančios visą žmoniją paversti
„globaliniu kaimu“.
Ši sistema yra bendras principas, kuris parodo kaip vertinamas
žmogaus, organizacijos, civilizacijos rangas, nustatant proporciją tarp to, ką sąmonė sugeba aprėpti savo viduje ir kas įmanoma realiai realizuoti fiziniame pasaulyje. Mūsų planeta, akivaizdu, penktą lygį yra pasiekusi, nors pilnos realizacijos dar
nėra, nes nesukurta pasaulinė vyriausybė, nėra centralizuotos
valdžios. Galbūt to niekada ir nebus, tada penktą lygį turėsime
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su daugiapoliu variantu. Taip pat planetoje veikia kelios organizacijos, kurios turi galimybę iš dalies realizuoti 4 lygį, tačiau
tik mokslinių tyrimų ir eksperimentų tikslais. Kadangi kai kurios iš jų neturi finansavimo, techninės galimybės nerealizuojamos ir sėdima stagnacijoje. 4 lygis bus užbaigtas tada, kai
bus kolonizuota visa saulės sistema ir susisiekimo, ir technologijų galimybės prilygs vietiniam susisiekimui planetoje.
Iki to dar reikia paaštrinti protą ir patobulinti kosmines technologijas: mokslą, transportą, kosminę mediciną ir t.t. Aukštesni lygiai – dar sunkiau pasiekiami, jiems įgyvendinti reikia
gerinti sąmonės kokybę, kad jos turinys atitiktų tikrovės sandarą ir ją būtų galima įvaldyti pritaikius fizikines technologijas.
Matome, kad svarbiausias momentas yra sąmonės kokybė,
nors svarbios ir materialios galimybės. Tai reiškia, kad sąmonė gali būti kokybiška ir nekokybiška, net tuo atveju, kai ji
užima tą patį aprėpties plotą. Kokybišką sąmonę charakterizuoja žinių lygis, jų atitikimas tikroms, pažangioms tikrovės
galimybėms, kurias pasiekti įmanoma tik tada, kai įtraukiamos
tos galimybės, kurios yra anapus tiesioginio suvokimo ir primityvių mąstymo šablonų. Šios galimybės visos išvaikščiotos
ir šaltinis išsemtas iki galo, tad norint žengti tolesnius žingsnius, reikia šį stereotipinio mąstymo barjerą sulaužyti ir sukurti naują pasaulio interpretavimo principą. Man šiuo metu
tai yra viena iš svarbesnių temų. Nekokybiška sąmonė turi
klaidingus vaizdinius, neatitinka tikrovės, paskendusi iliuzijose, nusigrybavusi į fantazijų pasaulius ir svarbiausia yra nepraktiška technologine prasme. Tokie yra mitologiniai, religiniai, ezoteriniai vaizdiniai, kurie uždengia tikras galimybes
ir jų marinavimas užkerta visus kelius į ateitį. Kokybiška sąmonė – atitinka tikrovės struktūrą, žino jos neprimityvius principus, turi efektyvius metodus jiems išreikšti. Tai taikytina
matematikai, fizikai, logikai ir pan.

174

Šiuo metu vieša matematika naudoja paprasčiausią skaičiaus
operatorių, kuris yra tapatybės fraktalui pritaikytas dalinimas
ir jungimas, išreiškiamas matematiniais ženklais. Tačiau skaičiuoti kontinuumų gabaliukus – šiuo metu yra per daug primityvu, tuo tarpu tai pagrindinė vis dar naudojama daugelio parametrų vidinė struktūra. Todėl reikia naujos erdvės fraktalo
struktūros, atitinkančios auftato struktūrą ir naujų skaičiaus
operatoriaus sekų, kurie reikštų daugiau nei tik dalinimą ir
siejimą. Tokių struktūrų yra, bet nėra sujungtų su anapusiniu
pasauliu. Iš tiesų, šį primityvumą galima suformuluoti ir taip:
fraktalas yra kokybių kintamieji, o operatorius, į kurį įstatoma
kokybė, yra kiekybė, tas pats skaičiaus operatorius ir jų struktūros lygtyse. Iš mano paskutinių tekstų matosi, kodėl toks
metodas yra problemiškas – jis įklimpęs į vidinį egzistenciato
realino pasaulį, kurį žmogus suvokia kaip juslinio paveiksliuko kapsulę, kurioje apsigyvenusi jo sąmonė.
Šis mokslas leido įvaldyti 5 lygį, sukurti prielaidas 4 lygio užkariavimui. Tačiau matosi, kad tokia sąmonės kokybė nepakankama, norint realizuoti civilizaciją dar aukštesniuose lygiuose, iki pat aukščiausio galaktinio lygio. Su tokiu mokslu –
to tikrai nebus. Būtina nauja matematika, nauja fizika. Avangardiniuose projektuose tai gali būti įgyvendinama praktiškai
jau dabar, tačiau šis principas turi būti pakeistas visame pasaulyje – visuomenė turi būti pripratinta prie naujo mąstymo,
turi būti paskatinta atsisakyti konservatyvių vaizdinių. Čia iš
dalies yra ir valdymo problema, nes norima mases uždaryti į
ribojančią matricą, siekiant užtikrinti organizacijos stabilumą,
tačiau prarandant ateities galimybes ir greitesnę civilizacijos
raidą. Tam reikia mokytis mąstyti ne kokybiniais vaizdais ir
ne atliekant analizės-sintezės su jais operacijas. Operacijos reikalingos anapus juslinių vaizdinių. Tik tada bus gauta aukštesniam lygiui reikalinga kokybė.
Tai pirmo aspekto pagrindinė problema. Antro aspekto, realaus veikimo apribotoje erdvėje problema yra – kaip visiems
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joje išsitekti neišsprogdinus planetos. Problema ta, kad kai ribotoje erdvėje daug vienodu mastu veikiančių žmonių ir organizacijų, jų interesai neišvengiama susikerta ir jie pradeda
vienas kitą stabdyti. Vieniems pavyksta užtikrinti savo augimą, o kiti savo veiklą turi riboti, turi prisitaikyti prie galingesnių. Taip atsiranda veiklos mastų sluoksniai, kurie pereina į
hierarchiją. Hierarchija nėra gerai, nes tokiose sąlygose didelis skaičius žmonių uždaromas į ribojančią piramidę ir sunaikinamos jų vystymosi galimybės (arba pavagiamos). Tačiau tai neišvengiama, nes visi prezidentais būti negali. Tokiu
atveju būtų visiškas chaosas ir sistema žlugtų. Tai galima realizuoti tik tuo atveju, jeigu plėtimąsi ribotų draudimas naudotis kitais žmonėmis ir jų sąskaita plėsti savo galimybes,
tačiau tokiu atveju būtų ne toks galingas bendras aktyvumo
mastas, nes žmogaus fizinės ir protinės galimybės ribotos ir to
neištaisytų net pažangios technologijos.
Dėl šių priežasčių nusistovi kokia nors reali situacija – daugiapolė arba vienpolė, tačiau neišvengiamai – hierarchinė. Perėjimo į aukštesnę pakopą metu ši tvarka projektuojama į naują
pasaulį, nes į jį žengiama ne per vieną centrą, bet per kelis ir
kiekvienas atskiras centras konkurencijos sąlygomis užsiiminėja strategines vietas, realizuodami naujas kokybes. Tam, be
abejo, reikia, kad ta kokybė būtų pasiekta visose vietose. Tačiau žinių mainai ribojami, pažangiausios technologijos slaptinamos ir niekas nenori atiduoti savo pranašumo.
Matome, kas šiuo metu vyksta planetoje: JAV siekia iššokti
aukščiau bambos ir sukurti vieną centrinę valdžią, kuri priklausytų Amerikai. Tam yra priešinamasi ir ganėtinai sėkmingai. Nuo to, kaip ši kova dėl planetos baigsis, priklausys
kokią vienos žvaigždės, 4 lygio civilizaciją turėsime ateinančiais tūkstantmečiais. Centralizuotą, valdoma iš vieno centro,
užsigrobtą komercinių ir technologijų monopolijų, kurios išnaudos visą žmoniją ar bus sukurta kažkas palankesnio žmogui ir priimtinesnio normaliam, civilizuotam mąstymui. Dau176

giapolė 4 lygio civilizacija nėra tobula, nes tai užprogramuoja
ateities kosminius karus dėl teritorijų ir resursų, išsivadavimo
kovas ir panašiai, tačiau einant skirtingais keliais, didesnė
tikimybė pasiekti kitą tikslą – dar aukštesnę civilizaciją ir neišnykti padarius klaidą kaip gali atsitikti einant tik vieninteliu
keliu.
Užbaigti norėčiau parodydamas ir kitą galimybę pritaikyti šią
sistemą. Toks principas tinkamas analizuoti visuomenę daug
mažesniais masteliais ir vertinti konkrečių žmonių gyvenimo
galimybes, palyginus kiek globalizuotas žmogaus mąstymas
viduje, ir kiek šį globalų mąstymą jis sugeba realizuoti savo
gyvenime. Taip pat žiūrint ne tik plotą, bet ir mąstymo kokybę. Reikia suprasti paprastą tiesą, kad sąmonė gali būti labai
plati, bet konkrečiais veiksmais realizuojamas tik nedidelis
šios sąmonės fragmentas. Tai svarbi visuomenės problema išplitus internetui ir kitoms žiniasklaidos rūšims. Galima „dalyvauti“ visuose planetos įvykiuose, neiškeliant kojos iš namų,
tad realaus veiksmo arena yra suspausta į tašką. Tokio tipo
žmones galima vadinti fantastais arba „virtualais“. Tai nėra
blogai, blogai yra žema sąmonės kokybė ir mažas aktyvumas.
Kuomet tokią sąmonę žmogus sugeba realizuoti, jis gali išsikovoti daug aukštesnius rangus žmonijos hierarchijoje.
2017-05-01, Kaišiadorys

23. Gyvenimo faktorių diagrama

Kompiuterinio modeliavimo technologijos pakeitė kone visas
gyvenimo sritis darbo įrankių ar poveikio priemonių prasme.
Ne išimtis ir visuomenės valdymas, kuriame naudojami ir visos populiacijos, ir kiekvieno žmogaus kompiuteriniai mode177

liai. Dar daugiau, ne mažą dalį sprendimų priima ne žmogus,
bet tam specialiai užprogramuotas dirbtinis intelektas, kuris
surenka informaciją, ją analizuoja ir vertina, kuria bendrą modelį ir galiausiai teikia savo pasiūlymus sprendimų priėmėjams. Tad turime kažką panašaus į kompiuterių ir dirbtinio intelekto diktatūrą, kai mašina pastatoma aukščiau už žmogų, į
kurį žiūrima tik top-down principu, t. y., iš viršaus, ekrane
tiesiogine to žodžio prasme.
Kaip tai atrodo galima pasižiūrėti nubraižytame paveikslėlyje.
Tai nėra tikra kopija, bet sumodeliuota pagal galimybes ir
tikimybes. Taip atrodo žmogus, kurio elgesį kompiuteris bando sumodeliuoti ir numatyti tam, kad galėtų parinkti tinkamas
poveikio priemones, jeigu nukrypstama nuo kokių nors normų.
Daroma prielaida, kad žmogaus planus ir veiklą sąlygoja materialūs ir informaciniai faktoriai. Materialių faktorių bazė yra
turimas turtas, o informacinių – paveldėtas ir susiformuotas
lavinimusi protas. Turtas gali būti užsidirbtas ar gautas pagal
socialinio statuso modelį, jeigu žmogus priklauso aukštesnei
socialinei klasei. Todėl jis lemia vartotojišką požiūrį į kitus
materialius faktorius: formuojami socialiniai faktoriai, naudojamasi ekonomine sistema dar padidinti savo turtui. Informaciniai faktoriai tokiu atveju nueina į antrą planą. Kitas variantas, kai turto ir statuso nėra, bet turimas aukštesnis intelektas. Tada, naudojantis ekonomine santvarka, bandoma savo turtą ir socialinę klasę pakelti į aukštesnį rangą. Tokie žmonės angliškai vadinami „socially mobile“.
Šitą diagramą galima naudoti įvairiai, papildant arba pasirenkant kitus išeities taškus. Mano pavaizduotoje diagramoje baze pasirinkti žmogaus planai. Dažniausiai gyvenimo planas
būna sukaupti arba padidinti savo turtą, jeigu ateini iš vargingesnės aplinkos. Ir čia yra du keliai: vienas paprastas, naudojantis kapitalizmo įrankiais ir kuriant savo verslą; arba per
proto lavinimą, kai pirmiausiai sukaupiamos reikalingos žinios
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kokioje nors srityje ir tik tada jas bandoma realizuoti, padarant
verslą bei pagerinant savo finansinę padėtį ir atitinkamai savo
socialinį statusą. Tačiau jeigu turtas turimas, galimas ir kitas
gyvenimo kelias, kai turtas ne be galo didinamas, bet pritaikomas projektams, kurių tikslas išplėsti žinias ir protą, tada
kuriant planus, kaip tas naujas žinias, idėjas, teorijas pritaikyti,
pertvarkant kokius nors materialinius arba informacinius faktorius – visuomenę, ekonomiką, mokslą, švietimą, technologijas, civilizaciją ir t.t.
Tad reikia suvokti du dalykus, kad kiekvienas žmogus, taip pat
ir jūs, esate šitaip modeliuojami ir vertinami valstybės organizacijos, kur superkompiuteryje turimas visos valstybės modelis su kiekvienu konkrečiu žmogumi. Kita vertus, tą patį
principą galima taikyti ir pačiam, modeliuojant kitus žmones,
ypač priklausančius valstybės organizacijai. Kokie pagrindiniai faktoriai, kurie lemia mąstymą ir elgesį, tai ar žmogus yra
vidutinis tipažas, nenukrypstantis nuo standarto, ar turi ką nors
originalaus. Pavyzdžiu, ar žmogus yra visiškai susiliejęs su socialiniu ir ekonominiu vaidmeniu, nebando įvesti nieko naujo
ir nieko pakeisti. Tai yra, kokia nors darbininkiška funkcija,
arba turto ar atlyginimo darymo mašina, kurioje nieko daugiau
nėra.
Beveik visus materialių ir informacinių faktorių segmentus įvertina oficiali organizacijos sistema. Turtas turi būti deklaruotas, socialinis statusas užfiksuotas vardais ir rangais, ekonominiai vaidmenys, nuosavybe, funkcija, tokia kaip direktorius, vadybininkas ir t.t. Protas ir žinios vertinami mokykloje
ir universitete, belieka tik savarankiškas ugdymasis ir planai,
kuriuos išaiškina agentūrinė žvalgyba ir visus duomenis suveda į modeliavimo kompiuterį ir laiko kiekvieną žmogų šitaip „suskaičiuotą“. Visi, kurie modelio įvertinami kaip neaiškūs, tiriami su specialiais operatyviniais ir žvalgybiniais tyrimais, šitaip siekiant išsiaiškinti tokio neaiškumo ir neapibrėžtumo priežastis.
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7 pav.
Tačiau tai ne viskas, nes informacijos surinkimu ir jos sumodeliavimu viskas neužsibaigia, nes kiekvienas žmogus pagal
tam tikrus kriterijus ir metrikas „išmatuojamas“ ir jam dirbtinis intelektas parenka savo nustatytą gyvenimo planą, pagal
kurį valstybė netiesioginiais bei tiesioginiais būdais bando
kreipti žmogaus mąstymą ir veiklą. Jeigu žmogus pradeda
priešintis, su juo paprasčiausiai susidorojama. Kitaip sakant,
valstybė mano, kad turi teisę nuspręsti už kiekvieną žmogų ko
jis vertas ir pagal tai parenka gyvenimą. Tam yra specialios
formulės, į kurias įstačius reikšmes, apskaičiuojama kiekvieno
žmogaus vieta organizacijoje. Laisva valia, iniciatyva, gabumai yra tik vienas iš sveriamų faktorių.
Yra specialus šio valdymo tipo pavadinimas, kuris yra „technokratija“. Laisvos valios lieka labai nedaug, nes stengiamasi
užvaldyti kuo daugiau nepavaldžių sričių ir sutvarkyti jas pagal savo įsivaizdavimą. Tie, kas valdo sistemą, aišku, pirmiausiai galvoja apie savo turtą ir statusą, tada turi tam tikrų
„idealistinių“ vizijų ir įsivaizdavimų, kaip turi funkcionuoti jų
valdoma sistema. Tad po truputį mažinama „laisvos rinkos“
veikimo zona, demokratija, nes politikai ne laisvai išrenkami,
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bet parenkami „geriausi“ pagal sistemos įsivaizdavimą. Demokratiniai rinkimai tėra vaidyba ir spektaklis.
Reikia neužmiršti, kad šie faktoriai realūs ir jie veikia iš tikro,
tad juos žinant galima įvertinti kiekvieno žmogaus galimybes.
Tačiau galima, jeigu nori išvengti psicho-socialinės inžinerijos, bandyti gyventi „off the grid“ principu. Bent padaryti, kad
tokia būtų gyvenimo viena dalis. Visas gyvenimas tokiu principu įmanomas tik kaip marginalinis gyvenimas, neturint nei
viename segmente aukštų įvertinimo koeficientų. Toliau galima bandyti daryti savo mąstymą ir planus nestandartinius,
kad būtų kuo sunkiau numatyti elgesį su primityviu dirbtiniu
intelektu. Nors veikia ribojantys faktoriai, galima bandyti laužyti nusistovėjusius stereotipus ir pasirinkti gyventi savo gyvenimą tokį, kokio geidžia širdis. Pavyzdžiui, atsisakant būti
tik kokia nors turto akumuliavimo mašina, šiam tikslui paaukojant visą savo gyvenimą. Galima daugiau dėmesio skirti
informacinių faktorių vystymui, šitaip investuojant į žinias ir
protą ir pagal šias veiklas planuojant savo gyvenimą. Tarkime,
jeigu nusprendžiama eiti dvasinio tobulėjimo keliu.
Valstybei aišku reikia tik kerpamų avių, nes turi galvoti apie
savo sistemos išlaikymą organizuojant mokesčių rinkimą. Todėl reikalingi tik išnaudojami darbininkai arba pelno mokesčius generuojantys verslininkai. Tačiau joks įstatymas tokio
gyvenimo būdo rinktis neverčia, ir valstybė šį tikslą pasiekia
netiesioginės, arba minkštos, prievartos priemonėmis. Pavyzdžiui, plaunant smegenis mokykloje ir universitete, per masinio informavimo priemones ir t.t. Nestandartinis mąstymas
yra retas ir jis visada sistemos sudorojamas per informacinį ir
socialinį spaudimą. Tačiau mūsų dienomis tokios poveikio
priemonės iš tikro darosi vis mažiau veiksmingos. Dar juokingiau tai, kad šitaip įmanoma sumodeliuoti ir pačią valstybės organizaciją, turint omenyje ne „viešus“, bet slaptus finansus. Valstybė, kuri vystosi tik tokios diagramos rėmuose
yra vidutinybių valstybė.
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24. Gyvenimo spektaklis

Kiekvieną žmogų galima apibūdinti 1) jo mąstymo apimtimi
arba sąmonės globalumu, nuo kurio priklauso kokius įvykius
jis įtraukia į aktualių klausimų sąrašą, darančių įtaką jo gyvenime per protą ir 2) realios veiklos apimtimi, kuri yra ta dalis,
kurią jis sugeba realizuoti savo realiame gyvenime. Dėsnis
toks, kad sąmonės apimtis dažnai gerokai lenkia realios veiklos mastelius, nes įtakojimas mintyse, savo prote daug lengvesnis nei leidžia realios galimybės. Šiais laikais visi mąsto
globaliai ir šis mąstymas labai veikia žmonių gyvenimo būdą,
tačiau net tokiame pasaulyje visa globali sąmonė nerealizuojama, nes tam trūksta išteklių. Realiam aktyvumui reikalingas
pamatas, kuris yra ištekliai, turtas, valdžia, įtaka ir panašūs dalykai. Kadangi jie riboti, reali veikla susiduria su neperžengiama riba.
Turtai ir valdžia padalinti hierarchiškai, nes labai daug turi tik
nedidelė mažuma, o vis didesnis žmonių skaičius artėjant prie
piramidės pagrindo, jų turi vis mažiau. Vadinasi ir vėl turime
garsiąją ant pagrindo stovinčią resursų piramidę ir ant smaigalio – realios veiklos masto piramidę. Didelio žmonių skaičiaus veiklos mastas minimalus, nes tam jie neturi išteklių, todėl piramidė stovi ant smaigalio. O viršuje surinkta galingųjų
mažuma, kurių veiklos mastas apima visą planetą, nes jie turi
valdžią, turtus ir atitinkamai galimybę lemti kitų žmonių gyvenimus.
Pamėginkime išsiaiškinti kodėl atsiranda tokia neproporcinga
veiklos apimties gradacija. Priežastis paprasta: teritorija, ištek182

liai yra riboti, vadinasi kiekvienam negali priklausyti viskas. Iš
pradžių į planetą pretenduoja visi, tačiau greitai pamato, kad
susikerta labai didelio žmonių skaičiaus interesai ir tarp jų prasideda konkurencija. Vieni pradiniame etape būna stipresni,
protingesni, turtingesni, sugeba geriau suorganizuoti savo galios centrus, todėl nugali silpnesnius įtvirtina save kaip galingą, didelio veiklos masto struktūrą. Kiti atitinkamai turi apsiriboti, nes paprasčiausiai nepajėgia apginti savo teritorijos.
Dėsnis toks, kad daug, beveik viską turėti gali tik nedidelis
žmonių skaičius ir labai didelis skaičius turi tik minimumą,
reikalingą išgyventi. Taip laikui bėgant susiformuoja du trikampiai: vienas valdžios, hierarchinis, kitas veiklos – apverstos hierarchijos. Dauguma veikia tik lokaliai, kuria „savo
gyvenimus“ ir nedidelė mažuma kontroliuoja viską ir veikia
globaliai.
Mąstyme to gali nesimatyti, nes mąstyti galima visos visatos
masteliais, bet veikti įmanoma tik tokiu principu kaip paaiškinau. Taip susiformuoja schema, kuri sudaryta iš bazės,
kuri yra veiklos apimtis ir antstato, kuris yra mąstymo apimtis.
Kai bazės ir antstato plotai atitinka, turime realistinio mąstymo
žmogų, kuris nesirūpina tuo, kas jam nepasiekiama. Tuo tarpu, kai mąstymo plotas gerokai lenkia bazę, kurios ribose juda
žmogus, turime neadekvatų požiūrį, kurio bruožas tas, kad bazė ir antstatas, sujungtas ne vertikalia, bet labai pasvirusia tiese. Internetas ir televizija mūsų dienomis leidžia dalyvauti beveik visuose planetos įvykiuose, bet realiai veikti ir daryti tikrą įtaką įvykiams gali tik išrinktųjų mažuma. O globalia sąmone paprasčiausiai naudojamasi.
Savo tekstuose pasaulius, kuriuose gyvena žmonių grupės, vadinu rezervatais, kurie visi kontroliuojami uždarų zonų ir priklauso jų įtakų sferai. Toks rezervatas turi amfiteatro sandarą,
kai apačioje yra scena, o aplink sceną išsidėsčiusios šlaitu kylančios vietos žiūrovams. Žiūrovai stovi ant aukštesnės ar žemesnės pakopos ir stebi veiksmą, kuris vyksta scenoje apa183

čioje. Tas veiksmas tai žmonių gyvenimas. Šis gyvenimas yra
tik spektaklis, kurį režisuoja amfiteatro viršuje stovinti valdančiųjų grupuotė. Paprastas žmogus gali veikti tik scenoje ir
jo veiklą riboja kiti spektaklio aktoriai. Ant aukščiausios pakopos stovi valdovai, kurie kuria spektakliui scenarijų ir visi
aktoriai turi jam paklusti. Aktorius gali įsivaizduoti, kad jis
laisvas veikti kaip nori, bet kuo ilgiau pragyvena, tuo aiškiau
supranta, kad yra tik kontroliuojamo rezervato gyventojas.
Amfiteatras paprastai sutvarkomas į tris lygius: scena – apačioje, vidurinė pakopa – prižiūrėtojai ir aukščiausia pakopa –
valdovai. Veiklos mastas mažiausias yra scenoje, vidurinėje
grandyje šiek tiek didesnis, nes jis aprėpia visą rezervatą, mato
jo globalines struktūras, bet tai nėra maksimalus rangas todėl,
kad ši grandis pavaldi aukščiausiai rezervatų valdžiai. Valdžia
visada veikia globaliai, lemia visumos gyvenimus ir jų pagrindinis uždavinys uždaryti žemiau stovinčius į sau naudingus mąstymo ir elgesio šablonus.
Visiems žinomas dėsnis, kad kaip žmogus mąsto, kaip supranta, taip ir elgiasi. Todėl norint priversti rezervato žmones judėti ir judėti sau naudingu judėjimu, kuriama tam tikra pasaulio ir žmogaus samprata, kuri per organizuotą švietimą, filosofiją, mokslą, masines poveikio priemones formuoja žmonių sąmones. Didžiausią įtaką daro kalba, tam tikras žodynas
ir terminologija, posakiai ir frazės, bendresni supratimai, kuriuos įdiegus žmogui į galvą, jis priverčiamas visą gyvenimą
judėti valdžiai naudingu judėjimu. Tam, kad poveikis būtų
efektyvus, naudojamos įvairios taktikos ir gudrybės, tokios
kaip tiesos, tikrovės, tvarkos, prigimties, faktų, objektyvios realybės kultas ir panašūs dalykai. Tai, kas yra tik valdžios
galvose sukonstruoti ideologiniai konstruktai, nuleidžiama rezervatuose kaip nepajudinama objektyvi tikrovė, įdedama į
galvas ir sutvirtinama programiniu cementu, kad užsifiksuotų
visam gyvenimui. Dar viena gudrybė – šios fiksuotos formos
sujungiamos su emocijomis, paverčiant žmones formos fa184

natikais, kad pradėtų tapatintis ir kontroliuoti visus, kurie išsiskiria, šitaip sukuriant masės sistemą.
Įdedamos tokios pagrindinės idėjos: turi riboti savo veiklos
mastą, paklusti valdžiai, kuri už tave nuspendžia globalius
klausimus ir griežtai laikytis nustatytos ir užfiksuotos formos
– turi judėti taip, kaip judėjo tėvai, seneliai ir proseneliai; išlipti iš rezervato vis tiek neįmanoma, visada turėsi jame gyventi, tad geriau paklusti spektaklio scenarijui, kuris buvo sukurtas „globalistų“. Šie globalistai, rezervatų šeimininkai yra
tavo pagrindiniai priešai, bet jie apjuosę savo uždaras zonas
nepereinamomis užtvaromis, kurių vaidmenį atlieka žmonės
su užkietėjusiomis sąmonėmis, kurių formų pakeisti neįmanoma, ir jie iš kelio gali būti patraukti tik sunkiuoju būdu.
Ne kartą sakiau, kad ant planetos iš tikro nėra jokių piramidžių. Yra teritorija ir tose teritorijose įsitvirtinusių žmonių grupės, kurios padalina planetą į viešas zonas, kuriose gali būti
bet kas, privačias zonas, kuriose būti reikia šeimininko leidimo ir uždaras zonas, į kurias gali patekti tik rinktiniai žmonės, nes uždarose zonose yra saugomos visos rezervatų valdymo paslaptys. Valdymo priemonės yra įvairios, nuo fizinės
jėgos iki minkštųjų priemonių, kai naudojamas ne smurtas, bet
smegenų iškrušimas. Tos ideologinės priemonės, kurios įvairiomis kūrybinėmis formomis nuleidžiamos į rezervatus, ir
prie kurių žmonės savo mąstysena turi prisiderinti, yra minkštosios galios pagrindinis instrumentas. Tai būdas, kuriuo žmogus įstatomas į ribojančius rėmus, suformuojami įsitikinimai ir
žmogus priverčiamas judėti valdžiai naudingu judėjimu.
Pagrindinė forma, be abejo, yra žmonių kaip resurso eksploatavimas. Pirmiausiai – kiekvienas priverčiamas sunkiai dirbti,
antra – nustatomi plėšikiški mokesčiai, kuriais nusavinami
žmonių darbo vaisiai, t. y, kiekvienas dirba ne tik sau, bet šeria
kelis išlaikytinius valdžioje, kuri užsiima kontrole ir globalia
stebėsena. Visose srityse pirmenybė teikiama monopolijoms,
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resurso sukoncentravimui nedidelio žmonių skaičiaus rankose,
o kiti padaromi priklausomais nuo monopolistų ir gyvena iš
išmaldos. Taip nedidelė grupė pasiima maksimalaus masto
veiklos pasaulį, jie tampa globalistais, nes apima visas sritis, o
likusių žmonių veikla ir gyvenimas suspaudžiamas į mikroskopinį tašką. Jie tampa globalistų vergais, kurie kuria įvairias
resurso tvarkymo darbotvarkes (Agenda 21), kuriose žmonės
tėra suskaičiuoti galvijai, paskirstomi po perdirbimo cechus.
Ši sistema, kuri yra nenaudinga žmogui, įstato jį į jo galimybes dirbtinai susiaurinančius rėmus, pasiekiama per žinių sistemų formavimą, jų iškraipymą valdžiai naudingu būdu, žmogaus paslapčių slėpimą, neteisingo žmogaus paveikslo rodymą
ir panašias priemones. Tos prievartinės formos bendru žodžiu
vadinamos mase ir masės visuomene. Išsiskyrimas ir išsivadavimas iš masės yra laisvės kelias, kurio valdžia bijo labiausiai, nes laisvės kelyje žmogus atranda save ir pasaulį, pats
susikuria formas, kurios tampa jo savastimi. Sąmoningumo didinimas yra pagrindinė priemonė, kuri veda žmogų į išsilaisvinimo kelią. Kaip „judėti“, arba kitaip „formuoti savo gyvenimą“, kiekvienas turi pasirinkti pats, neleisdamas primesti
ar suformuoti jam svetimų nuostatų.
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25. Būtinybė teisingai pasirinkti

Visiems žinoma, kad veiksmo erdvė šioje planetoje yra ribota,
todėl maksimalus mastas įmanomas tik nedaugeliui. Kai visi
veikia maksimaliu mastu vienas kito neribodami, būna nestabili socialinė padėtis, nes kiekvienas trajektorijų susidūrimas
reiškia potencialų konfliktą. Realybė, deja, tokia, kad ne visi
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pajėgūs pakelti tokią naštą, todėl vengdami tiesioginių susidūrimų, turi savo veiklos mastą riboti. Taip atsiranda lygiai, kuriuose nedidelė mažuma pajėgi maksimaliam veiksmui, kiti tik
vidutiniam ir dauguma apsiriboja minimaliomis pretenzijomis.
Šitaip susiformuoja mažumos valdžia, kuri susikoncentruoja
uždarose zonose, o visos kitos tampa atviromis įtakos zonomis. Tačiau masė žmonių kiekybiškai yra didesnė, todėl jie turi potencialų pranašumą, kurį suvaldyti yra kiekvienos grupės
pretenduojančios į valdžią pirma problema. Vadovėlinis sprendimas šioje situacijoje – masę perskelti į dvi dalis ir atsukti
vieną prieš kitą. Tada, kol šie sluoksniai – žemiausia klasė ir
vidurinė klasė – kovoja tarpusavyje, mažuma gali užsiimti savo reikalais. Ši uždarų zonų apsauginė juosta suskaldo masę į
rezervatus, sukuria smegenų krušimo sistemą, maksimaliai susilpnina individo valią, padaro pasyviu įsakymų vykdytoju,
kuris besąlygiškai paklūsta bet kokiam sprendimui.
Tokia socialinė mechanika, kuri formuoja valdžias, kuriančias
gyvenimo formas pagal savo tikslus ir įsivaizdavimus, į kuriuos įstatomas kiekvienas individualus gyvenimas. Norint suprasti kaip mąsto žmonės esantys skirtingose socialinėse situacijose, norint sugebėti matyti visą sąmonės tipų spektrą, kurį galima panaudoti savo analitiniame darbe, skenavimuose ir
veiksmų planavime, reikia turėti tokių mechanizmų principus.
Kodėl liaudis daro viską ką jai liepia, kodėl valdžia užsiima
savivale ir nesilaiko jokių moralės principų; kita vertus, kodėl
peršamas agresyvus pacukrintas spektaklis, kuriuo uždaros zonos nori visą gėrį, grožį, tiesą ir teisingumą sutraukti į save?
Visi supranta – vyksta labai gudrus psichologinis žaidimas,
vykdoma psichologinė operacija.
Valdžios klausimą galima iliustruoti klasikiniu sverto pavyzdžiu. Svertas gali būti pusiausviroje arba nepusiausviroje padėtyje. Pirmu atveju valdžios santykio nėra, nes nė viena grupė neturi galimybių priversti kitą. Tokia galimybė atsiranda tik
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tada, kai padėtis nepusiausvira. Kad svertą nusvertum į savo
pusę gali naudoti dvi taktikas – uždėti ko nors daugiau savo
pusėje, kad būtų daugiau svorio arba gali svorio nuimti nuo
priešingos pusės. Svoris tai jėga, su kuria spaudžiamas savo
sverto galas, o priešingoje pusėje silpninimas vyksta su psichologine operacija, turinčia „žalio debesėlio“ pavidalą, kuris
reiškia propagandą ir informacinį karą, kurio tikslas – atpalaiduoti konkurento jėgą.
Šitaip pasiskirsto spektras minėtoje uždaros ir atviros įtakos
zonos santykių situacijoje. Uždara zona net būdami mažuma,
bet naudodami jėgą ir psichologines gudrybes, tokias kaip
neurolingvistinis programavimas ir socialiniai spektakliai, gali
sverto principu pakelti kitus į viršų ir šitaip laikant pakabintus
– išnaudoti savais tikslais. Sąmonėje suformuojamas įsakančio
ir paklūstančio žmogaus tipas, vienam suteikiama erdvė savavališkai veikti, o kitas visą gyvenimą pragyvena kaip išnaudojamas darbinis gyvulys. Esmė ta, kad ne tik pragyvena,
bet tam nesipriešina ir net neturi gebėjimo pagalvoti, kad prieš
tokią situaciją įmanoma būtų sukilti. Kaip tai įmanoma? Suvoki, kad valdžia mažuma, uždaros zonos iš tikro mažos ir
silpnos, kad tokių kaip tu yra labai daug ir kad turite kiekybinį
pranašumą, kad užtenka tik šiuo milžinišku potencialu pasinaudoti. Kas tam trukdo? Parazitinės sąmonės formos, kurios
atima valią ir padaro pasyviu įsakymų vykdytoju.
Čia reikia būti labai budriam, nes dauguma žmonių, kurie turi
potencialą, susivilioja galimybe tapti valdžios tarnu, įsivaizduodami, kad čia siūlomos geros perspektyvos ir kad savo
energiją galima panaudoti čia. Deja, ši energija yra pavagiama
uždarų zonų ir ji panaudojama visuomenės pasipriešinimo
silpninimui per suskaldymą į dvi dalis ir aktyvesnius atsukant
prieš savo pagrindinę idėją, kuri yra laisvės siekimas. Šitaip
apgaunama pažadant dovanoti didesnę laisvę, jeigu mafijai padėsi kovoti su žmonių pasipriešinimu.
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Šitaip uždaros zonos sprendė savo problemą per visą žmonijos
istoriją, ir (tai labai keista) joms tai visada pavykdavo – mažuma sugebėdavo pakelti daugumą. Tai buvo daroma per jėgos monopolijos sukūrimą ir žalio debesėlio užleidimą ant
veršių akimis klapsinčių masių. Šitaip suskaldyti, izoliuoti ir
pasyvizuoti žmonės visada likdavo lengvu grobiu grobuonims. Tai vienas spektro galas. Vidurinė dalis yra apgauti, suvilioti arba išdavikai, dėl kapeikos išdavę tą pagrindą iš kurio
išėjo. Ir uždaros zonos veikėjai, kurie nenori apriboti savo
pretenzijų ir juos tenkina tik maksimalus veiklos mastas ribotas galimybes turinčioje planetoje.
Uždarų zonų problema sunki būna tik pradinėje stadijoje, tačiau tie, kam ją pavykdavo išspręsti, savo pergalę gebėdavo
užtvirtinti šimtmečiams. Tada būdavo sukuriama tokia sistema, kad kiekvienas gimęs žmogus būdavo nukenksminamas
implantavimu nuo gimimo ir pasipriešinimui galimybių nelikdavo jokių. Nelikdavo ir laisvo gyvenimo. Nuo gimimo diegiamas paklusnumas, pasyvumas, bevališkumas, negebėjimas
priešintis ir ginti savo interesų. Pragyvenęs tokią vaikystę,
suaugęs žmogus niekada neišmoksta pasipriešinti. Šitaip formuojamos kastos ir dinastijos, pagal kurias vaikas nukreipiamas į tokį gyvenimą, kokį turėjo jo tėvai. Jeigu tėvai darbininkai – tampi darbininku, jeigu tėvai prižiūrėtojai – tampi prižiūrėtoju, gauni didesnius gabumus ir tarnauji valdžiai.
Tokiame pasaulyje uždaros zonos turi pliuso ženklą, o atviros
zonos – minuso. Pliuse viskas, kas geriausia, o minusui lieka
tik trupiniai. Atitinkamai paskirstomi pinigai, turtai, protas,
prestižas ir panašūs dalykai. Deja, pažiūrėjus paprasto žmogaus akimis, tos zonos yra didžiausio blogio, savivalės, amoralumo irštva, bet pasipriešinti tam nematoma jokių galimybių.
Gėris būna tik gražus spektaklis, žalias debesėlis akių dūmimui. Todėl pasiekus kritinį tašką žmogaus kantrybė baigiasi ir
jis negali taikstytis su pasaulyje tvyrančia neteisybe. Problema
tokia: kaip savo minusu pažymėtą pasaulį paversti pliusu?
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Kaip atimti iš mafijos rankų jų svertą, su kuriuo pakeliamas
pasaulis? Galimybės elementarios. Sunaikinti žalią debesėlį,
viską, kas palaiko pasyvumą, silpnina valią, paralyžiuoja galimybę priešintis. Išnaudoti potencialą, kuris yra kiekybinis
pranašumas prieš mažumą. Atimti jėgos monopolį, neleisti suskaldyti savo judėjimo į dvi tarpusavyje kovojančias dalis ir
uždaras zonas apsupti iš visų pusių dviem žiedas, iš savo laisvojo pasaulio. Išoriniu, sudarytu iš laisvų ir savo laisvę branginančių žmonių ir tų, kurie turi įvykdyti chirurginę operaciją.
Viskas prasideda nuo savo sąmonės kokybės pakeitimo, nuo
vienijimosi dėl bendro tikslo, pagundų ir vilionių atsisakymo,
valios maksimalaus įtempimo ir tiesioginio veiksmo. Tos uždaros zonos tikri valdytojai dažnai būna pasislėpę ir užsimaskavę, juos sunku identifikuoti ir paversti taikiniais, tačiau artimesnis ratas žino, kas jie yra ir kur slepiasi, kur planuoja savo
nusikaltimus…
Tokia revoliucija įmanoma tik iki tam tikro momento, kol dar
nėra vėlu. Kai peržengiamas tam tikras momentas, kelio atgal
nelieka. Reikia būti budriam, kad savo saldžiais ekranais ir
žaliais propagandiniais debesėliais šėtono tarnai neįviliotų
žmonijos. Tų spąstų pavadinimas yra transhumanizmas, dirbtinis intelektas, kompiuterio smegenų sąsaja, mikročipai ir
pan. Jeigu žmonės bus pasyvūs kaip avys, jų laukia žiaurus likimas. Ir šio likimo jie sulauks apgauti holivudinių spec. efektų ir triukų. Vergovė įvedama per Facebook, Google, Windows, iPhone ir panašias priemones. Todėl kiekvienas privalo
teisingai pasirinkti, viskas prasideda nuo šio momento…
2017-08-14, Kaišiadorys

190

26. Laisvaveika

Šiame skyrelyje noriu supažindinti su paprastu sątvaro modeliavimo metodu, kuris iš dalies parodo kaip planetos valdžia
skaičiuoja žmones. Planetos valdymas susijęs ne su valia, norais, idėjomis, bet labiau su matematiniais skaičiavimais ir
modeliais, kurie rodo kokios visuomenės sistemos stabilios, o
kokios ne. Sudarius tokį modelį, kiekvienam žmogui parenkama jo formulė, pagal kurią suformuojamas jis pats kaip asmuo ir jo gyvenimas. Žinoma, žmogus linkęs priešintis, tačiau
sistema tokia galinga, kad be vargo sukuria išorines nuo žmogaus nepriklausomas aplinkybes ir žmogus pakeisti iš vidaus
nieko negali, nes tam neužtenka resursų. Viskas būna tiksliai
apskaičiuota, taip pat ir galimybės pasipriešinti.
Pagrindinis kriterijus yra žmogaus veiklos mastas ir laisvaveika (laisvaveikos mastas). Akivaizdu, kad visi vienodu mastu
veikti negali, nes būtų neišvengiami konfliktai, kurie sistemą
daro nestabilia ir veda link subyrėjimo. Tokiu atveju, jeigu sistema nežlunga, ji susisluoksniuoja į hierarchiją nuo aukščiausio veiklos masto iki mažiausio. Matome, kad socialiniai dėsniai maksimalų mastą leidžia vienetams, taip gaunant monarchistinius valdymo modelius, o minimalus mastas atitenka
daugumai, kuri vadinama liaudimi. Tarp šių įsiterpia žmonės,
kuriems leidžiama ar pavyksta įgyti laisvaveiką aukštesnę už
minimalią tam, kad suformuotų apsauginę sieną tarp smulkiausių ir stambiausių.
Laisvaveika yra gebėjimas į sistemą įvesti skirtumą, t. y., vieną būseną pakeisti į kitą būseną, dažniausiai gerinimo kryptimi, nors nebūtinai. Šis skirtumas gali būti tikrovėje, pasaulyje, visuomenėje, ekonomikoje, savyje ir t.t. Pasaulyje – gebėjimas gaminti įrankius, visuomenėje – gebėjimas keisti santvarką, ekonomikoje – gebėjimas uždirbti didelius pinigus, sa191

vyje – proto didinimas per žinių įgijimą ir pan. Kuo didesnis
ar didesnio masto skirtumas įvedamas, tuo laisvaveikos mastas
ekstensyvesnis. Laisvaveikai skaičiuoti yra daug parametrų
paimtų iš sątvaro struktūrų, kuriuos sujungus gaunamas bendrojo laisvaveikos masto vidurkis. Nesunku suprasti, kad
daugumai žmonių šis vidurkis minimalizuojamas ir tame nėra
jokios jų kaltės – toks kuriamas planetos modelis. Nors siekiant psichologiškai susilpninti bandoma juos įtikinti, kad jie
tokie silpni todėl, kad neturi jokių sugebėjimų ir yra antrarūšiai.
Pagrindinė formulės dalis yra sątvaro parametrai, kurių skaičius pasirinktas gali būti įvairiai. Galima vertinti labai smulkiai, galima vertinti tik pačius pagrindinius parametrus. Smulkiai ir tiksliai vertinant gaunamas teisingesnis vaizdas. Išskiriu
tokius parametrus:
1) laisvė,
2) psichologija,
3) protas,
4) kalba
5) religija,
6) politika,
7) ekonomika,
8) visuomenė,
9) technika,
10) biologija,
11) fizika.
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Šie parametrai yra sątvaro modelis, kur nuo labiausiai vidinės
laisvės einama prie išoriškiausio fizinio pasaulio. Jeigu nebūtų
kitų sątvaro dalių, tik vidinė laisvė be jokių ribų, laisvaveika
būtų maksimali, tačiau toks sątvaras neegzistuoja ir laisvaveika yra natūraliai ribojama. Laisvė – tai gebėjimas savo norus,
mintis, idėjas realizuoti be jokio pasipriešinimo. Nelaisvė yra
priešinga savybė – negebėjimas realizuoti savo norų. Toks pasaulis, kuriame esi absoliučiai laisvas, būtų dieviškas pasaulis,
o toks kuriame nėra jokios laisvės yra miręs pasaulis, nes jame
negali patenkinti net pačių paprasčiausių poreikių. Vertinant
kriterijų svarbu kokioje vietoje hierarchijoje esi, nes gali būti
sistemos subjektas, kuris susirenka visą naudą, o gali būti tik
išnaudojamas objektas. Kuo socialinėje hierarchijoje esi žemiau, tuo daugiau esi išnaudojamas, o naudos gauni tik minimumą. Vadinasi kriterijus gali būti naudojamas tavo labui ir
prieš tave, todėl laisvaveikoje jis turi dvi priešingas vertes.
Prieš pereinant prie pačios formulės dar vertėtų atkreipti dėmesį į vieną svarbų laisvaveikos dėmenį, kuris sąraše atskirai
nėra išskirtas, bet jis labai svarbus žmogaus laisvės pasaulyje
matas. Tai yra judėjimo laisvė, formalizuotai – gebėjimas įvesti skirtumą į erdvę judėjimu. Žmonių judėjimo laisvė nėra
beribė, pavyzdžiui, už planetos ribų išskristi labai brangu finansiškai ir technologiškai. Tačiau potencialiai planetos ribose judėjimo laisvė gali būti neribota. Ir yra priešingas variantas kai judėjimas maksimaliai apribojamas, žmogus pririšamas prie vietos ir padaromas visiškai priklausomu nuo valdžios. Tokiu atveju laisvaveikos mastas labai smunka. Tokia
apribota sistema iš dalies yra padalinimas į valstybes, kur formaliai, norint išvažiuoti ir įvažiuoti, reikėdavo leidimo. Jungiantis į sąjungas ši tvarka darosi ne tokia griežta, vis labiau
išlaisvėja. Tačiau galimas ir priešingas variantas kai smulkūs
sektoriai ir zonos įvedamos valstybės viduje ir žmogus visam
gyvenimui priskiriamas kokiam nors sektoriui ir iš jo be leidimo išeiti negali.
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Kam tokia sistema reikalinga. Pirmiausiai tam, kad nuo masių
būtų išlaisvintos aukštesnės vertės teritorijos ir liaudis netrukdytų gyventi aukštuomenei. Kita priežastis, visuomenės suskaldymas į izoliuotus teritorinius segmentus, kad būtų lengviau valdyti, pavyzdžiui, uždarai visą produktų tiekimą į sektorių ir sektorius arba paklūsta reikalavimams, arba miršta iš
bado. Taip lengva kontroliuoti informaciją, valdyti sąmones ir
t.t., todėl valdžios toks modelis tam tikrose situacijose gali
būti pageidaujamas. Klausimas tik – ar planetos valdžia turi
tokių projektų. Įdomu, kad tokia santvarka rodoma kai kuriuose populiariuose filmuose ir romanuose. Iš filmų geriausiai žinomas „Hunger games“, serialai „Colony“ ir „Incorporated“.
Konkrečiai nepaminėsiu, bet manau yra nemažai ir romanų.
Toks sektorių ir zonų modelis iš esmės yra klasinė arba teritorinė segregacija, kuri valdžiai patogi tuo, kad labai sumažina
individo laisvaveiką. Šiais, geresniais laikais to nėra, nors iš
dalies matosi elementai turto pagrindu, kaip turtinė-teritorinė
segregacija.
Grįžkime prie pagrindinės sątvaro formulės. Ji atrodo taip:
1((∑(a-b) )/n)=(0…1)
Ši formulė susideda iš trijų dalių: kairėje yra sąmonė ir sątvaras, dešinėje yra kūno veiksmas. 1 yra sąmonė, kuri būtina
laisvaveikai, nes nesąmoningas žmogus neturi jokios laisvės.
Tokiu atveju 1 pakeičiamas 0. Padauginę iš nulio gauname nulį, vadinasi kūno veiksmas prilyginamas nuliniam veiksmui.
Kai sąmonė vienetas, veiksmas priklauso nuo sątvaro parametrų. a ir b yra parametrai, kurie gali duoti teigiamą įtaką (a)
ir neigiamą (b), todėl surandame skirtumą (a – b) ir gauname
parametro laisvaveikos kiekį. n yra parametrų skaičius, iš kurio padalinus gaunamas sumos vidurkis. (0 … 1) yra laisvaveikos mastas nuo nulinio iki maksimalaus.
Belieka tik klausimas kaip apskaičiuoti a ir b. Kiekvienas parametras (a, b) yra skalė turinti minimumą 0 ir maksimumą 1.
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Vertinant parametrą svarbu nustatyti kokioje vietoje yra skalės
slankiklis. Tarp 0 ir 1 galima įterpti 10 dalių, 100 dalių, 1000
dalių ir t.t. priklausomai nuo pageidaujamo tikslumo. Apskaičiuoti galima absoliutiniu ir santykiniu skaičiavimu. Tarkime imame ekonomikos skalę. Aukščiausias kriterijus būtų
turtingiausias ir įtakingiausias ekonomikoje žmogus, o žemiausias – skurdžiausiais ir mažiausiai įtakos turintis. Tada įvertinus savo turtą, beliktų save įstatyti į skalę lyginant su blogiausiu ir geriausiu variantu. Taigi 1 yra galingiausias planetos
valdovas, ir 0 yra didžiausias planetos elgeta. Visi kiti yra tarp
jų, geresnėje arba blogesnėje padėtyje – 0,2 arba 0,7. Pavyzdžiui, dešimties lygių sistemoje Lietuvos darbininkas gyvenantis iš minimumo ir neturintis turto turėtų 0,1 lygį, nors tai
netikslu, nes į šį lygį įeina ir bedarbiai, neįgalūs bei bomžai.
Dėl tikslumo galima įvesti 100 dalių, 1000, arba net 1 000 000
dalių.
Tokiu principu reikia apskaičiuoti visus 11 a ir b parametrų,
surasti jų skirtumą ir padalinti iš 11 apskaičiuojant vidurkį.
Jeigu visi vienetai, natūralu kad rezultate gaunamas 1. Jeigu
nuliai – gaunamas 0. Jeigu tarpiniai variantai, gaunamas tarpinių variantų vidurkis, kuris parodo laisvaveikos mastą. Taip
pat galima skaičiuoti laisvaveikos galią, laisvaveikos kokybę
ir t.t.
Kam visa tai valdžiai reikalinga? Didelis žmonių skaičius su
dideliu laisvaveikos mastu – grėsmė elitui. Todėl tam, kad jie
nenorėtų konkuruoti, jų laisvaveika minimalizuojama, kertant
per įvairius parametrus: ekonominį, politinį, socialinį, religinį,
intelektualinį, net biologinį, ardant sveikatą. Žmonės gali nesuprasti, pavyzdžiui, kaip prieš juos panaudojama psichologija, tačiau būtų daug aiškiau, jeigu žinotų, kad planetoje turimas hipostratinis ginklas, kuris sukelia išsekimą, nuovargį,
energijos trūkumą, bevališkumą, depresiją ir pan., kas sumažina žmonių aktyvumą ir konkurencingumą. Esant poreikiui
nusodinti dideles mases, hipostratiniu ginklu sukeliama letargo
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būsena ir revoliucijai ateina galas, žmonių laisvaveika minimalizuojama iki nepavojingo lygio. Bet ko žmogus nemato,
tuo netiki, o tai labai patogu valdžiai vykdyti savo planus.
Didelė sisteminė problema ta, kad dauguma resursų riboti, tad
iškilti galima tik kitų žmonių sąskaitą, iš kažko atėmus. Vadinasi, bet koks stulbinantis vieno žmogaus iškilimas reiškia
tūkstančių kitų žmonių nuskurdimą. Vienintelis įmanomas
sprendimas – kuo humaniškesnis resurso paskirstymas. Jeigu
resursai paskirstyti nehumaniškai – didelis planetos gyventojų
skaičius gyvena skurde, varge ir kančiose.
2018-09-20, Kaišiadorys

27. Kaip veikia mūsų pasaulis

Rašydamas apie giluminę valstybę, ją vaizdavau kaip blogį,
kaip priespaudos sistemą, iš kurios reikia išsilaisvinti, tačiau
tai ne taip paprasta, kaip gali atrodyti. Kodėl taip yra matosi
pažiūrėjus į mus visus maitinantį ekonomikos modelį, kurio
sugriovimas reikštų visų socialinių sluoksnių griūtį. Todėl siekiant laisvės, reikia galvoti ne vien apie destrukciją, bet pirmiausiai apie seno modelio pakeitimą nauju. Naujas modelis
turi būti gerai apmąstytas, sukurtas toks, kad būtų įmanomas,
funkcionalus ir kurtų gerovę visiems. Griuvėsiuose gerovės
nėra niekam, prieš griaunant seną namą, pirma turi būti pastatytas naujas.
Dabartinis supaprastintas modelis yra toks kaip parodyta paveikslėlyje.
Blokai žymi pagrindines socialines ir ekonomines funkcijas,
kurių centre yra darbininkų klasė, vadinama Gardu. Tarp jų
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nubrėžtos rodyklės rodo pinigų judėjimą tarp kiekvienos grupės biudžetų. Tarkime, kad visą ekonominę veiklą padengia
tam tikra baigtinė pinigų masė, kuri gali didėti ir mažėti. Ši
masė procentais yra padalinta į kiekvienos socialinės grupės
biudžetą. Naudodama savo biudžetą, kiekviena grupė perka iš
kitos grupės prekes ir paslaugas, kuriomis tenkina savo būtinuosius poreikius. Tačiau biudžetas iš niekur neatsiranda, jis
turi turėti savo šaltinius. Kiekvienas blokas pinigais apsirūpina
savais būdais, pagal savo socialinį vaidmenį. Politikai ir tarnautojai renka mokesčius, verslininkai parduoda, bankai skolina, bažnyčios renka aukas ir labdarą, darbininkai dirba ir t.t.
Bet esmė ta, kad susitarimo būdu, modelis padalintas taip, kad
kiekviena grupė turėtų fiksuotą dalį, kuri leistų jai išgyventi.
Labiausiai išnaudojami darbininkai, nes jie duoda didžiausią,
materialinę naudą, o gauna mažiausiai. Taip yra todėl, kad jie
turi išlaikyti tuos, kurie materialios naudos neduoda ir turi
naudotis paslaugomis tų, kurie dirba.
Tačiau tai nereiškia, kad darbininkai gali vaduotis griaudami,
nes žlugus ekonomikai žlunga visų gyvenimas. Masinis išvadavimas neįmanomas, galimi tik pavieniai sėkmingo perėjimo
į geresnį gyvenimą atvejai. Kokie gali būti variantai dėliojant,
o ne griaunant modelio blokus. Reikia suprasti kertinių blokų
paskirtį ir jų funkciją: darbininkai tiekia materialines gėrybes,
verslininkai organizuoja, politinė valdžia kuria santvarką, tarnautojai prižiūri, švietimo sistema programuoja vaikus gyventi
nagrinėjamo modelio pasaulyje, bažnyčia rūpinasi dvasiniais
dalykais, garbinimu. Kertinės vietos yra a) santvarka, b) vaikų
programavimas, ir c) tiekimas. Daugelį kitų galima išimti arba
keisti į skirtingus variantus.
Virš politikų galima pastatyti bažnyčią, tada gauname teokratinę santvarką, kur visa organizacija pritaikyta žmogaus dievopėjimui pagal bažnytinę doktriną. Toks variantas matomas
kai kuriose islamo valstybėse – religijos suliejimas su politine/tarnautojų sistema. Galima daryti priešingą variantą – virš
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politikų statyti mokslą, kuriant mokslokratinę sistemą. Toks
variantas pilna forma niekur neegzistuoja, tačiau pilnai įmanomas ir gal kada nors ateityje bus įgyvendintas. Tokiu atveju
visa sistema būtų pritaikyta ir tarnautų moksliniam tikrovės
tyrinėjimui. Galima politinę ir tarnautojų klasę nuimti nuo piramidės viršaus ir ten atlaisvinti vietą verslui, įvedant anarchokapitalizmą. Akivaizdu, kad tai grėstų ekonominio korporacinio feodalizmo atsiradimu, kuris pakeistų valstybinę santvarką. Galima įvesti valstybinį komunizmą, integruojant verslą į
valstybės tarnautojų struktūrą ir uždraudžiant kitoms klasėms
užsiimti verslu. Galima į centrą pastatyti nepriklausomus bankininkus, kurie kontroliuoja visus finansinius srautus ir yra
ekonomikos centrinis mazgas, nuo kurio priklauso visos įmonės. Bankininkai gali būti atskira aukščiausia valdžia, šokdinanti visą ekonomiką, arba jais gali naudotis politinė sistema
tam, kad kontroliuotų verslo klasę. Tai įmanoma iš įmonių į
svetimas rankas iškėlus visas finansines operacijas. Galima
įsivaizduoti socialistinę darbininkų revoliuciją, kuri perima visą sistemą į savo rankas ir ten administravimui pasiunčia savo
delegatus. Tam, kad prižiūrėtų ir laipsniškai reformuotų. Ta198

čiau tai mums žinomu atveju nepavyko, delegatai užėmė vietas ir suaugo su jomis nepakeitę esmės, ir galiausiai virto valstybiniu komunizmu. Komunizmo esmė buvo užvaldyti visą
valstybę, pašalinti savivaliaujantį kapitalistą ir parazituojantį
bažnytininką, integruoti verslą į valstybę tam, kad darbininkų
delegatai galėtų teisingai paskirstyti ekonomines gėrybes. Tačiau jie pavirto uždaru klanu, kuris galų gale žlugo iš vidaus.
Prie to, kas pasakyta, galima pakalbėti apie ateitį, apie tai, kas
gresia ekonomikai įsigalėjus robotizacijai ir dirbtiniam intelektui. Darbo darbininkui darosi vis mažiau, daugėja bedarbių
ir išlaikytinių, kurie, negaudami pajamų taip pat išimami ir iš
vartojimo rato. Darbininkų biudžetas, gaunamas atlyginimais
yra 5,8 milijardo, o tai sudaro 13 proc. visų pinigų masės ir
ekonominio produkto. Darbininkai gauna atlyginimų 5,8 milijardų ir atiduoda juos verslui kaip jų pajamas. Kuo mažiau galinčių mokėti darbininkų, tuo labiau traukiasi darbininkų klasę
aptarnaujantis verslas. Imkime variantą kai pašalinama visa
darbininkų klasė šimtu procentų robotizavus ir automatizavus.
Iš 13,5 milijardų verslo biudžeto dingsta 5,8 milijardai, įvyksta
50 proc. susitraukimas, o tai reiškia: a) bankrotus, b) dar didesnę bedarbystę, c) mokesčių nesurinkimą d) politinės ir tarnautojų klasės susitraukimą e) milijonus žmonių, kurie lieka
už šios žlungančios sistemos borto. Jiems reikia valgyti, gyventi, jie tampa pikti, mitinguoja, kelia riaušes ir reikalauja
santvarkos reformų. Planetos valdžia tokius žmones tikisi nuraminti įvesdami būtiną pragyvenimo minimumą, kuris mokamas nepriklausomai dirbi, ar ne. Tai laikinas ir labai abejotinas problemos sprendimas, nes toks didelis skaičius žmonių su tokiu gyvenimo lygiu vargu ar taikstysis.
Šis vaizdas rodo, kad visa sistema susijusi ir atskirai nuo kitų
dalių egzistuoti negali. Jeigu kas nors galvoja, kad darbininkų
bedarbystės problemos jų nepalies, mąsto labai neprotingai, tai
palies visus iki vieno, nepriklausomai kokiai socialinei klasei
priklauso ir kokius finansinius turtus turi. Gaminti apsimoka
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tik tada, kai yra kas perka, niekas nepirks, investicijos bus
išmestos į balą. O tam, kad žmonės pirktų, jie turi turėti pinigų, vadinasi kažkuo naudingu užsiimti. Šioje sistemoje mažiausiai vertės, pasenusi ir surambėjusio dogmatiško mąstymo yra bažnyčia, kuri atsilieka nuo šios dienos realijų. Bet ji
sistemos panaudojama darbininkų klasės programavimui ir
dirba ranka rankon su švietimo ir propagandos sistema, nes kai
kam politikų klasėje atrodo, kad religinė sąmonė šiais laikais
yra vertinga sąmonės forma, tinkama organizuoti žmones ir
socialinius sluoksnius. Taip pat visi peikia bankus, dėl jų skolinimo praktikų ir parazitavimo, taip pat kontrolės metodų. Tačiau bankas yra išskirtinis verslas ypač prie šiuolaikinių technologijų. Pirma, bankas išjudina nejudančius pinigus skolindami juos tiems, kas jų neturi, taip apyvartoje padidėja pinigų
masė. Taip pat į bankus persikėlė visos finansinės operacijos ir
jos tapo centralizuota sistema: kas kontroliuoja operacijas, turi
absoliučią valdžią ekonomikoje, nes gali užšaldyti lėšas ir
operacijas ir sužlugdyti bet kokią įmonę ar organizaciją. Tų,
kas turi šiuos svertus visi labai bijo, nes jie kuria ir žlugdo bet
kokių žmonių gyvenimus. Kita problema yra skolų gražinimas, kuris sunkiomis ekonomikos sąlygomis būna sunkiai įmanomas, pvz., kai susitraukia ekonomika ir tokie skolininkai
tampa bankų vergais. Jeigu tokių vergų katastrofiškai padaugėja – sužlunga pats bankas, nes jis tampa nemokus klientams.
Yra paprastas ekonomikos dėsnis: pinigų ir gėrybių kiekis ribotas, vadinasi jų kiekio didėjimas vienoje vietoje reiškia mažėjimą kitoje. Kapitalistinė sistema sukuria tokias juodąsias
skyles, kurios grasina susiurbti visą kapitalą, kitus žmones padarant savo vergais, gyvenančiais iš kapitalisto mokamos išmaldos, kad būtų bent koks vartojimas, nes be vartojimo kapitalistui irgi gresia žlugimas.
Esame gana sudėtingoje situacijoje, ant milžiniškų permainų
slenksčio. Už uždarų durų kuriami nauji modeliai, kurie patiks
greičiausiai ne visiems. Yra ir labai žiaurių variantų, vienas iš
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kurių – masinė depopuliacija, kurios tikslas sumažinti problemos mastą kitų žmonių sąskaita. Niekas nenori atsidurti tų
nelaimingųjų vietoje. O šie, aišku, be kovos nepasiduos. Norint šį pasipriešinimą įveikti per žiniasklaidą vykdomas masinio debilinimo projektas, kuris yra paruošimas idiotų išnaikinimui.
2018-11-10, Kaišiadorys

28. Kaip atrasti savo kelią

Žmogaus gyvenimas sutvarkytas taip, kad įgautų spiralės formą, kuri yra tiesės ir apskritimo junginys. Tai pagrindinė matricos, į kurią esame patalpinti forma. Viskas sukasi ratu, tačiau, kad nesugrįžtų į tą pačią vietą ir nepanirtų į stagnaciją,
įvedamas ir judėjimas į priekį. Kiekvieną kartą sugrįžtame į tą
pačią vietą, tačiau turime būti aukštesniame lygyje, jeigu atliekame savo darbus. Taip pavaizduotą gyvenimą galima skirstyti į etapus ir tiesėje, ir apskritime. Kokie jie yra, turėtų žinoti
visi. Šį kartą atkreipsiu dėmesį į tai, kas kartojasi, į kokias dalis padalintas kasdienis ciklas. Tai be abejo irgi žino visi, tačiau galima patyrinėti šiek tiek atidžiau.
Šiame paros rate turime 24 valandas, kurios labai patogiai dalinasi į tris dalis po 8 valandas. Turime aštuonias valandas
miegui, aštuonias – darbui ir aštuonias laisvalaikiui. Yra įmanomi įvairūs išplėsti variantai, bet čia į juos nesigilinsiu. Šią
schemą naudinga paanalizuoti energijos ir pinigų požiūrių, kurie labai reikšmingi faktoriai paprastų žmonių gyvenimuose,
kurie neatitrūkę nuo primityvios buitinės realybės. Tai nėra
tvarka, kuri turi būti propaguojama, bet norint iš jos išsiva201
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duoti, pirmiausiai reikia suvokti jos esmę, tai kaip veikia kalėjimas ir matrica.
Pirmas segmentas yra miegas, kuris labai svarbus, nes miegant
atsistato jėgos, pasikraunama energija. Taip pat, ši vieta svarbi
todėl, kad čia galimas bendravimas su kitu pasauliu, kuris
įprastai būna nepasiekiamas. Iš šio segmento energija keliauja
į antrą vietą, kuri yra būtinas darbas, kuris išsiurbia energiją,
bet mainais duoda pajamas, reikalingas gyvenimo susikūrimui,
nes dėsnis toks – nieko nedirbsi, nieko neturėsi, nebent būtum
vergų išnaudotojas. Tačiau toks kelias tik žmonėms, kurie stokoja sąžinės ir galvoja tik apie save, gyvenimą kitų sąskaita.
Trečias segmentas yra laisvalaikis, kurį iš principo žmogus
turi pasiimti sau asmeniškai, savęs ugdymui, jeigu siekia aukštesnių tikslų arba jėgų ir energijos atstatymui, jeigu yra vergiškos prigimties, sutinkantis būti energijos baterija. Matome,
kad, iš esmės, darbas, pradedantis pinigų kelią, reikalingas finansuoti laisvalaikiui, arba kitaip – laisvalaikis yra uždirbtų
pinigų siurbykla.
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Toks yra vartojimo ratas vartotojų visuomenėje, žmogus uždirba ir viską išleidžia pigioms, menkavertėms pramogoms.
Tai ekonomikos šerdis, darbininkui pajamos duodamos tam,
kad tas pajamas paskui, nusigriebus grietinėlę, būtų galima pasiimti atgal, vadinasi išlaikyti savo verslą, organizuoti gamybinį arba darbo procesą. Ką pasigaminame, tai suvartojame. Gamindami uždirbame tik tam, kad save finansuotume
leisdami pinigus prekių ir paslaugų vartojime. Žemiausio lygio
visuomenėje užsukamas toks vartojimo ratas, kuris išlaiko pats
save ir išlaiko tuos, kurie nusiurbinėja iš šio rato pajamas sau
per mokesčius. Kadangi iš mūsų paimama daug, tai gauname
mainais už energiją grašius, kurių užtenka tik menkavertėms
pramogoms ir vartojimo prekėms. Dažniausiai vos suduriamas
galas su galu, bet yra ir tokių, kurie kitų sąskaita įsuka ir labai
galingą vartojimo ratą sau asmeniškai. Tie gali mėgautis gyvenimu, ypač jeigu gali iš viso atsisakyti darbo, perleisdami už
atlyginimą jį kitiems. Paprasčiausia laisvalaikio forma, namie
TV šou su buteliu alaus rankoje ir čipsais. Taip pailsima nuo
konvejerio ir roboto funkcijų fabrike. Prasmės nėra miegant,
nėra dirbant, ir neatsiranda ilsintis bei pasikraunant primityvia
energijos ir teigiamų emocijų doze.
Kaip į tokį gyvenimą įnešti ką nors aukštesnio, kokią nors didesnę prasmę? Kaip padaryti visus ciklo segmentus aukštesnės
prasmės, tobulėjimo ir augimo vieta? Žmogų, dirbantį jam patinkantį darbą, kuris iš tikro vertingas ir prasmingas, galima
vadinti laimingu. Dažniausiai taip nebūna arba prasmė iliuzinė. Kitiems darbas tėra priemonė finansuoti savo laisvalaikį,
susikuriant gyvenimo prasmę jame. Daug kam tai šeima, vaikai, kiti atranda augimo potencialą savyje ir nori siekti aukštumų būtent čia. Taip neretai irgi tampama resursu kažkieno
verslams. Mes gauname naudą, finansuojame kitų žmonių projektus.
Tokia yra šio gyvenimo matrica, kurioje esame įkalinti visi, ir
kurioje bandome susikurti šviesesnį gyvenimą, atrasti aukštes203

nę prasmę. Bet dauguma tik piktinasi tuo, kad mažai leidžia
uždirbti, nerodo mėgstamos TV laidos, ar dingo interneto ryšys. Norint gausiai vartoti, gauti iliuzijų narkotiko pakankamą
dozę, neužtenka pinigų, todėl esame irzlūs ir nelaimingi. Pasiūla tokia fantastinė, tačiau viskas nepasiekiama, viską iš po
nosies pasiima apsukresni. Tokį suvokimą skatina šią matricą
melžianti sistema, kurią domina tik pelnas, o mainais siūlo
iliuzinę laimę, kad vergai nemaištautų. Ir iš to išsiveržti įmanoma tik suteikiant aukštesnę prasmę visose trijose vietose.
Žmogaus gyvenimo paskirtis tikrai nėra būti siurbiama energijos baterija. Žmogus, nesugebantis susikurti nieko aukštesnio,
pralaimi savo gyvenimą.
Tačiau tam reikia išsivaduoti iš visų ideologinių kalėjimų, iš
oficialios žiniasklaidos melo pasaulio, atsisakyti tarnauti. Išsivadavimas iš matricos įmanomas tik per asmeninę laisvę,
tiek išorinę, tiek vidinę. Kokios tos konkrečios prasmės formos čia nevardinsiu, nes tai turi susirasti kiekvienas pats. Nėra
vieno kelio ir prasmės, laisvė negali būti primesta iš išorės.
Pradžiai, dar tik bundančiam žmogui, noriu palinkėti daugiau
prasmingo darbo ir didesnio biudžeto, kuris turėtų būti protingai investuojamas į savišvietą ir savęs ugdymą, atsisakant pigaus, cukrinio, kultūrinio narkotiko, kuris padaro beverčio niekalo vartojimo vergu ir žmogui nieko neduoda, tik pavagia
sunkiai uždirbtus pinigus. Privaloma atsisukti į save ir pradėti
nuo apsivalymo, tikro savęs atradimo. Tai ne taip paprasta, nes
save pamatyti trukdo instaliuotos masinio švietimo programos,
reklama, žiniasklaidos propaganda.
2019 metais dar neatradusiems savęs linkiu bundančios sąmonės. Tiems, kas jau atrado savo kelią, linkiu drąsiai eiti pirmyn, darytis vis tobulesniais su kiekviena diena.
2018-12-29, Kaišiadorys
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III. Įrankiai
29. Mokslas – ne galutinis atsakymas

Pabandykime panagrinėti klausimą, kodėl mokslas atrodo toks
efektyvus, o visa kita laikoma arba metafizinėmis spekuliacijomis, arba dar blogiau – pasakomis. Šis mokslo efektyvumas
verčia jį sureikšminti, visas kitas teorijas paverčiant dėmesio
nevertu pseudomokslu, kuris žmogaus gyvenime neturi jokios
reikšmės. Taip yra dėl labai lengvai suprantamų priežasčių,
kurias norint išsiaiškinti pirmiausiai reikia prisiminti, kokios
yra sąveikos rūšys.
Sąveikos rūšių nėra daug ir jas suklasifikuoti labai paprasta.
Pirmas tipas yra materialios sąveikos, kuriose vienas materialus kūnas veikia kitą materialų kūną ir dėl šios sąveikos atsiranda lengvai apčiuopiami materialūs pokyčiai. Antras kraštutinumas yra informacinės sąveikos, kai informacija veikia
informaciją ir šios sąveikos dėka įvyksta įvairūs persitvarkymai: informacija tiriama, kaupiama, pritaikoma, papildoma tolesniais tyrimais ir t.t. Toks tipas atsiranda tada, kai, pavyzdžiui, protas veikia protą arba informacijos laikmena kokio
nors žmogaus sąmonę. Ir trečias tipas yra mišri sąveika, kai
materija paverčiama informacija arba informacija – materija
technologijų pavidalu.
Nors šie laikai yra informacijos amžius, tačiau grynos žinios
arba teorijos be praktinio pritaikymo nelaikomos vertingomis,
nes gyvenama pasaulyje, kuriame pirmenybė teikiama arba
materialioms sąveikoms, arba geriausiu atveju – mišrioms.
Grynos informacinės sąveikos, žinojimas dėl žinojimo, laiko205

mas beverčiu. Iš dalies tai gal ir tiesa, bet pavyzdžiui filosofinės teorijos dažnai tiesioginės naudos neduoda, tačiau jos
vis tiek laikomos labai svarbiomis civilizacijai netiesiogiai.
Kita vertus, paskutiniu metu labai aršiai propaguojamas scientizmas, viską kas už praktinio mokslo ir mokslinių faktų ribų
priskiriant bevertei ezoterikai. Pažiūrėkime kodėl taip yra.
Scientizmas atrodo nenuginčijamas todėl, kad ši ideologija pasirinko gudrią strategiją. Ši gudri strategija yra jo tariamo
veiksmingumo pagrindas. Tačiau veiksmingas yra ne pats
scientizmas, bet ta tikrovė, į kurią jis sutelkia dėmesį. Jeigu
materialią tikrovę pavadintume arkliu arba vėju, tai mokslas
būtų vežimas, kurį jis priverčiamas tempti arba burė, kurią
stumia. Kadangi šiame procese viena materiali tikrovė veikia
kitą materialią tikrovę ir visa tai vyksta sąmonės ribose, tai
šios tikrovės atrodo „veiksmingos“. Jeigu į jas sutelktas teorinis protas, tai ir tos teorijos, kurios leidžia manipuliuoti šiomis jėgomis – atrodo „veiksmingos“.
Tuo tarpu dvasios kaip arklio nepasikinkysi, ji „netempia“, išskyrus kūną, šiame pasaulyje nėra materialių jos sąveikų. Todėl, net jeigu yra labai turininga vidinė fenomenologija, ir gerai išvystytos teorijos, ši sritis moksliškai laikoma neveiksminga, todėl iliuzine.
Pavyzdžiui, mokslas gali sukurti teoriją, kuri paaiškins nuo
kokių sąveikų priklauso vėjo stumiamo laivo judėjimo savybės. Tam išskiriami veikiantys faktoriai: vėjo greitis, laivo hidrodinaminės savybės, masė, vandens pasipriešinimas, ir tada
galima šias savybes įvairiai derinti ir netgi, matematizavus –
kas būtų įvairiomis skirtingomis sąlygomis, tarkime kaip greitis ir kryptis priklauso nuo burės ploto arba pasukimo kampo.
Visa tai atrodo labai praktiški ir apčiuopiami dalykai, kurių žinojimas teikia didelę naudą. Todėl tokios teorijos ir toks žinojimas paverčiamas žinojimo etalonu ir kas jo neatitinka –
netenka savo vertės.
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Teorija, kurioje niekas nestumia ir netraukia, bet teigiama, kad
vis tiek lemia likimus, pavyzdžiui, kosminės energijos – laikomos pajuokos objektu, jeigu tų energijų negalima išmatuoti
jokiais prietaisais, apskaičiuoti formulėmis ir pritaikyti įrodomai praktikai. Visas žmogaus pasaulis nuskurdinamas iki materialaus empirinio pasaulio ir tiesioginės naudos.
Pasaulis lengviausiai skirstomas į tris dalis: objektyvi empirika, subjektyvi empirika ir transcendencija. Objektyvi empirika
visada yra veikianti ir jos teorijos lengvai paverčiamos veiksmingomis; tiriama ir subjektyvi empirika, nes ji valdo kūną,
savijautą, bet scientizmas ją dažniausiai traktuoja bihevioristiškai ir žiūri tik tai, kas reiškiasi išoriškai, elgesyje. Yra išorinis stimulas, juoda dėžė (psichika) ir išorinė reakcija. Visos
kitos psichologijos dažniausiai nors ir laikomos „mokslu“, iš
tikro yra filosofinės. Transcendencija scientizmo laikoma pasakų pasauliu, nes ji niekaip neveikia ir neįmanoma sukurti jokių veiksmingų jos teorijų. Laikoma, kad teorijas kurti įmanoma, bet kadangi jos neveiksmingos, tai jos priklauso metafizinių spekuliacijų sričiai.
Idealistinė filosofija remiasi ne veiksmingumu, bet žinojimu
(mano supratimu), todėl jai tikrovė yra ir tai, kas neveikia materialiu veikimu. Taip yra todėl, kad tenkinamasi žiniomis apie
šią peržengiančią objektyvią empiriką sritį. Taigi yra absoliuti
tikrovė, iš jos kylanti subjektyvi tikrovė ir pati žemiausia empirinė tikrovė, kuri nors ir fiziškai veiksmingiausia, bet žinojimo prasme mažiausiai reikšminga, nes šios realybės pirmosios priežastys yra anapus jos, o šių priežasčių pažinimas –
svarbiausias tikslas.
Galima sutikti, kad gyvenime yra daug praktinių klausimų, kuriuos būtina spręsti. Tačiau tokio pobūdžio klausimai, kurie
atitinka materialias ir mišrias sąveikas, ne vieninteliai. Anksčiau informacija nevaidino tokio svarbaus vaidmens, bet dabar
– ji yra pagrindinis faktorius. Ir nebūtinai tik tais atvejais,
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kurie nagrinėjami buko scientizmo, kuris nepripažįsta jokio
anapus. Pirmą savo gyvenimo penktadalį visi žmonės mokosi,
o ir vėliau mokymasis vaidina labai svarbų vaidmenį ir šis
neatsiejamas nuo informacijos. Verslas veikia dinamiškame ir
greitai besikeičiančiame pasaulyje, kurį reikia pastoviai sekti
(rinkos nuotaikas), o tai irgi yra informacija. Ir čia pasitarnauja
taip pat ir teorijos, kurios kalba ne vien apie materialius dalykus, bet ir tas priemones, kurios skirtos tyrinėti pačią informaciją, kaip atsietos idealybės sritį.
Tai svarbu ne vien dėl nurodytos priežasties, nes svarbu ne tik
mokėti apskaičiuoti laivo greitį, bet taip pat ir žinoti kas yra
pasaulis, kas yra žmogus ir kokia jo gyvenimo prasmė. Nuo to
priklauso teisingas globalinės gyvenimo strategijos pasirinkimas. Reikalas taip pat ir tas, kad tai, kas svarbiausia šiame pasaulyje yra niekaip neapčiuopiama ir nematerialu. Vadinasi
taip pat reikia metodų tirti nematerialiems pradams. Ir tai daroma ne tiek dėl materialaus veiksmingumo, kiek dėl žinojimo, kuris reikalingas tam, kad žmogus galėtų priimti teisingus
sprendimus net tais atvejais, kai niekas netraukia ir nestumia.
Objektyviai įvertinant galimybes, mokslas krauna į transcendenciją empiriniame pasaulyje nustatytus dėsnius, o metafizika mąsto visumą ir bando nustatyti tą santyki, kuriuo transcendentinė realybė susijusi su empiriniu patyrimo fragmentu.
Tie, kas apie žinojimą mąsto tik materialiai, šį fragmentą ir jo
faktus laiko svarbiausiais. Kiti žiūri iš visiškai priešingos pusės, pradeda nuo visumos ir laiko, kad šioje visumoje galima
surasti tai, kas žmogui svarbiausia. Tačiau bėda ta, kad ši sritis
visiškai nemateriali, galima pasakyti ji yra racionali ir loginė,
o samprotavimai dažnai paniekinamai vadinami išvedžiojimais, kurie yra arba nesąmonės, arba niekam nereikalingi ir
neįdomūs. Tačiau, kad yra ne visai taip, manau, jau parodžiau.
Sprendžiant metafizinio idealizmo ir scientizmo statusą, reikia
nustatyti kas svarbiausia: veiksmingumas ar žinojimas. Ir ko208

kia materialiai neveiksmingų pradų (akivaizdžiai) pažinimo
reikšmė. Jau sakiau, kad svarbūs yra abu dalykai, o tai reiškia,
kad negalima nuvertinti nei vieno iš jų. Veiksmingumo problema ta, kad sritis, apie kurią ji kalba yra tiesioginė, ribota,
fragmentiška, už kurios nesimato visumos. Teorijos, kurios tik
siekia visumos pažinimo, dažnai atrodo nepraktiškos, tačiau
vis tiek netiesiogiai leidžia spręsti labai daug materialių ir nematerialių klausimų.
Dėl šių priežasčių ir manau, kad mokslas – ne visada galutinis
atsakymas.
2016-08-31, Kaišiadorys

30. Tikrovė kūrybos požiūriu

Įprastinis kūrybos suvokimas
Aiškinant realybės sąvoką, kūrybos sampratos supratimas labai svarbus, nes nuo jos priklauso viskas, kas atsiranda. Jeigu
yra atsiradimas, turi būti ir kūryba, nes už kiekvieno atsiradimo kažkas stovi. Tai yra pati bendriausia žmogaus mąstymo
schema. Kūrėjas gali būti atskiras nuo kūrinio arba jis gali būti
kūrinio dalis. Kokia yra padėtis konkrečiu atveju, priklauso
nuo tikrovės galimybių.
Pirmiausia mintis, ateinanti į galvą prakalbus apie kūrybą yra
menas. Tačiau kūryba plačiąja prasme – ne tik tai. Kita vertus,
iš pradžių verta panagrinėti šį klausima siauruoju aspektu, o
tada pamėginti apgaubti platesniu kontekstu. Pirmiausiai reikėtų atsakyti į kitą klausimą – kokia kūrėjo, kūrimo, kūrinio
funkcija žmonių grupėje.
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Įsivaizduokite, kad yra kažkokia grupė, 1000 žmonių. Vienas
iš jų sugalvoja, kad reikia pabandyti sukurti kūrinį. Kokia
tokios veiklos paskirtis toje 1000 žmonių grupėje? Tas vienas
žmogus kuria sau, kitiems. Jeigu kitiems – tik tiems, kam įdomu ar priverstinai visiems. Pavyzdžiu, dabartinėje visuomenėje, kūryba didele dalimi yra tiekimas, kuris gamina kūrinius
vaikų dresiravimo sistemai. Kūrėjai yra tiekėjai, kurie gamina
medžiagą, kuri paskui vaikams diegiama į galvą kaip programa. Tokiu atveju kūrybos tikslas yra kiti ir ji yra privaloma, priverstinė vartoti. Jeigu nevartoji, neįsisavini – nepadarai karjeros.
Bet tai ne vienintelis variantas. Mano manymu variantų yra 3
pagrindiniai. Yra a) sisteminiai kūrėjai, kurių kūriniai naudojami smegenų plovyklose, b) yra revoliucionieriai, kurių kūrybos tikslas griauti sistemą, c) ir tragiški stebėtojai, kurie stebi
prievartinės sistemos sukurtą gyvenimo tragediją ir ją pasyviai
aprašinėja, reflektuoja, filosofuoja, nesiūlydami jokių sprendimų. Revoliucionieriai yra eksplozyvios sielos išraiška, kurią
simbolizuoja ant smaigalio stovintis trikampis. Sisteminiai yra
implozyvios sielos, kurių simbolis yra piramidė, kuri savo kalėjime uždaro papėdėje ir pagrinde esančią masę. Pačią smailę
vadinu begalybės beždžionėmis, kurie yra garbinamos figūros,
sistemos vadai. Pasyvūs stebėtojai yra už šios klasifikacijos,
jie nusivylę, nemato išeities ir nesiūlo nieko griauti, nes tai
„neįmanoma ar bus dar blogiau“.
Todėl ir keliu šį klausimą, nes svarbu žinoti, koks yra kūrybos
vaidmuo 1000 žmonių grupėje, kuri suorganizuota hierarchiškai, kaip piramidė. Taigi, prieš kalbant apie kūrimo procesą,
reikia išspręsti šį klausimą, tada pasidaro šiek tiek aiškesni ir
kiti klausimai. Kūryba galima ir sau, bet man atrodo, kad sau
sukurtas kūrinys šiek tiek keistas ir įtartinas dalykas. Dažniausiai kuriama kitiems, kūryba norima pasidalinti. Revoliucionierius nori patraukti, sisteminis – primesti savo sistemą, o
tragikas – nori kartu su kitais paverkti.
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Ir nė kiek nenuostabu, kad visi svajoja apie genialią kūrybą ir
apie genialų kūrinį. Bet tam reikia genialių idėjų ir genialaus
kūrybos priemonių valdymo, protu, kūnu ir t.t. Todėl talentai
yra paklausūs. Juos nori pritraukti visų kategorijų kūrėjai.
Ypač kūrėjus renka sisteminė piramidė, kurioje jie tampa kūrinių tiekėjais, kuriais paskui vaikams ir suaugusiems apdorojamas protas. Kad kūrinys darytų poveikį, kūrėjas naudoja
emocijas sužadinančias priemones – kada reikia pasidžiaugi,
kada pykti, kada paverkti ir t.t.
Taip pat, be trijų rimtų galimybių kai rašoma savo krauju, yra
popsinė kūryba, kurioje visos šios trys grupės gali būti imituojamos dėl pramogos. Šiais laikais pramogai leidžiama būti bet
kuo, jeigu tik neragini kelti realios revoliucijos, nes tada iš
karto supakuotų. Toleruoju ir popsinį variantą, jeigu jis gerai
padarytas, bet tai pramogai, o procesas, tik techninių klausimų
sprendimas.
Aš labiau linkstu prie revoliucionieriaus kategorijos, nes nesu
sistemos tarnas. Tačiau suprantu, kad gali tekti naudoti įvairias konspiracijos taktikas, paslėptų simbolių kalbą, kuriuos
gali suprasti tik inicijuoti ir t.t.
Šis klausimas man nėra iki galo aiškus, todėl norėčiau į jį pasigilinti, nes pats procesas dėl proceso nemanau, kad yra svarbus.

Kūrybos struktūra plačiąja prasme
Kūrybos plačiąja prasme gilioji schema tokia:
1) Pirmapradžio žmogaus kūryba – kūrinys yra vidinis ir išorinis pasaulis.
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2) Sąmoningo žmogaus kūryba yra kūrinys, kuriuo iš savęs
yra sukuriama tikrovė ir tikrovės imitacija.
Pirmapradis žmogus sukuria fiksato kontinuumą, laksato kontinuumą ir sielą. Sąmoningo žmogaus kūryba remiasi impulsu
iš sielos, kuris pereina į laksato manipuliacijas, po kurio jos
projektuojamos į realybę ir suformuojamas kūrinys fiksate.
Kas yra pirmapradis žmogus gali padėti suprasti palyginimas.
Įsivaizduokite žiebtuvėlį: jis turi talpą su dujomis, kibirkšties
mechanizmą, kurią įžiebus užsidega dujos ir atsiranda liepsna.
Taigi: pirmapradis žmogus yra visa konstrukcija: talpa, dujos,
kibirkštis, o įžiebta liepsna yra sąmoningas žmogus, sąmonė.
Pirmapradis žmogus sukuria visą išvestinį žmogų, kuris yra
šviesos arka, kurią atitinka liepsna. Kokios kokybės liepsna
priklauso nuo dujų kiekio, sudėties, kaip lengvai užsidega, nuo
kibirkšties stiprumo ir t.t. Kitaip sakant sąmoningas žmogus
priklauso nuo pirmapradžio žmogaus savybių ir kokybių. Jeigu nori liepsną padaryti galingesne, turi pakeisti pirmapradį
žmogų (žiebtuvėlio konstrukciją). Išorinis sluoksnis yra ta sistema, kuri pagamina pačią žiebtuvėlio konstrukciją, nes jis
taip pat turi savo kilmę, kažkokį „fabriką“ ir pirmuosius kūrėjus. Toks papildymas metaforos lygyje.
Tikslas yra pirmapradžio žmogaus kūrybinių galių išplėtimas,
kad išsiplėstų ir sąmoninga kūryba, kuri priklauso nuo fiksato
ir laksato kontinuumų dydžio. Kalboje 100 000 sąvokų, tuo
tarpu yra galimybė turėti milijardą. Akivaizdus skirtumas –
pirmo tipo žmogus nesusikalbėtų su antro tipo žmogumi. Tam,
kad būtų stabdomas žmogaus vystymasis, dirbtinai ribojamas
žodynas.
Manęs kūryba siaurąja prasme nedomina, aš tik norėjau patikslinti, nes kitaip būtų neaišku, ką turiu galvoje. Todėl toliau
kalbėsiu apie kūrybą plačiąja prasme. Manau, kad yra trys šio
platumo laipsniai, bet aš apsiribosiu dviem: pirmapradžio
žmogaus kūryba – kurios metu sukuriamas sąmoningas žmo212

gus; ir sąmoningo žmogaus kūrybą – kurios metu sukuriamas
įprastinis kūrinys. Manau gradacija yra tokia: fiksato kontinuumo sukūrimas; laksato kontinuumo sukūrimas; ir sielos sukūrimas, einant nuo išorės į vidų. Čia yra pirmapradžio žmogaus
kūryba. Tada: sielos impulsas; laksato manipuliacijos; kūrinys
fiksate. Tai yra sąmoningo žmogaus kūryba, kurios metu panaudojama tai, ką sukūrė pirmapradis žmogus. Abiem atvejais
juda informacija, tik priešingomis kryptimis.
Trečio laipsnio klausimas yra kas sukūrė pirmapradį žmogų, ir
iš kokios „medžiagos“. Ta medžiaga yra tas pradas, kurio visi
ieško. Deja, pirmapradis žmogus, kurdamas sąmoningą žmogų
realine, šio prado neatvaizduoja, ir jame jo ieškoti beprasmiška, nebent galima gauti užuominų. Išorinis kūrėjas yra šio prado šeimininkas ir jis valdo vakuolę, kurioje mes gyvename.
Man artimesnis tikslas yra išplėsti pirmapradį žmogų, kad jis
sukurtų didesnio „kalibro“ sąmoningą žmogų su daug didesnėmis galimybėmis, pavyzdžiui, aprėpti pirminės tikrovės
holoplastinį vaizdą. Tai pagrindinis visų pramoginių ir rimtų
ezoterikų siekis. Tai galima padaryti valdant informacijos
srautus arba manipuliuojant pirmapradžio žmogaus sandara.

Substancijos programavimas
Čia noriu įvesti genetikos koncepciją, kuri labai svarbi. Šios
dalies dar nesu gerai išstudijavęs, bet genetika reikšminga, nes
pirmapradį žmogų išorinėje aplinkoje užaugina genetinė programa. Kiekviena ląstelė savo branduolyje turi chromosomas,
kuriose yra DNR spiralė, o joje – genai, koduojantys ląstelės
savybes. Visas organizmas yra DNR molekulių energetinis
tinklas, kontroliuojantis vietinius formavimo procesus.
Pirmapradžio žmogaus DNR yra visa jį kurianti programa, kol
kas nenagrinėjant klausimo, kas tą programą rašo. Bet DNR
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yra daug išjungtų genų, kurie deaktyvuoja tam tikras konstrukcines programas ir pirmapradis žmogus praranda gebėjimus.
Pirmapradis žmogus gali būti auginamas kaip daržovė, junginėjant genus, įjungiant ir išjungiant reikalingas ir nereikalingas savybes. Ir dabartinis pirmapradis žmogus yra nepilnas,
nes daug DNR genų yra išjungta. Jis yra kaip genetiškai modifikuota daržovė. Tikslas yra pilnas DNR, su pilnu programų
komplektu. Dar tolimesnis tikslas – parašyti programą nuo nulio, sukurti pilnai sintetinį organizmą.
Esu minėjęs transformiumo koncepciją, kuri yra programuojama substancija. Transformiumo vienas iš pavyzdžių yra biologinis organizmas. Bet manau, kad galima idėją perkeli ir į
neorganinę materiją. Neorganinis kvantas irgi yra programuojama ląstelė, kurios savybės įrašytos kvanto DNR kode. Tam
tikru būdu užprogramavus kvantus, galima sukurti bet kokią
norimą tikrovės sandarą kaip organizmą. Tai yra materialus
transformiumas, iš kurio sudaryta ši realybė. Aš realybės burbulą vadinu vakuole, kuri užpildyta transformiumo, iš kurio
užprogramuotas visas pasaulis. Tikslas yra išmokti valdyti
transformiumo programą ir patiems jį programuoti, sukuriant
bet kokias reikalingas materijos savybes.
Galima daryti prielaidą, kad tikrovę valdo būtybės, kurios užsiima tokiais žaidimais, t. y., realybės ir žmogaus programavimu, arba kūryba plačiąja prasme.
2017-03-12, Kaišiadorys

31. Koks ryšys tarp mokslo ir melžimo?

Bendras supratimas visiems sako, kad mokslas turi būti paremtas faktais, o viskas, kas jų neatitinka, turi būti prilyginama
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prasimanymams, mokslo imitacijai. Šitą teiginį atmesti greičiausiai nesiryžtų niekas, to nedarau ir aš, bet siūlau kitą ėjimą: parodyti platesni kontekstą, išplėsti fakto sąvoką. Siekiant
pažinti tikrovę, platesnis mąstymas visuomet efektyvesnis už
siauresnį ir lėkštesnį. Pradėsiu nuo apibendrinto vaizdinio, o
tada pasigilinsiu į detales. Ir vėl bus naudojamas santraukos
stilius, kurią papildyti turi kiekvienas savo žiniomis.
Be faktų yra galimybės, kurių žinojimas toks pats svarbus,
kaip ir faktų. Šią mintį paaiškina kelionės maršruto ir žemėlapio vaizdinys. Žemėlapis vaizduoja visą teritoriją, visus
galimus pasirinkti maršrutus, todėl jis yra galimybių visuma.
O konkretus keliautas kelias, visi taškai arba atkarpos yra
faktai. Matome, kad galimybių laukas visada būna daug platesnis nei faktų, kurie yra konkretūs pasirinkimai arba realizacijos, bet faktai visada realizuoja kažką iš galimybių sąrašo.
Suprasdami žemėlapių naudą, visi mokslininkai pirmiausiai
turi subraižyti teritorijų topografinius planus, tada tie planai
labai padeda modeliuoti konkrečius pasirinkimus. Ši idėja tinka visoms sritims, nors, deja, ne visada taip lengvai įgyvendinama.
Turi būti ištirta visa substancijos sandara – žemėlapis, bet ne
tiek fakto, kiek abstrakčių galimybių principu. Tai yra, turi
būti išnagrinėti visi galimi variantai. Erdvė, judėjimai erdvėje
ir laikas, kurie tik atrodo paprasti, bet iš tikro yra labai sudėtingos sistemos. Taigi pradedama nuo galimybių visumos,
nuo tikrovės žemėlapio, o tada surandamas „maršrutas“, arba
faktinė realizacija. Su erdve, judėjimu ir laiku viskas gali atrodyti paprasta, bet substancijos žemėlapio klausimas labai sudėtingas, ir jam išspręsti reikia žinoti visus sluoksnius, visą
gylį, kuriuos vertina pagal abstraktų kontinuumo vaizdinį, jo
galimas matematines ir parametrų erdves.
Šį klausimą renkamasi spręsti iš karto einant prie faktų, bet tai
tas pats, kaip ieškoti maršruto neturint žemėlapio. Tai labai su215

dėtinga. O tikras galingo proto modelis visada susideda iš galimybių visumos ir faktinės realizacijos, žemėlapio ir konkretaus maršruto.
Yra du pagrindiniai faktų tyrimo lygiai: pradedama nuo įvykių, o tada iš įvykių išgliaudomi dėsningumai, reguliarumas,
pasikartojimas ir Dėsniai. Kadangi pasaulis juda, iš ateities,
per dabartį, teką į praeitį – iš pradžių laukiama, tikimasi galima tikrovė, ji virsta įvykiu dabartyje ir tas įvykis, nuėjęs į
praeitį, tampa faktu. Taigi matome, kad galimybės yra ateitis,
o faktai – praeitis. Šioje sistemoje minėti elementai turi turėti
savo deramą vietą. Pradedama nuo galimybių, tada žiūrima
kas realizuojasi ir galiausiai virsta faktais. Tada žiūrima ar jie
atsitiktiniai, ar turint tam tikrus duomenis, vadinamus parametrais, galima iš karto apskaičiuoti visą galimą faktinių verčių
spektrą, priklausomai nuo to, kas įstatoma į kintamuosius.
Tokios sistemos yra surišti parametrai, kurie leidžia perkelti
pasaulį iš įvykių ir atsitikimų srities į erdvę, kur aiškinama
kaip būna visada, dėsningai, nes tam tikri elementai neatsiejamai surišti. Taigi vėl – formulės šablonas yra žemėlapis, galimybių visuma, konkrečios realizacijos – faktai. Problema tik
ta, kad nežinomas visas realybės žemėlapis ir neturimas visas
struktūrų ir šablonų rinkinys.
Dabar klausimas toks: Ar įmanomas teorinis žemėlapio nubraižymas? Ar reikia praeiti visus įmanomus maršrutus, faktų
rinkimo principu? Yra daroma skirtis tarp teorinės ir eksperimentinės fizikos. Šis principas gal ne visai tinka, nes daroma
prielaida, kad teoretikai turi užsiimti praktikų surinktų duomenų ir faktų analize. Tai tiesa, bet teoretikai užsiima net tik
tuo. Yra dar vienas metodas, vadinamas kontinuumų metodu,
kuriame sukuriamas tapatybės fraktalo principu paremtas vaizdinys, jis ardomas ir daromi įvairūs išardytų dalių sujungimai.
Esmė ta, kad imant bendrą variantą, visos tikrovės dalys paklūsta kokiai nors kontinuumo struktūrai. Vadinasi turėdami su216

modeliuotas visas kontinuumo struktūras, turėsime žemėlapį,
o tada bus galima tyrimais ieškoti, kokios galimybės tikrovės
praktiškai realizuotos. Turint žemėlapį vaikščioti visada lengviau. Taipogi, esminė tezė ta, kad tokių žemėlapių braižymas
taip pat turi mokslo statusą.
Bet tikrovė sudėtinga ir jos žemėlapis, holoplastinis vaizdas,
nežinomas. Tad faktais dažnai vadinamos klaidingos interpretacijos, kurios net gali būti susitarimu paverstos „mokslu“. Įsivaizduokime tokią situaciją. Jūros gylis 1 km, bet matavimo
prietaisas tegali išmatuoti iki 500 m. Atliekamas išmatavimas
ir „nustatoma“ jūros gylis 500 m. Tai laikoma „neginčijamu“
faktu, nors tai ne Tiesa, tai yra klaidinga defektinio matavimo
interpretacija. O dabar įsivaizduokime, kad jūra tai yra tikrovė
ir mes su tokiu netobulu prietaisu bandome išmatuoti tikrovės
„gylį“. Matavimo rezultatas klaidingas, nes nesiekia viso gylio
dėl savo netobulumo, bet paskelbiamas „faktas“. Susitariama,
kad jis „mokslas“. Tada sukuriamas geresnis matavimo
prietaisas, bet vis tiek netobulas, ir sukuriamas naujas „faktas“
bei naujas „mokslas“. Senas nueina į praeities šiukšlyną.
Ką naudingo šioje situacijoje galima pamatyti ir suprasti? Kad
mokslas, neturėdamas žemėlapio ir maršruto, nežino viso fakto. Tai būna dalinis faktas arba interpretacija. Dėl šios priežasties didelis tokių faktų slankumas – tai yra slankieji faktai.
Todėl, apibendrinant, situacija ta, kad neturime nei žemėlapio
braižymo, nei duomenų rinkimo keliaujant tobulų priemonių ir
netinka nei vienas variantas. Negalime iš karto pamatyti visko
kaip galimybės dėl proto ribotumo ir negalime išvaikščioti visos tikrovės, nes didžioji dalis vietų yra paprasčiausiai nepraeinamos. Todėl mokslas ir „mokslas“ nėra tapatūs dalykai.
Tai kas mokoma universitetuose, ne visada yra mokslas iš
didžiosios raidės. Tai būna mokslininkų grupuočių susitarimai,
kurie tarpusavyje kovoja dėl įtakos ir finansavimo.
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O teorijų trajektorija kaip ir visų informacinių judėjimų: prasideda nuo ateities galimybės, hipotezės, žemėlapio projekcijos. Tada ši projekcija priartėja tyrimais ir eksperimentais prie
dabarties, tampa susitarta konvencine „tiesa“ ir kurį laiką išsilaiko dabartyje. Tačiau ateitis pasiūlo naujas, geresnes galimybes ir ši „tiesa“ nustumiama į praeitį, atsiduria archyve arba
kitaip – praeities šiukšlyne. Toks labai dažnai būna „mokslo“
judėjimas. Kad turėtum „mokslo“ statusą, aišku, jis turi kažkiek veikti, bet veikimas ne visada sutampa su tiesa, nes supratimas kaip tai vyksta iš tikrųjų gali būti paremtas klaidingais, nepaisant ko veiksmingais, įsivaizdavimais.
Turime sukūrę daug veiksmingų technologijų, bet jų supratimas ir tikrovės viso gylio arba viso žemėlapio atskleidimas –
susiduria su didelėmis problemomis.
Vadinasi: mokslas yra daug kas, ne viena primityvi faktologija, nes šita faktologija įstatyta į daug platesnį intelektualinių
manipuliacijų kontekstą. O mafijinės grupuotės, kurios laiko,
kad jų „faktai“ geriausi, tėra komediantai, tikrai ne mokslininkai. Tai verslininkai melžiantys idėjų karves ir norintys,
kad visos melžiamos karvės būtų tik jų ganykloje.
Dievas kurdamas pasaulius žiūri į galimybių žemėlapius ir
renkasi jame tik vieną realizaciją, o pats žemėlapis kaip visuma yra visi galimi pasauliai. Todėl reikia domėtis ne tik
Faktu, vienu maršrutu, bet ir visu Dievo žemėlapiu. To nesupranta tik pseudointelektualai.
2017-04-21, Kaišiadorys
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32. Kodėl ezoterika nesmirdi mokslu?

Šiuolaikinė visuomenė labai didžiuojasi mokslu, nelabai suprasdama, kas tai yra. Kita vertus, ji atsiriboja nuo nemokslo,
kuris, kaip tikima, tėra prasimanymai ir išsigalvojimai. Taip
labai susiaurinamas vertinimo kontekstas, save pastatoma į
pranašumo pozicijas. Prie viso to dar pridėjus technologinį
efektyvumą, atrodo, pasiekiama triuškinanti pergalė prieš visus savo konkurentus. Taigi kas yra mokslas ir kaip jis atsiranda vertinant filosofiniu žvilgsniu?
Pradėti reikia nuo pačios pradžios, o žmogaus pradžia yra sąmonė. Šis žodis suprantamas taip pat plačiai, kaip ir žodis psichika. Kokios prielaidos sąmonėje atsirasti mokslui? Tam, kad
tai išsiaiškintume, turime apžvelgti pačią pagrindinę sąmonės
struktūrą, kuri ir yra atsakymas į šį klausimą. Sąmonė turi tris
dalis: priekinę, centrinę ir galinę. Priekinė yra pasaulis, kurį
matome aplinkui; mums atrodo, kad mes jame gyvename, nes
centrinė dalis, kūnas, yra šio pasaulio narys. Galinė dalis yra
protas, kuris visą tikrovę padalina į mažus gabaliukus ir gali
jais įvairiai manipuliuoti.
Šią sąmonės sandarą galima aprašyti proporciškai, kiekvieną
dalį išmatuojant santykyje su kitomis dalimis. Priekinė sąmonė yra 10 000 m apskritimas iki horizonto; kūnas būna
maždaug 2 m ir juda jau minėtame priekiniame apskritime.
Galinė sąmonė gali būti įvairi, koks jos spindulys priklauso
nuo lobotomijos laipsnio. Mano vertinimu, daugiau žiūrint pagal savo situaciją, jos spindulys turi būti apie 0,5 m. Vadinasi
apibendrindami sistemą gauname tokias vertes: 0,5 – 2 – 10
000. 10 000 m duoda objektų pasaulį, kuriuo žaidžia 2 m, o
mąsto apie jį 0,5 m. Centre, kaip matome, yra kūnas, kuris užsiima darbu, dirbtinės realybės konstravimu.
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Kaip tokioje sąmonėje atsiranda mokslas? Mokslo fanatikai
greičiausiai nusivils, jeigu pasakysiu, kas visas mokslas yra
tautologinis. Jeigu kas nors nesupranta šito žodžio, apibrėžimas toks: „apibrėžimo arba įrodymo loginė klaida, nes apibrėžiamoji sąvoka apibrėžiama ta pačia sąvoka, tezė įrodinėjama
remiantis ta pačia teze“. Pavyzdys: kas yra materija? Tautologinis atsakymas: materija yra materija. Kuo tautologija tokia
efektyvi suprasti nesunku, ji visada paremta atitikimu, o atitikimas yra pagrindinis „tiesos“ reikalavimas. Kadangi mokslas tautologiškas, jis visada yra „tiesa“. Visi kas nesutinka su
tautologija yra melagiai.
Kad apgaulė nebūtų tokia akivaizdi, tautologija yra maskuojama. Materija paverčiama į ką nors kita, performuluojama, perfrazuojama, perleidžiama per kokią nors mėsmalę, paverčiama
faršu ir tada įgauna formą puikiai tinkančią mokslui. Materija
→ mėsmalė → bcda, gaunama užmaskuota materijos forma.
Kadangi materija1 = materija2 ir materija2 = bcda, tai gauname, kad materija1 = bcda. Šitas triukas materiją paverčiant
raidžių faršu ir yra teorija, mokslas, paaiškinimas, kas tikrovė
yra. Kadangi teorinė dalis yra tik pirmos dalies permaltas faršas, tai visada toks prilyginimas, teorija yra tautologinė, nes
aiškinama tas pats tuo pačiu, tik pakeitus formą.
Prie viso to reikia pridurti, kad dėl minėtos žmogaus sąmonės
sandaros, žmogus yra „mokslininkas“ iš prigimties, nes turi
dvivietę sąmonę. Priekinė dalis duoda objektą, materiją1, o
galinė dalis yra šio objekto permalimo pagal savo sandarą vieta. Objektas tas pats, bet perleistas per protą įgauna kitokią,
„protingą“ formą. Išorė viena, ji neskirstoma į objektą ir teoriją apie jį, tačiau smegenys sukonstruotos taip, kad įėjusi į
vidų tikrovė skyla į dvi atšakas, kuriose jai suteikiama skirtinga forma, tada viena atšaka pakišama po kita atšaka ir šis
pakišimas vadinamas „mokslu“.
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Kas yra tikrovė? Tikrovė yra materija. Kas yra materija? Materija yra sąveikų sistema. Kas yra sąveikų sistema? Sąveikų
sistema yra fuA>^?+=. Tačiau kas už viso šito pseudo aiškinimo stovi suprasti nesunku: ta pati sąvoka, „tikrovė“, tik
perėjusi per skirtingas mėsmales. Kas yra tikrovė1? Tikrovė1
yra tikrovė2? Kas yra tikrovė2? Tikrovė2 yra tikrovė3. Gauname triuškinančią tiesą, absoliutų atitikimą sau pačiam.
Kaip šis išradimas atsirado – didelė mįslė. Žmogus buvo sukonstruotas taip, kad jis būtų teoretikas iš prigimties. Tai prasidėjo nuo jau minėtos dvivietės psichoformos; dar labiau patobulėjo, kai galinė dalis susikūrė kalbos sistemą, kuri leido
suteikinėti priekinės dalies objektams kitokią formą ir tą formą
perkelti į išorę. Dar didesnis proveržis įvyko tada, kai šias teorijas buvo išmokta išorėje išsaugoti.
Klausiama: Kas yra visata? Visata yra sudaužytas kiaušinis.
Kas sukūrė pasaulį? Jonis Didysis, anapusinio pasaulio valdovas.
Tokios „teorijos“ buvo pirmi žingsniai, mokslo kūdikystė.
Tautologija iš pradžių galėjo būti nesurišta, užteko paprasčiausio minties šuolio. Tada buvo nuspręsta, kad tai, apie ką turi
būti sukurta teorija turi būti sulaužyta ir ištyrinėta. Kuriant
tautologiją, turi būti mėgdžiojamos savybės, dalys, sąryšiai.
Atsirado logika, matematika, kaip patobulinta lingvoforma.
Atitikimas tapo būtinu reikalavimu todėl, kad paaiškėjo, jog
laisva tautologija yra neefektyvi. Taip buvo įvestas mokslo pagrindinis įstatymas – galinė dalis turi maksimaliai atitikti priekinę dalį, net jeigu iš jos yra malamas kognityvinis faršas. Tai
reikalinga tam, kad faršo pasakų pasaulį būtų galima per kūną
perkelti į priekinę dalį ir faršą paversti dirbtine realybe.
Pavyzdžiui, priekinė dalis turi mišką, galinė dalis mišką paverčia medienos laužu, kūnas iš šio laužo sukonstruoja namą.
Šitaip atsirado technologija, o technologijai reikalingas mak221

simalus atitikimas, nes be atitikimo neįmanoma efektyviai manipuliuoti. Šitaip civilizacijos evoliucijoje susidraugavo visos
trys sąmonės vietos. Iš pradžių atsirado iš faršo pagamintas
pasakų pasaulis, o tada kūnas išmoko tą pasakų pasaulį paversti tikrove. Pradžia negudri – „materija yra materija“, bet
rezultatai stulbinantys, pasaulis pavertas faršu ir iš to faršo sukurta dirbtinė tikrovė.
Į areną prie viso to įsiveržia „laisvieji protai“, kurie atgaivina
laisvosios tautolgijos metodą, pradeda kurti mokslo stabo neatitinkančias teorijas. Teigiama, kad jos neturi tokio efektyvumo, todėl naudos požiūriu išmestinesnės už mėšlą. Todėl kyla
karas, mokslininkas siekia apsaugoti savo tautologinį stabą,
svajoja, kad niekas nesikėsintų į „materija yra materija, kuri
yra materija“. Atrastos raidės labai brangios, jos net leidžia sukonstruoti prietaisą. Nors nelabai aišku ar tos raidės reikalingos, nes gali būti, kad prietaisus įmanoma konstruoti ir be teorijų, paprasčiausiai dirbant rankomis.
Šitaip priekinė dalis, tas 10 000 m ir dar tiek, kiek pasislenka
toliau, tampa žaliavos sankaupa. 0,5 metrai tampa tautologinės
mėsmalės vieta, o 2 m – tomis rankomis, kurios mala ne mintyse, bet pasaulyje. Ar tai vienintelė įmanoma tvarka? Ar turime žiūrėti tik utilitarinio efektyvumo? Jeigu mėsmalė bekono
nepaverčia kotletu – ji nereikalinga, neefektyvi? Ezoterikas
taip pat kuria tautologijas, tik jo tautologijos yra laisvos, taip
pat neretai jis juda priešinga kryptimi nei technologija, o tai
iškarto primetama jam kaip pralaimėjimas. Atseit: neduosi
kotleto – būsi nereikalingas. Tačiau ar tai galime lakyti aukščiausia gyvenimo prasme. Mokslas daug kam palengvino gyvenimą – triuškinantis argumentas, tik čia dažnai pamirštama
paskaičiuoti kokiam skaičiui žmonių gyvenimas buvo apsunkintas dėl to, kad jie buvo paversti konvejerių aptarnaujančiu
personalu. Tapo mažiau vertingesniais už daiktus. Jeigu reikėtų rinktis tarp žmogaus gyvybės ir naujo „Tesla“ automobilio,
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ką pasirinktum? Žmogus greičiausiai taptų nereikalingas, paliktų tik aptarnauti „Tesla“ konvejerius.
Galima tik pasidžiaugti, kad ezoterika nesmirdi mokslu.
2017-10-24, Kaišiadorys

33. Ar alternatyva tik pramoga?

Ezoterikų ir konspiracijos teoretikų vienas iš tikslų yra iš tos
informacijos, kuri žinoma ir prieinama viešai, išlukštenti informaciją, kurią norima laikyti paslėptą nuo visuomenės. Dalį
tos informacijos jie gali žinoti patys, iš savo tiesioginio patyrimo, kita dalis gaunama iš šaltinių ir ja reikia pasitikėti, nes
tai gali būti ne tik informacija, bet ir dezinformacija. Žinoma
informacija yra faktai, numatoma – tik galimybės. Galimybes
taip pat svarbu žinoti, nes jos yra galimi judėjimo keliai ateityje, kuriems reikia būti pasiruošus.
Pažiūrėkime, kaip turi būti dirbama su informacija. Pradėti reikia nuo to, kad ji gali būti suformuluota ir artikuliuota žodžiais, o gali tekti šį darbą padaryti patiems. Tarkime, yra vieši
pareiškimai, sprendimai, elgesys ir veiksmai, tam tikri įvykiai,
kurie gali rodyti tam tikrus tikslus, siekius. Reikia pasistengti
juos aiškiai suformuluoti ir svarbiausia – už deklaruojamo viešųjų ryšių fasado pamatyti tikrus planus. Tai, kas matoma tiesiogiai, kas užfiksuota suvokime yra faktai, tačiau ši informacija ne visada rodo pilna paveikslą. Tai būna tik dalis vaizdo, o
kita dalis yra tik kaip galimybė. Kiekvieno žmogaus tikslas šią
galimybę susiaurinti iki maksimalaus įmanomo tikslumo, naudojant visas savo žinias ir visą turimą gyvenimo patirtį. Juk
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kiekvienas žino, kas yra pasaulis, kas yra žmogus, kas yra
visuomenė, ir tai leidžia daryti pakankamai tikslius vertinimus.
Toliau tenka naudotis šaltiniais, kurie ne visada patikimi, gali
turėti savų interesų, gali siekti klaidinti ar kažkuo pasinaudoti.
Toliau pamėginsiu paaiškinti, kaip yra vertinamas šaltinis. Jo
informacija pagal patikimumą skirstoma taip pat į tiesiogiai
patirtą ir gautą iš kažko kito. Tiesiogiai patirta informacija priklauso nuo žmogaus horizonto. Kad jį nustatytume turi būti įvertinta šaltinio vieta pasaulio sistemoje: kiek jis arti prie dominančių uždarų zonų pagal savo pareigas, funkcijas ir kontaktus. Horizontas yra erdvės, tai yra erdvinė galimybė prieiti
prie aktualių informacijų, jeigu jis dirba kokioje nors organizacijoje, užima svarbias pareigas ir t.t. Taip pat horizontas yra
laiko – jis aprėpia pirmiausiai dabartį, paskui visą praeitį. Ateitis tiesioginio patyrimo neaprėpiama, bet galima žinoti planus – tada informacija gaunama ne iš patyrimo, bet iš šaltinių.
Vieno žmogaus visi horizontai nebūna labai platūs, ypač jeigu
jis priklauso žemam sluoksniui, bet jie gali būti išplėsti šaltiniais. Tai reiškia, kad priėjimą žmogus gali turėti ne tik tiesiogiai prie įvykių, bet prie informacijos surinktos kitų. Vadinasi šie du aspektai – žmogaus vieta ir galimybė prieiti prie
šaltinių – yra susiję. Visada domina žmonės, turintys priėjimą
prie uždarų zonų ir norintys jų informaciją paskelbti visuomenei. Tai yra pavojinga, nes už paslapčių viešinimą galima
sumokėti net gyvybe. Priežastis paprasta: priimami į organizaciją žmonės pasirašo neviešinimo pasižadėjimus ir juos perspėja kokios už atskleidimą gresia bausmės, todėl tokie žmonės visada žino ką daro ir kuo rizikuoja. Tačiau kartais informacija būna tokia svarbi, kad žmogus nepaiso pavojaus dėl
gero darbo.
Reikia tik pridurti, kad neturėtume įsivaizduoti, kad horizonto
klausimas toks paprastas, nes iš pažiūros gali atrodyti, kad
žmogus pagal vietą sistemoje negali turėti priėjimo prie infor224

macijos, bet ta informacija gaunama ne per fizinę erdvę, o per
vidinį kanalą. Yra tokių žmonių, kurių galvose dėl nežinomų
priežasčių atsiranda svarbi informacija. To priežastis paprasta,
čia veikia tam tikros jėgos, kurios implantuoja tą informaciją
telepatiškai, norėdami likti nežinomais, o tas kanalas tampa
tarsi viešųjų ryšių atstovu. Dažnai ši informacija būna su įdiegta pastovaus informacijos viešinimo programa ir žmogus
pradeda rašyti knygas, duoti interviu, skleisti žinią per internetą ir t.t. Kadangi čia nėra tiesioginio patyrimo, nors informacija gali turėti ir vaizdų pavidalą, toks kanalas yra paremtas
šaltinių horizontu.
Kita vertus, kadangi žmonių, kurie tai daro neįmanoma pamatyti ir įvertinti, informacija tampa mažiau patikima nei tuo atveju, kai iš šaltinių gaunama tiesioginio kontakto metu. Tačiau
situacija ne tokia bloga, nes informaciją galima analizuoti,
tikrinti, lyginti su kitais šaltiniais, taip pat vertinti pagal tai, ar
ji pasitvirtino praeityje. Jeigu yra sėkmingo atskleidimo praeityje faktų, tokio šaltinio informacija tampa daug vertingesne.
Yra dar vienas kriterijus. Kiek žmogus, kuris užsiima ezoterinės ar konspiracinės informacijos atskleidimu žinomas ir
garsus. Tai svarbu todėl, kad tokiais žmonėmis domisi potencialūs viešintojai, nes yra suformuota auditorija ir galima lengvai pasiekti didelius skaičius žmonių alternatyviais kanalais
specifinei informacijai. Todėl žymesni „šoumenai“ linkę pritraukti šaltinius ir natūraliai turi išplėstą šaltinių horizontą. Kita vertus, patys jie gali aukšto statuso uždarose zonose neturėti
ir patirtis dažnai būna tokia pati kaip ir eilinių žmonių. Neretai
auditorija gali būti ir pasipelnymo šaltinis, todėl į tokius „ezoterikus“ kreipiasi žmonės, kurie nori pasidaryti reklamą ir uždirbti. Visa tai taip pat reikia turėti omenyje. Įvertinti labai
paprasta – reikia žiūrėti į informacijos turinį, jį analizuoti.
Žmonės, kurie yra turėję savo patirčių, greitai atpažįsta kas
tikra, o kas tėra imitacija.
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Visuomenę be abejo domina informacija iš uždarų zonų, nes iš
savo pasaulio informacija jie laisvai dalinasi patys. Uždarų
zonų tipų nėra daug ir jas visas galima nesunkiai suklasifikuoti: karinės-mokslinės, verslo, finansinės, politinės, religinės. Šios zonos išsisklaidžiusios po visą planetą, bet ypač galingiausiose organizacijose, tokiose kaip JAV, ES, Rusija, Kinija ir tos valstybės, kurios nuo jų priklauso. Taigi patikimi
šaltiniai su savo tikrais, neimituotais horizontais yra mokslininkai, politikai, verslininkai, kariškiai. Bet tokių pasitaiko labai retai, nes jie savo gyvenimus su šiomis organizacijomis
būna surišę visiems laikams ir retai kada nori rizikuoti savo
gyvybe. Tačiau vis tiek atsiranda tam tikros grupės, kurios nori nutekinti gautą informaciją. Kadangi to patys padaryti negali, naudojasi „šoumenų“ paslaugomis.
Tačiau informacijos šaltiniai – ne vienintelė galimybė pamatyti tai, kas stovi už uždangos. Be faktų galima numatyti ir visas galimybes, kurios išeina iš uždarų zonų. Tas galimybes
dažnai išduoda ir jie patys, tik ši informacija būna išsklaidyta
ir padrika, ir suformuluoti tikras fiksuotas tendencijas reikia
savo protu. Tam reikia sekti pareiškimus, sprendimus, elgesį,
veiksmus ir stengtis išsiaiškinti ko visu tuo siekiama iš tikro.
Visa tai dažnai būna ekranas, į kurį siekiama atkreipti dėmesį
arba kuris naudojamas kaip dūmų uždanga, reikalinga tam,
kad kažką paslėptų, užmaskuotų. Dauguma procesų ir įvykių
planetoje būna ne atsitiktiniai, bet dirbtinai sukelti ir jie akivaizdžiai išduoda kuria kryptimi bandoma stumti žmoniją.
Tuo domėtis reikia todėl, kad kartu su visa mase stumiamas
kiekvienas atskiras žmogus, todėl laiku pamačius spąstus, galima pasistengti jų išvengti. Dažnai pasitaiko, kad patys ezoterikai naudojami kaip dūmų uždanga arba kaip ekranas, kurio
tikslas vilioti į spąstus, todėl informaciją labai svarbu atsirinkti
naudojant paprastus išvardintus kriterijus. Planetoje vyksta
globalinis žaidimas ir alternatyvi žiniasklaida yra šio globalinio žaidimo dalis.
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Imkime tokį ezoteriką D. Wilcock. Kas jis toks, jis pats paviešino savo knygoje „Ascension Mysteries“. Viena vertus –
tai geras ženklas, nes atskleidė savo biografiją, stengdamasis
neklastoti ir nemeluoti. Dažnai viešintojai apsimetėliai, kad
padarytų didesnį įspūdį, pirmiausiai klastoja biografiją norėdami, kad žinios atrodytų patikimesnės. D. Wilcock motina
buvo dainininkė, o tėvas muzikos žurnalistas, pats jis baigęs
psichologijos koledžą. Taip pat žinome, kad gyveno nedideliame mieste paprastą gatvės gyvenimą, mokykloje turėjo viršsvorį ir buvo užgaliojamas bendraklasių. Tai kaip žinių šaltiniui – informacija neįspūdinga.
Žinome, kad skaitė daug ezoterinės literatūros, domėjosi aktyviais sapnais, mėgo mokslinę fantastiką, rūkė žolę ir gal vartojo ką nors stipriau ir t.t. 22 m. amžiaus baigė koledžą, dirbo
psichologu su psichiškai neįgaliais, kol tapo profesionaliu
ezoteriku, skaitančiu paskaitas, dalyvaujančiu konferencijose,
rašančiu knygas ir vedančiu televizijos laidas. Trumpai tariant,
tapo internetine įžymybe.
Iš šios biografijos matosi, kad pats tiesioginio priėjimo prie
uždarų zonų niekada neturėjo, tačiau tapo žinomu paskaitininku ir ezoterinių konferencijų pranešėju, susipažino su įvairiais
žmonėmis, savo sričių žinovais. Galima net tikėti, kad prieina
prie slaptų archyvų ir duomenų bazių, kurios prieinamos tik
tiems, kurie turi pakankamai aukštą ezoteriko rangą. JAV tokie žmonės turi savo organizacijas, jie nėra padrikai veikiantys, ir jais kaip alternatyviu informacijos kanalu naudojasi tikri
informacijų šeimininkai. Todėl atmesti visko kaip prasimanymo – nereikėtų. Nors mąstyti savo galva taip pat neturėtume
užmiršti.
Su Davido Wilcocko ezoterika galima susipažinti jo puslapyje
http://divinecosmos.com/ Jo naujausios temos yra alternatyvi
Saulės sistemos istorija, senovės ateiviai, slapta kosminė pro227

grama, atitrūkusi civilizacija, Antarktidos konspiracijos teorija, ikiadominių žmonių civilizacija ir t.t.
2017-05-23, Kaišiadorys

35. Kodėl slepiama antigravitacija

Viena iš pagrindinių kliūčių civilizacijai neleidžiančių tapti
kosmine yra nesugebėjimas efektyviai įveikti žemės gravitacijos. Kosminėms kelionėms reikia daug kuro, turinčio didelę
masę, todėl kuo daugiau kuro su savimi reikia pasiimti, tuo
sunkiau įveikti gravitacinę trauką. Neturint pigių ir efektyvių
priemonių tam pasiekti ilgos kosminės kelionės labai apsunkinamos. Čia galima ieškoti dviejų galimybių, tradicinių pigių
ir efektyvių energijos šaltinių arba ieškoti būdų gravitaciją įveikti netradiciškai. Vienas jų sukurti antigravitacinius variklius. Tvirtinama, kad NSO naudoja antigravitaciją, nors nežinoma iš kur jie ir kam priklauso.
Sukurti antigravitacinius variklius nėra lengvas uždavinys, nes
mokslininkai dar neturi pilnos gravitacijos teorijos, todėl atrasti mechanizmą, su kuriuo ją būtų įmanoma įveikti galima
tik atsitiktinumo būdu. Lig šiol taip ir buvo daroma. Šiuo metu
turimi Niutono ir Einšteino gravitacijos modeliai, kurie nepakankami norint surasti antigravitacinės levitacijos efektą. Niutono modelyje gravitaciją perneša nežinoma sąveikos jėga, o
Einšteino modelyje ta jėga yra masės/energijos sukeliamas
skirtumas erdvėje. Yra daug teorinių gravitacijos modelių, tačiau visi jie nepatvirtinti.
Nepaisant to, kaip turėtų veikti antigravitacija iš principo žinoma, nėra tik šio žinojimo įgyvendinimo technologijų. Vienas
pagrindinių antigravitacijos mechanizmų aprašomas Archime228

do dėsnio. Jo esmė ta, kad mažesnį tankį turintis kūnas, didesnio tankio terpėje kyla į viršų. Tai veikia skysčiuose bei dujose
ir naudojama laivininkystėje ir oreivystėje. Dėl Archimedo jėgos neskęsta laivai ir į viršų kyla oro balionai. Iš principo tai
yra antigravitacija, veikianti skysčiuose ir dujose, kuri plačiai
išnaudojama, nors šie efektai nelaikomi tikrąja trokštama antigravitacija.
Norint įveikti gravitaciją kitais būdais, bet analogišku principu, ieškoma egzotiškų materijos formų gaubiančių planetą, kurias būtų galima išnaudoti pritaikant tą patį Archimedo dėsnį.
Galima spėti, kad erdvėje aplink planetą ištyrinėtos ne visos
hipostratos. Šiuo metu mokslo žinios labai ribotos, ir labai didelė tikimybė, kad gelmė slepia labai daug nežinomų paslapčių. Kokia šiuo metu mokslui žinoma hipostratų sandara? Planetą gaubia atmosferos dujos, eteris, elektromagnetinis ir gravitacinis laukas. Dujos turi slėgį, temperatūrą, judėjimą; eteris
atsakingas už elektrinius ir magnetinius laukus; elektromagnetinis laukas perduoda elektromagnetines bangas; gravitacinis laukas sukuria sunkio jėgą žemyn. Tai viskas ką mokslas
žino apie artimiausią aplinką. Tai nepilnas modelis, nes yra
reiškinių, kuriems reikia kitų terpių. Pavyzdžiu, toks reiškinys
yra žmogaus sąmonė, kuri gali būti susijusi su atskira kvantinių laukų grupe, gaubiančia planetą. Sąmonė juk negali atsirasti iš nieko.
Atradus tokias naujas materijos formas, būtų galima ieškoti
kaip jose sukurti Archimedo jėgą, kuri padėtų įveikti gravitaciją. Kuo mechanizmas paprastesnis ir efektyvesnis, tuo sistema būtų našesnė. Archimedo jėgai sukurti galima naudoti
statinį elementą ir dinaminį. Pavyzdžiui, vandenyje plūduriuojanti pliauska yra statinis elementas, nes sukurti jėgai nenaudojamas joks procesas, skirtumas yra pačiose materijos savybėse. Tačiau kai materijos savybės keičiamos dirbtinai, tai
jau dinaminis elementas, leidžiantis valdyti jėgą kontroliuojant
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jo būsenas. Toks pavyzdžiui yra oro šildymui naudojamas degiklis oro balione, su kuriuo keičiamas duju tankis.
Erdvėlaivis su statiniu elementu nebūtų efektyvus, nes jį būtų
sunku kontroliuoti ir valdyti. Kadangi tai oreivystėje labai
svarbu, turi būti ieškoma dinaminio elemento, kuris sąveikautų
su mokslui nežinomomis hipostratomis. Yra legendų tvirtinančių, kad tokie eksperimentai prasidėjo nacistinėje Vokietijoje,
kuriant skraidančių diskų technologijas. Buvo sukurti prototipai, tačiau vokiečiams pralaimėjus karą, projektai nebuvo užbaigti. Remiantis turimais duomenimis, vokiečiai nenaudojo
egzotiškų materijos formų ir jų skraidantys diskai buvo pagrįsti aerodinamika. Teigiama, kad vieno eksperimento metu
per 6 sekundes skraidantis diskas pakilo į 12 km aukštį, 2000
km/h greičiu. Baigiantis karui daug dokumentų buvo sunaikinta, kiti pateko į rusų ir amerikiečių rankas ir skraidančių
diskų technologijos tobulintos JAV bei Sovietų Sąjungoje.
JAV antigravitacija domimasi nuo maždaug 1950 metų. 1948
m. Roger Babson įsteigė „Gravitacijos tyrimų fondą“, kurio
tikslas buvo sukurti gravitacijos skydą, taip pasiekiant antigravitacijos efektą. Šis fondas veikia iki šių dienų. Nors 1910 m.
sukurta Einšteino bendroji reliatyvumo teorija atmeta antigravitacijos galimybę tarp 1950-60 įvairios organizacijos vykdė
intensyvius galimų antigravitacijos mechanizmų tyrimus. Pavyzdžiui, tuo domėjosi Glenn L. Martin kompanija, kuri vėliau
tapo „Lockheed Martin korporacija“, veikiančia aviapramonės
srityje. Tyrimai vyko „Pažangiųjų tyrimų institute“. Tačiau
1973 m. priėmus Mansfildo pataisą, kariuomenės parama antigravitacijos tyrimams buvo nutraukta, nors privačios pastangos tęsėsi ir toliau.
Didžiausia problema – atrasti egzotiškas materijos formas ir
sukurti archimedo jėgą sukuriantį dinaminį elementą. Iš pradžių dinaminio elemento buvo ieškoma tradicinėse mokslui žinomose srityse. Tokie buvo giroskopiniai prietaisai, kuriais,
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panaudojant įvairius efektus, buvo bandoma išgauti keliamąją
jėgą. Henry Wallace tarp 1968-1974 užregistravo eilę patentų, kuriuose aprašomas prietaisas, kuriame greitai sukami
žalvario diskai, kaip tvirtinama, sukuria gravitomagnetinį lauką, sulygiavus branduolių sukinius. Nepriklausomais viešais
tyrimais šio prietaiso efektyvumas nebuvo patikrintas.
1920-30 m. Thomas Townsend Brown sukūrė gravitatorių, sukonstruotą iš didelės įtampos kondensatorių. Atlikęs eksperimentus, kaip tvirtina, jis pastebėjo, kad šis prietaisas turi antigravitacinių savybių, mažinančių kūnų masę. Šį efektą pavadino Biefeld-Brown efektu ir sukūrė elektrogavitikos terminą.
Elektrogravitikos sąvoka labai populiari ufologijoje, tvirtinama, kad šis efektas naudojamas NSO ir B-2 bombonešiuose.
Tačiau vėlesni tyrimai, kuriuos atliko JAV oro pajėgos ir NASA, kaip tvirtinama, antigravitacijos efektų nenustatė.
Antigravitacija galėtų veikti tiesioginėje sąveikoje su gravitaciniu lauku, kaip pavyzdžiui, antigravitaciniuose skyduose arba gravitacinės traukos įveikimui galima panaudoti kitos terpės priešpriešinę gravitacijai jėgą, kuri aviacijoje šiuo metu
sukuriama tik panaudojus aerodinaminius reiškinius. Kaip sukuriama keliamoji ir varomoji jėga nesvarbu, svarbu tik kad ji
padėtų įveikti gravitacijos vektorių, atsiplėšti nuo žemės ir
pakilti į kosminę erdvę. Ufologijoje daugybė legendų, kad tai
pavyko padaryti, kad NSO naudojami egzotiški antigravitaciniai varikliai. Kadangi žemės mokslininkai darė daug tyrimų, galima manyti, kad yra pavykusių projektų ir kad NSO
yra žemiškos kilmės slaptos technologijos. Jeigu tokios technologijos iš tikro yra sukurtos, šioms grupuotėms, kurios kartais vadinamos atitrūkusia civilizacija, būtų atviras kosmosas
ir didelė tikimybė, kad jos turi bazes Mėnulyje, Marse ir kitur.
Kita tikimybė, kad NSO yra nežemiškų civilizacijų erdvėlaiviai atskridę iš kitų planetų.
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Aišku viena, viešumoje šios technologijos neegzistuoja, jeigu
naudojamos, tai naudojamos tik slaptai. Jų atžvilgiu yra didelė
konspiracija, kurių paskirtis apsaugoti nuo žmonių paslaptį.
Kodėl to siekiama? Kad tai suprastume, turime pabandyti įsivaizduoti, kas nutiktų, jeigu turėtume antigravitacinius lėktuvus. Šiuo metu į kosmosą išskristi galima tik brangiai kainuojančiomis raketomis, tačiau jeigu pavyktų sumažinti lėktuvo masę, būtų galima į kosmosą patekti su paprastu lėktuvo
dydžio aparatu. Taptų įmanomos paprastos, privačios kelionės
į Mėnulį ir net Marsą. Jeigu šios teritorijos jau užimtos, paprasčiausiai nenorima ar bijoma žmonių antplūdžio. Į savo
kiemą nenorima įsileisti jokių pašalinių žmonių, nes tada reikėtų dalintis erdve ir resursais. Todėl siekiama tokias technologijas riboti, kad būtų galima save apsaugoti nuo potencialių problemų. Toms nežemiškoms civilizacijoms ar atitrūkusiai žemės civilizacijai daug patogiau, kai visa žmonija yra
prispausta prie žemės ir nešniukštinėja svetimoje teritorijoje.
Konkurencijos nenori niekas. Dėl šios priežasties tokio žemo
lygio ir net specialiai klaidingos, nepilnos gravitacijos teorijos,
kad būtų daug sunkiau atrasti antigravitacinio aparato dinaminį elementą. Galima tik įsivaizduoti koks chaosas kiltų kosmose, jeigu tarp Žemės ir Mėnulio, tarp Žemės ir Marso pradėtų kursuoti milijonai skraidančių aparatų. Kai nėra pašalinių
akių daug ramiau, galima be trukdymų gyventi ir vykdyti savo
projektus.
2018-08-14, Kaišiadorys
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36. Antigravitacinė levitacija

Dvi gravitacijos paradigmos
Antigravitacinė levitacija laikoma viena iš archetipinių mokslinės fantastikos idėjų, kuri galėtų turėti begalę praktinių pritaikymų, išspręstų daugybę techninių klausimų. Manau nesuklysiu pasakęs, kad pati akivaizdžiausia panaudojimo sritis būtų transportas. Padarius technologiją pakankamai kompaktiška, būtų galima sukurti net asmeninius levitatorius, kuriuos
naudojant joks aukštis nebūtų baisus.
Kodėl viso to neturime, kas trukdo sukurti tokią technologiją
ir pažaboti gravitaciją? Situacija ne tokia akivaizdi, kaip gali
atrodyti, nes yra daug požymių, kad šios technologijos naudojamos (NSO), negana to, kad jos buvo žinomos net senovėje ir
naudojant jas buvo statomos Egipto piramidės, kiti sunkiasvoriai monumentai, kur reikėjo kilnoti daugelį tonų sveriančius
blokus ir statulas. Tad kodėl mes to neturime savo įprastiniame gyvenime? Kodėl planetos valdžia slepia technologiją nuo
žmonijos? Tai klausimai retoriniai ir aš į juos neatsakinėsiu,
bet pabandysiu pasigilinti į tai, kaip fizikai supranta gravitaciją
ir kaip įmanoma sukurti levitavimo nedideliuose aukščiuose
priemones?
Yra dvi pagrindinės gravitacijos teorijos paradigmos. Vienai
jų pradžią davė Niutonas su savo gravitacinio potencialo formule. Gravitacinio potencialo esmė yra masė (M) atvirkščiai
proporcinga atstumo kvadratui, padauginta iš gravitacijos konstantos (G), t. y., kuo toliau nuo masės centro, tuo potencialas
silpnesnis. Šioje formulėje Niutonas susiejo pačius akivaizdžiausius planetos parametrus, o visą nežinomą gravitacijos fiziką patalpino konstantoje (G), kuri koreguoja dalybos neatitikimą matavimams. Tai buvo pradžia judėjimo, kuris iš pra233

džių postulavo „action at a distance“ principą, o po to nematomą tarpą tarp nutolusių objektų užpildė jėga, turinčia energijos
mainų formą.
Kitai paradigmai pradžią davė Einšteinas. Jo lygtis yra daug
sudėtingesnė ir ji pagrįsta geometrijos idėja. Masė su mase ne
apsikeičia energija, bet iškreipia aplinką, aplink esantį erdvėlaikį, todėl jame atsiranda geometrija pagrįsta jėga. Ji gali atrodyti mistiška todėl, kad ši geometrija nematoma akiai ir atrodo, kad tarp masyvių objektų nieko nėra. Šios geometrijos
šaltinis yra įtempio-energijos tenzorius. Šioje matricoje surikiuoti: energijos tankis, impulso tankis ir impulso srautas. Visi
šie parametrai, sujungti su gravitacijos konstanta (G), Einšteino lygtyje yra erdvės-laiko kreivumo šaltinis. Šis kreivumas
aplink materijos-energijos sankaupą sukuria gravitacinį potencialą, su jėgos vektoriumi žemyn.
Jeigu nebūtų potencialo, nebūtų traukos; jeigu potencialą būtų
galima keisti, būtų galima valdyti traukos jėgą. Kai tarp kūnų
turinčių masę nėra traukos, jie gali judėti nepriklausomai vienas nuo kito su savo propulsijos sistema. Kitas variantas, ne
pašalinti potencialą, bet suteikti jam priešingą kryptį ir šias dvi
potencialo kryptis įvairiai balansuoti. Tai daug naudingesnė
situacija, nes jeigu gravitacija būtų visiškai pašalinta, tai objektas paprasčiausiai nevaldomai varomas išcentrinės jėgos išskristų į kosmosą, nes traukia ne tik planeta, traukia taip pat ir
kosminė erdvė.

Gilesnis gravitacijos suvokimas
Mano straipsniuose fizikos sistema jau buvo parodyta. Ji sudaryta iš dviejų parametrų blokų: substancija-energija-informacija ir erdvė-judėjimas-laikas. Niutono teorija grindžiama pirmu
bloku, o Einšteinas naudoja antrą. Gravitacija atsiranda kai
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substancijos sankaupos apsikeičia energija, energijos srautais
arba kai iškreipiamas erdvėlaikis, kuris yra judėjimo scena.
Niutono teoriją galima tiesiogiai sieti su kvantinių laukų teorija, Standartiniu modeliu ir atitinkamai kvantine gravitacija.
Tai reiškia, kad šios paradigmos substancija dalinasi į laukus,
o šie į atskirus kvantus, ir kad realybė yra ne vientisa, bet
diskretiška. Tai yra, kai kvantinis laukas granuliuojasi, už jo
daugiau nelieka jokios realybės ir tas lauko ir kvantų „anapus“
yra niekis. O materiją sukabintą laiko ne erdvėlaikis, bet energijos mainai tarp kvantų, kurie sukuria tarp substancijos granuliuotų sankaupų trauką arba stūmimą. Pagal šį modelį, substancija yra sluoksniuota ir šis diskretiškumo-vientisumo principas, skirtinguose sluoksniuose gali būti skirtingas. Vienas
laukas linkęs labiau kvantizuotis, kitas mažiau. Tie laukai, kurie kvantizuojasi mažiau, vadinami jėgos laukais ir jie riša
kaip pagrindas tuos laukus, kurie labiau diskretizuojasi.
Pagal šį modelį, gravitacija yra vienas toks mažiau diskretizuotas sluoksnis, kuris riša visą įprastą materiją visatoje, per
apsikeitimą kvantizuota energija. Koks viso to mechanizmas –
dar nėra galutinai išaiškinta, bent tai neviešinama žmonėms.
Einšteino teorija labiau susijusi su erdve-judėjimu-laiku. Pagal
šią teoriją – yra nenutrūkstantis kontinuumas, kuris labai elastingas ir jeigu turi diskretiškumo aspektą (padalintas į dalis
arba kvantus), tai jis nėra šimtaprocentinis kontinuumo sutraukymas į smulkius fragmentus. Vadinasi, didelės energijos sankaupos erdvėlaikį ištempia, dėl ko pasikeičia jo vidinės savybės, kurias galima vadinti pralaidumo arba tankio gradientu.
Dėl to jame atsiranda jėgos vektoriai, nukreipti į kreivumą sukuriančią masę. Erdvėlaikis gali būti savarankiškas sluoksnis,
tai gali būti koks nors kvantinis laukas arba tai gali būti laukų
visuma tose vietose, kur energija minimali, bet lieka fundamentali, permatoma „laukų“ struktūra. Pagal šį principą, gravitacija tėra geometrinė kinematika (judėjimas).
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Vadinasi, norint sukurti galutinę gravitacijos teoriją, reikia išsiaiškinti kreivumo (geodeziko) priežastį. Jeigu geodezikas netiesus, tai todėl, kad kreivas paviršius arba todėl, kad judėjimas vyksta stipriame potenciale. Teorijos skiriasi tuo, ar tarp
substancijos fizinių sistemų įsiterpia tarpininkas, ar ne. Tai
yra, ar energija tiesiogiai veikia energiją, ar energija veikia erdvę, o erdvė kreipia substancijos sankaupos trajektoriją. Tai
yra arba tiesioginė, arba netiesioginė sąveika. Energija – erdvė
– energija arba energija – energija.

Kaip sukurti antigravitacinę levitaciją
Įdomiausias klausimas, kokios galimybės abiem atvejais sukurti levitaciją. Yra du teoriniai variantai: neutralizavimas ir
kompensacija. Neutralizavimas, tai tam tikroje ribotoje zonoje,
netoli žemės paviršiaus, energijos srauto arba geodeziko pašalinimas. Tam reikia, kad atsirastų specialios rūšies substancija,
kuri nesąveikauja su gravitacine energija arba geodeziku (tarpininkaujančia erdve). Viena iš problemų tokiu atveju yra levitatoriaus valdymas, nes jam kontroliuoti reikėtų specialios
propulsijos sistemos, kadangi jis pasidarytų visiškai nepriklausomas nuo planetinės masės ir elgtųsi kaip tuščioje kosminėje
erdvėje. Kompensavimas yra priešingo vektoriaus sukūrimas.
Jeigu trauka veikia žemyn, tai reikėtų sukurti priešpriešinę
jėgą, kuri veiktų aukštyn. Tai reaktyvinių arba Archimedo
jėgų pavidalu yra daroma, bet antigravitacija reiškia, kad šis
tikslas pasiekiamas kvantinių laukų lygmenyje, sukuriant tam
tikras kvantinio lauko (substancijos) būsenas. O galbūt įmanoma skirtingų ženklų gravitaciją, tik reikia surasti šio proceso
fizikinį mechanizmą.
Erdvės kreivumas nereiškia, kad nėra būdų jo kompensuoti.
Vienas iš tokių būdų – yra geodeziko užpildymas. Galima įsivaizduoti taip. Kreivumas yra dvimatė įduba, o jos viduje,
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masės rutulys. Neturint papildomos energijos, rutuliui „išlipti“
iš šios įdubos neįmanoma. Bet tarkime, kad įduba užpildoma
vandeniu, o rutulys vandenyje plūduriuoja. Tai būtų metaforiškas mechanizmas kaip kompensuoti įdubos trauką žemyn. Tereikia peržiūrėti visas fizikos materijos teorijas ir surasti būdų,
kaip geodeziko įdubimą užpildyti. Arba galima sukurti kažką
panašaus į „oro pagalves“, kurios yra egzotiška substancijos
būsena, kurios neveikia geodeziko trauka ir kurios pakelia įprastinę sąveikaujančią materiją.
Taip pat labai naudinga patyrinėti gravitaciją sluoksnis po
sluoksnio ir pažiūrėti, koks skirtingo sluoksnio vaidmuo. Ar
elektromagnetinis laukas kuria gravitaciją, ar jis atskirai gali
turėti jai įtaką? Taip pat – kiti laukai, tokie kaip elektronai,
kvarkai, gliuonai, W bozonai ir t. t.? Labai naudinga pasiaiškinti, kokią įtaką gravitacijai turi substancijos įvairūs parametrai: tarkime sukinys; arba skilimais ir reakcijomis, struktūromis sukurti tokias būsenas, kurios įgytų gravitacinį neutralumą taip, kaip įmanomas elektrinis neutralumas.
Žmones antigravitacinė levitacija žavi ne be reikalo. Tai realizavus praktiškai, civilizacija pereitų į kokybiškai naują lygį
ir atsivertų iki šiol daug nematytų galimybių. Pirmiausiai – atpigtų transportas, arba bent pasidarytų nepriklausomas nuo
tam tikrų energijos išteklių, būtų nustota teršti aplinka, atsivertų neregėtos galimybės statyboms ir inžinerijai. Taip pat
egzotiškos pasidarytų individualių kelionių galimybės.
Ir paskutinis štrichas yra klausimas, kokios technologijos matomos įvairių NSO pasirodymų metu? Juk jos labai panašios į
antigravitacijos technologijas…
2016-08-22, Kaišiadorys
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37. Tarpgalaktinės civilizacijos problemos

Einšteino sukurta reliatyvumo teorija skirta apskaičiuoti paklaidas, kurias sukelia judėjimas arba erdvės kreivumas. Stacionaraus matavimo prietaiso matavimai yra vieni, tačiau kai
jis pradeda judėti dideliais greičiais, netiesinėje erdvėje, jie
pasikeičia. Šiam pasikeitimui apskaičiuoti Einšteinas ir kiti pasiūlė savo formules, kuriomis buvo pakeista visa pamatinė fizikos kategorijų ir jų savybių paradigma.
Problemą labai patogu vaizduoti geometriškai, stačiaisiais trikampiais arba kvadratais. Prieš pateikdamas schemas, kas turima omenyje paaiškinsiu pavyzdžiu su mašinomis. Laiko matavimui naudojamas fotonas, kuris įrašytas į tikrovės sandarą
ir turi apibrėžtas savybes. Pagrindinė savybė ta, kad greitis –
konstanta. Laiką žymi viena mašina, važiuojanti pastoviu greičiu. Kita mašina, kuri atsiveja laiko mašiną, juda pastoviai
greitėdama. Šio proceso efektas tas, kad kuo besivejanti mašina arčiau laiką atstojančios mašinos, tuo laikas „lėtesnis“. Jis
lėtėja tol, kol mašinos susilygina ir pradeda važiuoti lygiagrečiai. Tada turime nulinį laiką, laikas išnyksta, o kai kosminis
laivas (mašina) pralenkia laiko mašiną, laikas pradeda judėti
atgal, neigiama kryptimi. Taigi yra trys galimybės, kai turime
vieną konstantą: >0 (+t), 0 (t=0), ir <0 (-t).
Jeigu turėtume kvantinius laukus, kurie juda greičiau už šviesą, ją pralenkia perduodami signalą didesniu greičiu, tai laikrodis būtų ne su viena rodykle, bet su dviem ir t.t., priklausomai nuo to, kiek skirtingų laukų yra, nepaklūstančių šviesos
greičio apribojimui. Šias situacijas taip pat galima aprašyti
mašinomis, keičiant perspektyvas nuo vienos konstantos prie
kitos. Su dviem konstantomis: laikas lėtėtų iki pirmos konstantos, tada išsiskirtų ir viename lauke pradėtų judėti atgal, o ki238

tame toliau lėtėtų. Pasiekus antrą konstantą, pradėtų abejuose
laukuose judėti atgal, bet pirmu atveju greičiau, o kitu lėčiau.
Pati laiko problema gal ne tiek įdomi, kiek galimybė gauti informacinį signalą didesniu už šviesą greičiu. Tačiau tai yra pačios materialios realybės problema, nes stataus trikampio iširimas (mašinų susilyginimas), reiškia tikrovės sandaros iširimą, nes ryšio energija dėl greičio konstantos yra ribota, ir
viršijus šią ribą, turėtų iširti pati materija. Laimei, mašina pati
savęs pralenkti negali ir to niekada neįvyksta, bet jeigu būtų
įmanoma sukurti pakankamai energijos viršyti ryšio energiją,
materija pereitų į minusinę būseną. Tik klausimas toks: Einšteino problemoje trikampis iš lygiagrečių tiesių susirenka
priešingoje pusėje, o fizinė realybė ar susirenka minuso pusėje
– neaišku.
Imkime kitą problemą. Tarkime, kad šviesos greitis pradeda
artėti prie nulio, kosminiam laivui su laikrodžiu judant viršvisatiniais greičiais. Mūsų visata mažėtų tol, kol taptų tik
matavimo vienetu ir galiausiai šviesa sustotų, jos greitis taptų
lygus 0. Tam pirmiausiai būtų reikalingas variklis, kuris naudoja procesą, turintį tokius parametrus, kad savo greičiu gali
sustabdyti šviesą. Šiai materijai ir šiems kvantams kol kas nekursiu jokių pavadinimų, tik padarysiu prielaidą, kad jie įmanomi. Problema tame, kaip tokius kvantus pagauti mūsų visatoje, jeigu detektorius turėtų būti sudarytas iš milijonų visatų, panašių į mūsų. Supaprastinimui tarkime, kad toks kvantas per visą visatą perskrieja per 1 sekundę. Kaip tokį kvantą
užfiksuoti, ir kaip jį panaudoti. Tokios problemos yra galaktinių ir visatinių civilizacijų problemos. Jos numatytų galimybę sukurti tarpvisatinę astronomiją, o gal būt net pasiųsti
zondą į kitas visatas multivisatoje.
Šioje problemoje visata tampa tarsi vienu kvantu, kurį perskrodžia kitas kvantas beveik nesąveikaudamas. Jeigu būtų sąveika, tai bomborduojama tokių hipergreitinių kvantų – ji ne239

išvengimai sprogtų. Tad galima daryti prielaidą, kad sąveika
labai maža ir yra apsauginis mechanizmas, kuris apsaugo visatas nuo katastrofos. Tarpvisatinės medžiagos veikia savo realybėje, ir jos savybės, greičiai ir energijos – nepalyginami su
tuo, kas vyksta visatos viduje.
Bet sugrįžkime prie laiko klausimo, ir pasvarstykime galimybę
laiką pralenkti ir numatyti ateitį. Ko tam reikia? Atsakyti galima paprastai, reikia greitesnio signalo. Kol ateis lėtesnis signalas – jau žinosime kas bus. Koks skirtumas tarp signalų priklauso nuo delsimo. Tarkime delsimas yra 3 min. Tada informaciją gautume 3 min. greičiau už visas elektromagnetinio ryšio priemones. Būtų daug laiko pasiruošti.
Su šiuo klausimu susijęs klausimas, ar egzistuoja dabartis, kuri
tame pačiame momente apimtų visą visatą. Žinome, kad informacinės dabartys skirtingos, nes informacija juda ribotais greičiais, ir tai kas vienoje vietoje yra dabar, iš tikro yra tolimoje
praeityje. Tačiau jeigu būtų toks sluoksnis, kur visa visata būtų
dabar be jokio uždelsimo, tai įvaldžius jo signalus, jeigu tokie
egzistuoja, kiekvienu momentu matytume visą visatą tokią,
kokia ji yra iš tikro, bet jokio uždelsimo, o informacinių signalų atžvilgiu, matytume visatos ateitį. Šis sluoksnis gali net
būti viršvisatinis, todėl jo greičiai tokie, kad prilygsta buvimui
visuose visatos taškuose tuo pačiu metu, pagal ekvivalentiškumo principą: begalinis greitis lygus buvimui visur aprėpiančiu būdu, dėl ko nereikia judėti, kad persikeltum iš vieno
taško į kitą. Tokia būsena yra ma gija, į kurią patalpinta visa
visata (-os). Gali būti, kad yra maksimalus branos greitis,
kurio pralenkti neįmanoma. Tada padarius prielaidą, kad tarp
skirtingų branų nėra greičių koreliacijos, ateities numatymo
galimybių būtų galima ieškoti kitoje branoje. Tereikia mokėti
paimti iš jos reikalingus signalus.
Mano tikslas buvo iškelti viršvisatinės materijos fizikos idėją,
kuri schematiškai gali būti atvaizduota taip. Turime trikampį,
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kuris stovi ant smaigalio. Smaigalys yra viena visata, tarkime
mūsiškė. Antras sluoksnis būtų tarpvisatinę terpė, kuri sudaryta iš tam tikros materijos, kuri turi savo ryšius, greičius,
energiją, savybes ir t.t. Tada būtų multivisata, sudaryta iš begalinio skaičiaus visatų ir galiausiai dar aukštesnės struktūros,
materijos debesys. Aukščiausia būsena sutartinai laikysime
„šaltinį“, kuriame įvyksta reakcija ir išspinduliuojamas kvantas, pagaminantis visatą. Kiekvienas lygis turėtų savo fiziką,
kuri būtų visiškai kitokia nei aukštesnio ar žemesnio sluoksnio. Būtų svarbu išsiaiškinti, kaip kiekviename sluoksnyje formuojama substancija, kokios jos savybės, parametrai ir taip
toliau. Taip pat kaip realizuojamas atskyrimas, ir kaip žemesnis sluoksnis apsaugomas nuo aukštesnio sluoksnio ardomojo
poveikio.
Iš kitos pusės, materijos „įtraukimas“ iš aukštesnio į žemesnį
sluoksnį, leistų žemesniame sluoksnyje sukurti egzotiškas savybes, su kuriomis būtų galima sukurti labai dideles energijas,
turint mažus materijos kiekius, arba pasinaudojant spinduliavimo greičiais ir daug aukštesnėmis konstantomis, perkelti
tuos viršvisatinius greičius į visatos vidų. Tam reikia valdyti
įtraukimo procesus, mokėti sukelti ir valdyti sluoksnių „pralaužimą“. Pavyzdžiui, būtų galima įsivaizduoti visatinius kosminius laivus, skraidančius tarp galaktikų, kurie naudoja kvantus, paimtus iš viršvisatinės materijos, aukštesnių sluoksnių.
Mažas kiekis, didelė energija ir milžiniški greičiai – labiausiai
pageidaujamos savybės tarus, kad įmanoma tokią materiją išlaikyti valdomos būsenos.
Deja, žmogaus biologija labai trapi ir didelių krūvių – nepakelia. Todėl čia galima svajoti tik apie tyrimus, susijusius su
viršvisatine kosmologija. Būtų galima tyrinėti materiją, gaminti detektorius, braižyti žemėlapius ir bandyti įvaldyti kvantus, kurie visą visatą gali perskrosti per vieną sekundę. Norint
sugebėti tokią materiją tyrinėti, reikia būti įvaldžius tokius
greičius ir reikia gebėti sukurti bent minimalias sąveikas.
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Iš visatos vidaus, juo labiau iš biosferos realino perspektyvos
– tai sunkiai įsivaizduojami dalykai. Taip yra pirmiausiai todėl, kad yra problemų su pilnos struktūros atvaizdavimu. Bet
struktūras galima papildyti protu, kuris leidžia naudoti išplėstą
vidinės ir išorinės realybės vaizdą. Tam reikalinga ta naujoji
fizika, apie kurią rašiau ankstesniuose įrašuose. Einšteinas,
Minkovskis ir kt. yra svarbūs, bet jų schemas reikia gerokai
išplėsti, o išplėtus – tikrinti vieną idėja po kitos. Užstrigimas
prie vienos šviesos greičio konstantos žudo fizikos ateitį.
2017-04-07, Kaišiadorys

38. Elektrostatiniai demonai

Žmogaus suvokimas apima tik ribotą visų signalų diapazoną, o
visa tai kas lieka anapus jo, vadinu hipostratomis. Ant ribos
tarp suvokimo ir nesuvokimo yra pereinamoji teritorija, kuri
žymi ribines suvokimo formas, kurios dažnai priskiriamos iracionalioms ir subjektyvioms būsenoms. Daugumai žmonių šie
ribiniai suvokimai būna nesvarbūs, nes neįgauna aiškių ir apibrėžtų formų, tačiau taip būna ne visada, nes yra žmonių, kurie
jautresni, ir kurių hipostratiniai jutimai, dar vadinami ekstrasensoriniais, būna sustiprėję ir žmogus turi imlų protą, kuris
sugeba suteikti jiems pavidalą. Taip pat būna dažniau ar rečiau
pasitaikantys aplinkos pokyčiai, kurių metu šis jautrumas sustiprėja, nes smegenys siunčia aliarmo signalą ir ragina žmogų
būti budriam. Taip, pavyzdžiui, nutinka tamsiu paros metu
arba tada, kai žmogus praranda orientaciją, pavyzdžiui, miško
viduryje. Tokioje situacijoje ribiniai hipostratiniai suvokimai
užaštrėja, įsijungia emocijų centrai smegenyse ir dažnai žmogų smegenys apgauna, nes emocijos, tokios kaip baimė, siaubas, verčia reaguoti hiperbolizuotai, suteikti signalams perdėtą
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prasmę. Kitaip sakant, jausmai, emocijos materializuojasi ir
ypač tokiose kaip minėtos situacijos: tamsa, prieblanda, nepažįstama teritorija, pavojingas reljefas ir t.t.
Ribiniai pojūčiai sąveikauja su nematomomis aplinkos dalimis, kurios gali įgauti vaizduotėje net pačias fantastiškiausias
formas. Tačiau tai, kad paslėpta realybė egzistuoja, mokslui
nenaujiena ir mokslas net turi savo hipostratas, tačiau aišku
ezoterikų hipostratos daug gilesnės už mokslininkų, nors dažnai tas gylis atsiranda tik kaip gnostiniai, protu suprojektuoti
implantai, gelmei suteikiantys neegzistuojančią simetriją, bet
labai svarbią psichologiškai. Kokios tos hipostratos yra? Dujinė terpė, kuri turi slėgio pokyčius, judėjimą, temperatūrą,
elektrinius ir magnetinius gradientus. Pavyzdžiui, tarp debesų
ir žemės yra elektrostatinis laukas ir judant debesims, jo stiprumas konkrečioje vietoje gali keistis. Atmosferos elektra
sąveikauja su neuronais ir sinapsėmis arba kūno receptoriais ir
gali sukelti jų specifines reakcijas. Žmogus savo ribiniuose
suvokimuose jaučia pokyčius, atrodo, kad per jį praėjo kažkokia nematoma banga ir šitą jausmą savo vaizduotėje galima
materializuoti kokiu nors konkrečiu simboliniu pavidalu. Taip
pat labai svarbi oro savybė yra garsas, kuris gali būti ne tik
suvokiamas, bet ir nesuvokiamas, kaip ultragarsas ir infragarsas, kurie taip pat turi subjektyvių psichologinių poveikių. Pavyzdžiui, infragarsu ritmingai virpinat vestibiuliarinį aparatą,
galima sukelti svaigulio, silpnumo ir pykinimo būseną. Kai
kuriose vietovėse tokie efektai kyla natūraliai, kitose sukeliami dirbtinai, dėl pramonės įtakos ir specialių hipostratinių
technologijų.
Visuomenėje yra natūralus pasiskirstymas tarp hiperjautrių ir
visiškai nejautrių, kurie nesuvokia hipostratų, o tokie potyriai
švietimo užprogramuotame prote išstumiami į užribį. Visuomenė į hiperjautrius įpratusi žiūrėti su pašaipa, nes hipostratų
efektai ofiacialiose teorijose išstumti už žinojimo horizonto ir
išjuokiami. Tačiau tokie žmonės pasitaiko gana dažnai ir jie
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savo potyriams ieško paaiškinimo ir tas paaiškinimas dažnai
ateina iš senovinių okultinių sistemų, kuriose naudojamas simbolinis ir filosofinis tokių reiškinių aiškinimas. Senais laikais
mokslo nebuvo ir savo hiperjautrumą žmonės materializuodavo per okultinius simbolius, teorijas, paaiškinimus, kurie
dažnai susieti su specialiomis praktikomis, skirtomis apsiginti,
pakenkti ar padėti, gauti paslaugų, galių. Šis principas iš esmės yra pasenęs, tačiau kadangi oficialiai tokia realybė tik neigiama arba išjuokiama ir niekas nesiteikia to rimtai aiškinti, tai
okultizmas neretai lieka vieninteliu variantu.
Šiais laikais hipostratas galima veikti ir dirbtiniu poveikiu, į
kuriuos pasąmonė taip pat reaguoja ir reakcijos pavirsta hiperbolizuotomis emocinėmis materializacijomis. Šitaip, kai sąmonės jautrumas būna padidėjęs, ypač tamsiu paros metu, galima hipostratiniu ginklu daryti poveikį aplinkai ir žmogus dėl
jautrumo primaterializuoja baimės materializacijų, sujungęs
jas su gnostiniais implantais, įvairiomis maginėmis teorijomis
ir paaiškinimais. Kai šitaip apdorojamas žmogus, jis gali nesuprasti kas vyksta, nes neužsiima hipostratų objektyviu tyrimu, todėl ir metasi į okultizmą, kuriame šitos hiperbolizuotos reakcijos apibendrinamos, sukuriama teorinė sistema, paaiškinama kas vyksta ir pasiūlo okultinių metodų kaip su tuo
kovoti. Šie metodai gali veikti kaip psichologinė priemonė, bet
gali būti ir geresnių už senovinius metodus. Okultizmas nėra
blogai, nes savo simboline kalba aprašo tikrai egzistuojančius
hipostratų simetronus, tačiau negalima pavirsti okultiniu durniumi, kuris iš šiuolaikinio pasaulio perspektyvos nesupranta
paslėptų realybių paslapties ir apsigyvena pasakų pasaulyje.
Senovinis okultizmas pasenęs, tai istorinis eksponatas, o šiais
laikais naudojami objektyvūs paranormalių reiškinių tyrimai,
kurie objektyvia, ne simbolių kalba paaiškina hipostratų simetronus ir išaiškina įvairias psichines reakcijas į juos, ypač
situacijose, kai smegenų jautrumas padidėjęs, nes smegenys
situaciją traktuoja kaip padidėjusio pavojaus, todėl reaguoja
perdėtai, materializuoja baimes. Pavyzdžiui, būnant tamsiu
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paros metu miške ir išgirdus kokį girgždesį, trakštelėjimą, gali
atrodyti, kad artinasi kažkokia būtybė ir smegenys signalizuoja pavojų, ruošia organizmą gelbėjimosi reakcijai. Taip garsas
tampa demonu, šešėlis vaiduokliu, vėjo gūsis transdimensine
būtybe ir t.t. Okultinės teorijos prote visam tam suteikia fantastinį, folklorinį pavidalą, sukuria fantastinius įvykius, iš to
gali gimti ištisos transdimensinės istorijos. Nesakau, kad visa
tai neegzistuoja, nes hipostratos ir jų reiškiniai tikri, bet senoviniai okultiniai simboliai šiais laikais pasenęs mąstymo būdas.
Hipostratas reikia tirti objektyviai, matuojant, ieškant simetronų struktūrų, nereaguojant emocijų ir baimių ar tikėjimų racionalizacijų centrais. Galima matuoti elektrostatiką, magnetostatiką, elektromagnetiką, slėgį, infragarsą, ultragarsą, neįprastus
hipostratų reiškinius, stiprius gradientus, sūkurius, srautus,
maksimumus ir minimumus, debesis, duobes ir t.t. Į visus
šiuos reiškinius yra reaguojančių receptorių, kurie virsta, neapibrėžtais hipostratiniais pojūčiais, kurie teikia rimtus signalus, bet užprogramuoto proto yra nuvertinami. Nereikia įsivaizduoti, kad tapai kažkokių būtybių ekstrasensu, nes tai
natūrali, bet psichologų ignoruota, ribinė sensorika. Hipostratas reikia skirstyti į
1) technogeninius simetronus,
2) natūralius simetronus,
3) anomalijas, kur gali būti nežinomos technologijos arba
nežinomi reiškiniai.
Iš natūralių atimame technogeninius simetronus, atimame visus natūralius ir žiūrime ar lieka nepaaiškinamų likučių. Pavyzdžiui, galima matavimo prietaisais vietovėje stebėti svarbių
įvykių, renginių, rinkimų dienas, ir žiūrėti ar reguliariai neįsijungia nežinomas papildomas hipostratinis šaltinis. Galima
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vietovėje ištyrinėti visas antenas, koks jų aktyvumo simetronas, ar nėra paslėptų nežinomos paskirties šaltinių, koks jų pasiskirstymas ir pan. Šiuo metu, dėl technologijų hipostratos
labai aktyvios ir tas aktyvumas labai chaotiškas. Pavyzdžiui,
imkime kokio nors kvartalo namus, kurių kiekviename kiekvienas atskiras butas turi bent vieną mobilų telefoną, kuris
sujungtas su miesto antenomis ir GPS. Namas yra savotiškas
butų korys, kur korių akutėse periodiškai įsijungia hipostratinis imtuvas ir siųstuvas ir į aplinką siunčia signalą. Anksčiau
identifikuotų numerių vietą nustatydavo naudodami antenų
trianguliaciją, dabar naudoja GPS signalus. Spec. tarnybos turi
specialius žemėlapius, kuriuose kiekvienas mobilus telefonas
rodomas kaip visą dieną judantis taškas, kuris keliauja kartu su
žmogumi. Galima stebėti grupuotes, socialinius sluoksnius,
organizacijas ir t.t. Gali būti, kad žmogus turi ribinį jautrumą
ir tokiam technogeniniam hipostratų aktyvumui.
Globalinė valdžia turi slaptas technologijas, apie kurias vietiniai galbūt net nežino, o jeigu žino, neturi priemonių nieko
padaryti. Šitaip paveikus žmogų per aprašytą mechanizmą, jis
parodomas kaip beprotis paranojikas, ezoterikas-šizofrenikas.
Jeigu globalaus sprendimo nėra, nes neturi priemonių, problemą sprendžia lokaliai, paveikto žmogaus sąskaita, nes nenori turėti jo keliamų problemų arba parodyti tikrų kaltininkų,
paversdami juos neapykantos taikiniais. Todėl standartiškai
problema sprendžiama psichiatrijos priemonėmis – o hipostratiniai reiškiniai, tokie kaip magnetiniai ir elektriniai laukai,
slėgio ir temperatūrų pokyčiai, poveikis infragarsu, švitinimas,
vibravimas – vaizduojamas kaip „nerealių daiktų matymas ir
kliedesiai“. Toks žmogus uždaromas į psichiatrinę ligoninę ir
jo hipostratinis jautrumas nuslopinamas cheminėmis priemonėmis ištrinant visas mintis, vaizdinius ir pojūčius. Vaizduojama, kad gydoma, bet vienintelė gydymo priemonė yra lobotomija. Nėra jautrumo, nėra problemos, nesvarbu, kad žmogus paverčiamas visišku debilu, kuris nesugeba normaliai gyventi ir dirbti, todėl prireikia neįgalumo sistemos šios proble246

mos sprendimui. Tačiau neįgalumą sukelia ne hipostratinė „liga“, bet gydymas su lobotomija. Vienas gelbėjimosi variantas,
greitai gauti paaiškinimą, kas vyksta. Rizikingas variantas būna susidomėti okultizmu ir mąstyti šį pasaulį kaip demonų ar
folklorinių būtybių pasaulį, nes šios sistemos atėjusios iš senovės ir jos lyginant su tikrais, šiuolaikiniais paaiškinimais yra
tik archaiška simbolinė poezija. Kai kas atsakymų ieško religijoje, nes ten daugiau gėrio būtybių. Neopagoniškas, folklorinis okultizmas garbina vietines artimąsias hipostratas, kurios laikomos žemesnėmis ir religijų teorijose laikomos blogio
ir pavojaus pasauliais. Religijose garbinamos tolimosios hipostratos ir tų hipostratų okultinė angelų kariuomenė. Kartais
būna, kad religinėse patirtyse žmogus painioja artimąsias ir
tolimąsias hipostratas, ir žemųjų hipostratų poveikį priskiria
dievo poveikiui.
Šie variantai geri, nes gali hipostratinius sensoriumus turinčiam žmogui suteikti jo gyvenimui prasmę, net jeigu ji simbolinė ir neteisinga. Tačiau yra ir šiuolaikinis paramokslinis
variantas, susidomėti paranormaliais reiškiniais ir tirti hipostratas ne simboliniu mąstymu, bet atliekant matavimo prietaisais objektyvius hipostratinių reiškinių matavimus. Tai labai
įdomus užsiėmimas, kuris atskleidžia tą šiuolaikinio pasaulio
dalį, kurią valdžia nuo visuomenės bando nuslėpti, tyčiojimusi, žeminimu ir išjuokimu. Bet taip yra tik todėl, kad hipostratos yra ta vieta, kur yra paslėpta daug mafijos „lavonų“ ir
nenorima, kad žmonės čia šniukštinėtų. Todėl vaizduoja šarlatanais ir idiotais, kurie tiki nesąmonėm ir kliedesiais, kurie
prieštarauja „mokslui“. Iš kitos pusės tai dažnai galima paaiškinti paprastai: žmonės, kurie domisi paranormaliais pasauliais, neturi rimtų investicijų ir technologijų, o jų turimos
priemonės primityvios, todėl gali iš šono žiūrint kelti juoką.
Tačiau tie, kas supranta apie ką eina kalba, mato jų teisingą
mąstymo kryptį. Tokiems žmonėms būtų patartina geriau susiorganizuoti, ir jeigu individualiai trūksta lėšų, bandyti brangiems prietaisams ir tyrimams susidėti pinigų kolektyviai. Iš
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tikro kai kurie matavimo prietaisai labai brangūs ir gali kainuoti net kelis tūkstančius, o aukšto lygio priemonės nuo dešimčių iki šimtų tūkstančių, todėl pavieniam paranormalių
reiškinių medžiotojui tai ne pagal kišenę.
To valdžia labai bijo, nes tai yra būdas, kuriuo galima atskleisti prieš visuomenę naudojamų hipostratinių ginklų paslaptį ir
pakenkti valdžiai. Todėl jie dažna tampa spec. tarnybų taikiniais, nusodinami arba diskredituojami kaip klounai ir šarlatanai visuomenės akyse. Ir kvailiausia būna kai toks hipostratinis hiperjautrumas interpretuojamas kaip „liga“, kuri „gydoma“ duodant žmogui per galvą. Tam tikrose situacijose, aišku,
kito sprendimo gali nebūti ir reikia jautrumą nuslopinti, tačiau
jeigu tai daroma ištisai, visą gyvenimą žmogus praranda save.
Tai tolygu mirčiai. Todėl tai vengtiniausias „simbolis“ iš visų
išvardintų. Bijoti, kad visuomenė laikys keistuoliu ir bepročiu
neverta – nes čia kovoja akli su reginčiais, o aklumas nepagydomas.
Kiekvienas gali rinktis – jeigu nori gali garbinti dvasias, demonus, angelus, dievus, gali bandyti matuoti artimiausios aplinkos pokyčius matavimo prietaisais. Kaip kiekvienam arčiau širdies. Net jeigu demonas iš tikro yra tik elektrostatinio
lauko pokytis, o dvasia vėjo gūsis. Taip vis tiek geriau negu
sakyti, kad čia nieko neegzistuoja, o tai neigiantis imbecilų
mokslas – visažinis. Galiausiai, savo ribinių suvokimų jautrumą galima patyrinėti nusipirkus paprastą skaitmeninę meteorologinę orų stotelę, stebint koks pokyčių poveikis savijautai. Rimti prietaisai, žinoma, labai brangūs.
2018-07-22, Kaišiadorys
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39. Šiek tiek mistikos

Tiems, ką domina pažinimo filosofijos temos, net jeigu tokių
nėra daug, pateikiu savo nuveikto darbo apibendrintas schemas. Apibendrinimų verčia imtis artėjančios metų pabaigos
nuotaikos. Šiais metais daugiau nieko naujo pateikti neturiu,
ką atneš kiti metai – neaišku. Todėl nelieka nieko kito kaip pažvelgti į praėjusius metus, įvertinti visus nuveiktus darbus.
Turiu dvi pagrindines schemas, kuriose matoma mano atlikto
tyrimo visuma. Pirmoji naudoja gyvybės medžio šabloną, tačiau su kabalos mokslu neturi daug bendro. Iš šio mokymo pasiskolinau tik brėžinio šabloną, tačiau turinys visiškai kitas,
originalus, paimtas iš mano asmeninių svarstymų, iš tos sistemos, kurią naudoju tikrovės tyrimui. Toks paveikslas naudingas tuo, kad jame matomas bendras vaizdas, kuriame išskirti visi pagrindiniai dėmenys. Šį „paukštį“ galima išskirstyti
į tokius elementus: galva, kūnas ir sparnai.
Ši schema nėra skirta pradedantiesiems, jiems viskas atrodys
per daug mistiška. Turiu viltį, kad buvo žmonių, kurie sekė
mano straipsnius, gal bus tokių, kurie skaitydami viską dėjosi į
galvą. Gali pasirodyti, kad rašau be jokios tvarkos, chaotiškai,
kad mano mintys supainiotos, nenuoseklios, nelogiškos, tačiau
taip nėra – už tokio apgaulingo paviršiaus slepiasi griežta loginė struktūra. Tie, kas perpratę šią logiką, lengvai supranta
kiekvieną mano žodį. Dabar čia visko nuosekliai neaiškinsiu,
nes čia nėra įvadas – tai rezultatų apibendrinimas.
Pateikta schema nėra pilna, nes joje trūksta vieno elemento,
kurį vadinu U-forma. Šis elementas jungia apatinę dalį, kuri
vadinama pirmapradžiu žmogumi su viršutine, kurią vadinu
šaltiniu arba pirmine tikrove. Pirminė tikrovė yra visų gyvų ir
negyvų būtybių šaltinis ir pagrindas, iš kurio viskas atsiranda.
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10 pav.
Visi esame su šiuo pagrindu sujungti tiesiogiai, tarsi kokiu
portalu. Tačiau šis ryšys yra už suvokimo ribų ir sąmonėje
save suvokiame kaip atskirus ir izoliuotus esinius.
Tikrovėje esame susieti, savo sąmonėje atsiriboję. Todėl norėdami užmegzti ir sąmoningą ryšį su tikrovės pagrindu per žinojimą, turime dėti specialias pastangas. Jeigu tos pastangos
reiškiasi kaip pažinimas, tai pagrindinė priemonė yra protas.
Proto struktūras „pažinimo paukštyje“ atstoja sparnai, kiekvienas kurių turi tris elementus: kontinuumą, struktūrą ir kalbos
sistemą. Kontinuumas pagrindinė kiekvieno ekrano naudojama suvokimo forma, į kurią protas įdeda sandarą, paaiškinančią kaip tas kontinuumas veikia. Kalbos sistema šiuos kon250

struktus prakalbina, sukuria priemones perteikti kitiems žmonėms, padaryti universaliu turtu. Sparnų pagrindinis energijos
šaltinis yra susidvejinęs kūnas, atstovaujantis išorinę sąmonės
dalį ir vidinę. Šios dalys vadinamos fiksatu ir laksatu ir susiformuoja iš fizinės bei gnostinės branos, kurios yra dvi pagrindinės pirminės tikrovės dalys.
Taigi pagrindinis principas toks: savo anapusiniu kanalu, kurį
vadinu „tiltu“, pirminė tikrovė suformuoja pirmapradį žmogų,
kuris yra tam tikra pirmapradė substancija, esanti už žmogaus
suvokimo galimybių. Tada pirmapradis žmogus sukuria sąmoningą žmogų, kurio sąmonė netobula, iš suvokimo išimta daug
svarbių dalių. Todėl sąmonė pradeda kurti įrankius kaip savo
priemonėmis nutiesti anapusinio tilto prie pirminės tikrovės
analogą. Šios pastangos vadinamos religija, filosofija ir mokslu. Toks principas rodo, kad savo interesus galima nukreipti
dviem kryptimis – bandant pasiekti tą vidinę, pamatinę dalį,
kurią pavadinau pirmapradžiu žmogumi ir siekiant išorinės
realybės pagrindo, kuris yra šaltinis. Jau sakiau, kad prie šaltinio yra tiesioginis kelias, per anapusinį tiltą, kuriuo naudojasi
pirmapradis žmogus. Tačiau tai sąmoningai nevaldomas ryšys,
o tikrasis žmogus nori viską gauti per savo sąmonės kanalą.
Kadangi suvokimas netobulas, nepilnas, išimti elementai pakeičiami kalba. Ji tampa nematomų tikrovės dalių įvietinimo
priemone.
Nors sąmonė susikūrusi daug priemonių ir instrumentų, jos galimybės ribotos – per tūkstančius metų dar niekam nepavyko
atskleisti visų paslapčių ar bent jau parodyti „visą žmogaus
spektrą“, jeigu „visas tikrovės spektras“ per sunkus uždavinys.
Tai, ką aš čia pateikiu tėra tik prielaidos, kurios leidžia apžvelgti visą problemos sudėtingumą, išskirti pagrindines jos
dalis. „Pažinimo paukštyje“ pagrindinė žmogaus ir jo įrankių
sandara, o kitoje schemoje yra ir šiek tiek rezultatų, kurie kalboje įvietina bent kai kurias slaptas tikrovės dalis. Paveiksle,
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11 pav.
kuris pateikiamas toliau, yra viskas, ką aš kol kas galiu pasakyti apie žmogų ir jo pagrindinę realybę.
Šis brėžinys daug painesnis negu pateiktas prieš tai. Tačiau jo
logika irgi labai paprasta. Jis turi pamatinę dalį, kuri atstovauja
kvantinę ir subkvantinę realybę. Esencijų fizika tai esencijų
geometronų teorija, kuri mano manymu yra fundamentalių
kvantų struktūrinės dalys. Esencijų fizika nėra išvystyta, nes
nepasiekiami eksperimentai, kurie leistų tyrinėti subkvantinę
tikrovę. Kvantiniai laukai skirstomi į tuos, kurie kuria psichinę
tikrovę ir tuos, kurie kuria fizinį pasaulį ir vadinami gnostine
ir fizine brana. Viršutinė dalis yra sintezės sąmonė, kuri apima
savyje visą žmogaus spektrą: objektyvų laksatą, subjektyvų
laksatą, subjektyvų fiksatą ir objektyvų fiksatą. Laksatas yra
vidinės sąmonės formos, kurios lengvai valdomos ir formuojamos, todėl vadinamos laisvomis formomis. Fiksatas yra savarankiški pasaulio daiktai, kurių žmogus nevaldo, ir kurie
paklūsta nuo žmogaus nepriklausomiems dėsniams. Tai yra
fiksuotos formos. Kai mintyje laksatas ir fiksatas susijungia,
šis apibrėžtumas ir savarankiškumas sumažėja, bet tik žmo252

gaus mintyje arba noruose. Iš tikro fiksatą galima valdyti kaip
savo mintis tik technologiniais instrumentais, bet tam turi būti
įvykdyta tikra sintezė. Vidurinė dalis yra painiausia, tačiau
šiek tiek pasigilinus – lengvai išpainiojama. Turime protus viduje, suvokimo ekranus ir sielą arba pirminę tikrovę (laksato
pusėje sielą, fiksato pusėje – pirminę tikrovę). Svarbiausias
yra suvokimo ekranas, kuris skaidomas į pagrindinius ekrano
dėmenis, kurie rodykle parodyti viršuje. Protas šiuos ekrano
dėmenis analizuoja, jungia su savo kalbos ženklų sistemomis
ir tada projektuoja anapus suvokimo ekrano, į pirminę tikrovę.
Projekcija į vidinę dalį, kuri eina smulkėjimo kryptimi pirmiausiai pasiekia žmogaus sielą, esančią psichikos substratu,
siela kyla iš kvantinės gnostinės branos, o ši atsiranda iš esencijų pasaulio, kurio pagrindinis elementas yra esencijų geometronas. Pagrindinis pažinimo tikslas suvokimo ekranuose ir
proto laksatuose išskaityti tuos pirmykščius rinkinius, iš kurių
sudarytas šis pasaulis, išreikšti juos kalba ir išmokti atlikti manipuliacijas, kurių pagrindu būtų galima sukurti technologijas.
Dėmenų lygyje tai atrodo nėra labai sudėtinga, tačiau šis gylis
nepakankamas, kad turėtų praktinę naudą. Tai tas pats kaip
pasaulį pažinti filosofinių stichijų lygyje, kaip senovės graikai.
Šį lygį seniai įveikė mokslas, sukūręs fundamentalaus kvanto,
atomo teorijas, chemijos sistemą ir pan. Tačiau ši pažanga yra
išorinio pasaulio kryptimi. Manau, kad galima tą patį padaryti
vidinio pasaulio kryptimi ir taip pat ištyrinėti gnostinę braną.
Tam reikalingas gnostinis „atomas“, vadinamas kompleksu arba sampyna, fundamentalus gnostinis kvantas, taip pat subkvantinės realybės teorija, kurią vadinu esencijų fizika. Akivaizdu, kad išorinės krypties fizika laimi lenktynes, tačiau
kiek tai truks – neaišku. Taip pat neaišku, ką atneš pažanga
šioje kryptyje. Daug lėšų iššvaistyta fizinio pasaulio naikinimo
priemonių sukūrimui, labai didelė tikimybė, kad taip pat konkuruos kurdami sielos pasaulio naikinimo ginklus. Tai reiškia,
kad siekiant sintezės privaloma įtraukti ir moralinę dimensiją,
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nes jeigu jos nebus – pasaulis patirs daug kančių ir net gali būti sunaikintas.
Apibendrinant abu brėžinius, „pažinimo paukštyje“ matome
pagrindinę struktūrą, kuri suriša tris dalis: pirmapradį žmogų,
sąmoningą žmogų ir tikrovės šaltinį. Sąmoningas žmogus ryšio gali siekti atsisukdamas į save, į savo prigimtį ir per tiltą
susijungdamas su šaltiniu. Taip pat šaltinio gali siekti per sąmoningą pažinimą, naudodamas kalbą, kuri įvietina pagrindinius tilto komponentus. Antras brėžinys yra pastarojo atvejo
pavyzdys. Šaltinį bandoma išreikšti per ekrano dėmenų analizę, kuriai suteikus matematinę ar kitokią formą, įvardijami
pagrindo pagrindiniai pirmykščiai rinkiniai, kuriuos vadinu
esencijų geometronais.
Šie klausimai yra amžini klausimai, kuriuos sprendžiu ne aš
vienas. Nemanau, kad pasiekta labai daug – tai ką čia surinkau, galima sakyti, tėra pirmi žingsniai. Labai trūksta kiek
nors labiau apčiuopiamos realios praktikos, kuri būtų tikra ne
imitacinė. Tačiau pirmiausiai turiu viską pats patikrinti ir nustatyti, kas iš tikro veikia. Pirmapradžio žmogaus, esančio už
visų atvaizdų, valdymas gali būti neišsemiamas šaltinis. Tuo
galima siekti pakeisti savo sąmoningumo formas, galima ieškoti anapusinių sąveikų su aplinkiniu pasauliu.
2017-12-06, Kaišiadorys

40. Žvilgsnis anapus horizonto

Pats efektyviausias tikrovės tyrimo metodas, kokį yra sukūrusi
žmonija, yra vadinamasis kontinuumų metodas. Apibendrinęs
šį metodą gavau trijų kontinuumų principą, kurio užtenka norint atrasti tikrovės sandarą ir ją aprašyti. Metodas taip vadi254

namas todėl, kad jame yra trys kontinuumai, kuriuose darbą
galima atlikti atskirai, o tada jie sujungiami ir tie taškai, kuriuose jie sutampa, yra atskleistos tiesos vietos. Pirmas yra
matematinis kontinuumas, kuriame teoriškai tiriamos matematinės struktūros, kuriama matematinė kalba. Antras kontinuumas yra ekrano dėmenų kontinuumas, kuris tikrovę dalina į
pačias bendriausias kategorijas, o tada tos kategorijos dar
smulkiau skirstomos į atskiras savybes, vadinamas parametrais. Šis kontinuumas didele dalimi taip pat gali būti tiriamas
vien galvoje, mąstant ir nedarant jokių eksperimentų. Paskutinė vieta yra sensorinis kontinuumas, kuris jau turi būti tiriamas empiriškai, eksperimentu. Mokslo užduotis yra suderinti
atitikimus visose trijose vietose, tada gaunamas atskleistas tikrovės fragmentas, kurį galima valdyti technologiškai.
Kol kas mano tyrimas vyksta pirmo ir antro kontinuumo rėmuose, nenaudojant jokio praktinio eksperimento. Todėl šį
tyrimą galima vadinti teoriniu. Teorijoje svarbiausios yra pati
kontinuumo kaip tokio sąvoka ir pagrindiniai dėmenys, į kuriuos išskaidoma kontinuumo sandara. Numanau, kad yra
žmonių, kuriems kontinuumo vaizdinys yra neaiškus ir miglotas, todėl jį reikia apibrėžti, tačiau apibrėžime vis tiek turi
pirmiausiai būti suprasti terminai, nes be to neįmanoma galvoje sukurti teisingo kontinuumo vaizdinio. Aš kontinuumą
apibrėžiu kaip „tapatybės fraktalą“. Fraktalas paprastai būna
struktūra, kuri viduje sudaryta iš sumažintų savo paties formų,
ištęstų pirmiausiai į vidų, bet tas pačias formas atkartojanti
taip pat didinant ir į išorę. Tačiau statiškas kontinuumas neturi
jokios struktūros, ir čia didinama arba mažinama „forma“ yra
tapatybė. Pritaikius mano sulietuvintą žodynėlį, fraktalas yra
laužmuo, o kontinuumas – tęsmas. Taip apibrėžiamas matematinis kontinuumas, kurį labai patogų į vidų ir išorę išreikšti
vidiniais ir išoriniais vienetais. 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – į vidų
ir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 – į išorę. Jeigu pridedame papildomų
dimensijų ir formuojame dauglypą, tai jose galioja toks pats
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vienetų kontinuumas. Toks yra matematinio kontinuumo pagrindas.
Kitas kontinuumas yra dėmenų dauglypa, kuri jau nėra tapatybės fraktalas savaime, bet juo tampa kai dėmenų kontinuumas sujungiamas su matematiniu kontinuumu. Taigi kokie
yra pagrindiniai tikrovės ekranų dėmenys, kurie į grupes sugrupuoja visus tikrovės aprašymui naudojamus parametrus?
Tai yra substancijos grupė: substancija-energija-informacija ir
judėjimo grupė: erdvė-judėjimas-laikas. Schemoje šie dėmenys yra išskaidomi, tačiau tikrovėje juos reikia dėti vieną ant
kito ir jungti į vieną sistemą, nes visos kategorijos yra viena,
neišardoma sistema. Taip pirmiausiai sujungiame substancijos
grupę, uždėję ant jos energijos ir informacijos sąvoką, tada ant
šio junginio uždedame erdvę ir visą substancija-energija-informacija pasklinda erdvėje, tada įvedame judėjimo kategoriją
ir substancija tampa judri, o šis judrumas sukuria laiko sąvoką.
Jeigu imtume kategorijas paremtas parametrais tai turime erdvę x, trukmę t, masę m, judėjimą v, energiją E ir t.t. Sujungę
pamatinius parametrus galime gauti sudėtinius, tokius kaip jėga ma, impulsas mv ir pan. Šios kategorijos su skaičiais susiejamos į jų vidų įdedant tapatybės fraktalą ir tą fraktalą suskaidant į statiškus arba dinamiškus skaičius.
Tai yra teorijos pagrindas, kuris leidžia suskurti reonominį
tikrovės modelį, kuris išskiria judėjimo savybę kaip pagrindinę tikrovės savybę. Iš esmės tradicinė fizika yra substancijos
judėjimo erdvėje matematinio aprašymo metodas. Galima bandyti šį modelį keisti į kitą, kokį nors nereonominį modelį, tačiau tai labai sunku, nes smegenų ekranuose tikrovė pateikiama kaip judri ir ši savybė yra žmogui nenuginčijamas faktas.
Tačiau gebant pažvelgti anapus realybę reprezentuojančių
ekranų, turėtų būti galimybė sukurti ir nereonominį modelį,
kuris pagrįstas daug sudėtingesne koncepcija už judėjimą. Tai
svarbus klausimas ir kalbant apie kontinuumą, nes tikrovėje,
kadangi ji pagrįsta judėjimu, šis taip pat turi būti judrus. Todėl
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išskiriami dinamiški ir statiški kontinuumai. Statiškas pagrįstas tapatybės fraktalu, o dinamiškas – tapatybės deformacija,
kuri pati gali būti statiška arba kintanti. Iš tokių kontinuumų
išvedami mano kuriami dimensiniai skaičiai, kurie gali turėti
išorinių dimensijų, dėl ko vienos dimensijos palyginimas nepakankamas norint nustatyti skaičių santykį. Jeigu pereitume
prie tikrovės klausimo, problema ta, kad neaišku, iš kur kyla
baigtinio statiško kontinuumo judrumas. Jeigu kontinuumas
uždaras, judrumo šaltinis neįmanomas. Judrumą aš aiškinu
kaip atviro kontinuumo savybę, kuris gali gauti impulsą deformacijoms iš aukštesnės erdvės. Iškyla pirmojo judintojo
problema, kurią išsprendžiu pagrindinės tikrovės dalies (PTD)
sąvoka, kuri judrumą turi savo esmėje, tą savo esmę skleidžia į
išorę, bet jos iš niekur nepaima. Žemesni kontinuumai inkrustuoti vienas į kitą, ir judrumą, dinamiką bei deformacijas,
dėl kurių atsiranda judri struktūra, perduoda vienas kitam.
Dabar pakalbėkime apie empiriką ir apie tuos sluoksnius šiuose dėmenyse, kurie nepatiriami suvokimu. Padarius prielaidą,
kad matome ne visą tikrovę, kategorija „substancija“ turi būti
padalinta į sluoksnius, kurie matomi ir nematomi. Kiek tokių
sluoksnių yra nematant pasakyti neįmanoma, tačiau pradžiai
tarkime kad jų yra penki. Ta materijos dalis, kuri matoma ir
kuri aprašinėjama formulėmis, yra tik 1/5 tikros realybės sandaros. Vadinasi, kiekvienas objektas be tos 1/5 matomos dalies turi 4/5 nematomų struktūrų, kurios taip pat yra realios.
Nematoma ir nematuojama dalis gali atrodyti niekaip nepasiekiama, tačiau yra viena galimybė – naudoti analogiją, tai
yra nematomoms substancijos dalims perkelti matomos substancijos kategorijas ir bandyti taip jas modeliuoti, kurti įvairius galimybių žemėlapius, tai darant tol, kol kokioje nors naujoje vietoje bus sujungti visi trys kontinuumai. Be to, kadangi
matematinis ir dėmenų kontinuumai yra teoriniai, juos įmanoma modeliuoti vien savo galvoje ir tada ieškoti galimybių
pritaikyti realiame pasaulyje. Čia reikia galingo ir originalaus
mąstymo, kuris leistų sąmonei pažvelgti anapus horizonto.
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Tam, kad būtų aklai atspėta anapusinių sluoksnių sandara,
reikalinga tokia pat sėkmė, kaip aukso puodo laimėjimas loterijoje. Tačiau atkakliai dirbant, tiriant visus įmanomus žmogaus galvoje variantus, rezultatą pasiekti įmanoma. Tarp matomų ir nematomų dalių turi būti kažkokia analogija, todėl
perkėlimas irgi gana efektyvus metodas.
Matomą pasaulį vadinu strata, o nematomi sluoksniai tuomet
yra hipostratos. Strata yra 1/5 tikrovės dalis, o hipostrata 4/5.
Artimiausia neištyrinėta fizika yra sąmonės fizika, su kuria
kiekvienas turime subjektyvų fenomenologinį sąlytį, tačiau kol
kas neturime užbaigto tiksliojo mokslo, kokiu aprašomas fizinis pasaulis. Sąmonės realybę vadinu gnostine, ir šis naujas
mokslas bus gnostinės substancijos modelis, kurį aprašę gausime 2/5 realybės. Pasiekę šį tikslą gausime pilną žmogaus
sandaros spektrą ir bus galima sąmonės kalbinio kalėjimo dėžutę pakelti į naują lygmenį šitaip sukuriant naują civilizaciją.
Ši perspektyva gali atrodyti grėsminga, nes atsiras galingos
psichikos naikinimo priemonės. Tačiau problema, manau, ne
ta. Dabar turimi labai galingi kūno žudymo ginklai, su kuriais
lengvai galima nužudyti milijonus. Tačiau jie yra vieši, uždrausti ir kontroliuojami, o atimti žmogui gyvybę ar luošinti
yra draudžiama įstatymų. Bėda su sąmonės ginklais yra ta, kad
jie iki šiol yra įslaptinti ir juos naudojantys apsimeta, kad
tokios priemonės neegzistuoja ir tikri nužudymai dėl šios priežasties neišaiškinami kaip nusikaltimai. Mokslas turi vystytis į
priekį, tačiau, kad šis vystymasis būtų saugus, jis turi būti viešas ir prižiūrimas. Slaptumas ir nepriežiūra yra didžiausias pavojus.
Manau, kad gyvybės kilmės klausimą įmanoma pilnai atskleisti tik supratus 3-čios hipostratos principus, tai yra, pažinus 3/5
realybės. Šita hipostrata leistų atsakyti į klausimą kas vyksta
su žmogumi prieš jo gimimą ir po mirties, ar žmogus laikinas
ar amžinas, ar turi pakartotinių įsikūnijmų galimybę ir panašiai. Šie mokslai šiuo metu turi tik religinę ir filosofinę formą
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ir juos galima svarstyti tik dviejų kontinuumų rėmuose, tai yra,
teoriškai. Klausimai tokie: koks trečios hipostratos kontinuumų multipleksas?, kokia ekrano dėmenų sandara?, kaip juos
sujungti ir kaip uždėti ant pačios anapusinės tikrovės? Iš dalies
turi veikti analogija, todėl čia galėtume ieškoti substancijos ir
judėjimo grupių analogijos, ir žiūrėti kokiame dinaminiame
kontinuume jos veikia. Toks tyrimas yra labai perspektyvus ir
civilizacijos laukia labai ilgas kelias, jeigu nesusinaikins. O
kad taip neatsitiktų, turime mažinti civilizacijos griaunamąją
galią ir stiprinti kuriamąją potenciją.
Darbas turi būti daromas nuosekliai, todėl kol kas judu antros
hipostratos teoriniuose kontinuumuose ir šiais metais pamėginsiu pateikti originalų naujovišką dėmenų modelį. Jis gali
būti tiek reonominis tiek nereonominis, jeigu pavyks sugalvoti
aukštesnio už judėjimą lygio koncepciją, kuri būtų varančioji
substancijos jėga. Tai įmanoma ekraną iš fiksato patraukus į
laksatą, ir pabandant anapus horizonto esančią realybę atspindėti čia, pritaikant originalius ekrano dėmenis, iš kurių būtų išimti tradiciniai mazgai.
2018-02-05, Kaišiadorys

41. Senas oras
Tai, kaip žmogus suvokia savo aplinką išsiaiškinta gana seniai. Svarbiausia pamoka, kurią iš to turėtume išmokti yra tai,
kad visi sąmonės vaizdai yra vidinė realybė. Tas pasaulis, kuris atrodo yra anapus mūsų kūno, taip pat yra vidinis, nes kūnas tėra kūno vaizdas, įkomponuotas į pasaulio vaizdą. Dėl
šios priežasties iš dalies žmogaus suvokimas yra iliuzija arba
matrica. Tai darosi akivaizdu ypač dabar, kai atsiranda galimybės šiuo atvaizdu manipuliuoti, sąmonėje rodant išplėstą
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arba virtualią realybę. Kol kas tai daroma darant projekciją į
akies tinklainę, tada ateis eilė projekcijai į neuronus, kurie veikia kaip neuroreceptoriai ir galiausiai bus galima vaizdus projektuoti į pačią sąmonę.
Tai yra galutinio rezultato valdymas, kuris perduoda informaciją tiesiai į suvokimą. Galima pažanga ir kitoje srityje, kai
technologiškai konstruojama ne galutinė iliuzija, bet priimantys receptoriai. Šitaip įmanoma sukurti pilnai veikiančią, bet
šimtu procentų technologinę suvokimo sistemą. Visų rūšių suvokimai iš esmės yra aido rinktuvų sistemos, todėl jas galima
vadinti AR santrumpa. Jeigu pridedame siųstuvo galimybę, o
iš vienos pusės rinktuvas iš kitos pusės automatiškai tampa
siųstuvu, tai turime aido rinktuvus siųstuvus, ARS. Dirbtinės
ARS sistemos yra ekstrasensorikos ir telepatijos pagrindas.
Natūrali apribota sąmonė sudaryta iš trijų bendrų sričių: priekinės dalies, galinės dalies ir centrinės dalies. Priekyje mes turime savo pasaulį, gale turime mintis, o centre yra kūnas, pagrindinis veiklos pasaulyje instrumentas. Ekstrasensorika reiškia, kad ši psichoforma gali būti modifikuota, pridedant į sąmonės plotus papildomų segmentų, kurie formuoja kitokias
psichines formas. Tuos segmentus aš vadinu lankais, kurie gali
įsiterpti bet kurioje iš trijų vietų ir išplėsti tų vietų suvokimą,
atidarant realybėje naujus sluoksnius, kuriuos vadinu hipostratomis.
Visai natūralu išskirti dvi galimas sąmonės vystymo kryptis:
viena kryptis yra plėtimas ir naujų hipostratų atidarymas, kita
kryptis siaurinimas ir hipostratų uždarymas. Uždarymas žmogų kvailina, atidarymas daro protingesniu. Tie, kam reikia pokvailio, lengvai valdomo žmogaus – propaguoja uždarymo,
slopinimo, uždengimo ideologiją ir visą gyvenimą laiko žmogų suvaikėjimo būsenoje. Vadovaujamasi principu – kuo kvailesnis, tuo lengviau valdomas. Žmogus neturėtų susitaikyti su
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tuo, ką jam paruošia kiti ir turėtų pats dėti pastangas, kad išplėstų savo horizontus.
Sakydamas „horizontas“ turiu galvoje ir tiesioginę, ir netiesioginę reikšmę. Laikau, kad yra trys pagrindiniai horizontai, kurie iš eilės ir sunumeruoti, pradedant nuo pirmo, kuris yra regimasis paviršius. Antras horizontas yra materialūs nematomi
laukai, kuriuos galima laikyti fizinėmis auromis. Ir trečias horizontas yra minčių pasaulis, kurį atidarius įgyjama telepatinė
ARS sistema. Žmogaus vidinės hipostratos atidarymas bus susijęs su daugeliu problemų. Tos problemos pirmiausiai bus
blogiems žmonėms, nes nebus įmanoma su jokia niekšybe savo galvoje prisiartinti prie kito žmogaus. Todėl žmonės, kurie
tokias niekšybes nešioja, vienas nuo kito vaikščios labai dideliais atstumais. Suartėjimas bus įmanomas tik niekšybes išmetus iš galvos. Sunku pasakyti ar tai sumažins problemų pasaulyje ar padaugins, nes tokiame pasaulyje atsiras labai daug
atvirų priešų. Kaip tie priešai spręs savo klausimus, kokius įrankius galės panaudoti?
Nesunku suvokti, kad galimas scenarijus yra ir judėjimas link
katastrofos, o galimas kitas – blogio pasaulyje sumažėjimas.
Pereinant į naują pasaulį sunkiausias visada būna pereinamasis
laikotarpis. Jo baigtis priklausys nuo to, kiek žmogus sugebės
keistis tobulėjimo kryptimi. Jeigu kritinė masė bus pažangiųjų
pusėje – blogis pasaulyje neįsišaknys ir tikrai neturėtų sunaikinti. Kita vertus, naujų pasaulių atidarymas reikalauja naujo
proto. Žmogus auga, bręsta, tobulėja, darosi išmintingesnis,
plečiasi sąmonės akiratis. Tai susiję taip pat ir su atsakomybe
bei iššūkiais.
Matymas leidžia pažinti ir suprasti. Atsivėrus naujiems pasauliams, išsiplės žinojimas, nukris melo, iliuzijų ir paslapčių uždangos. Tie, kas naudojo visa tai kaip savo pragyvenimo šaltinį, jį praras ir turės ieškoti naujų. Keisis organizacijų struktūra, hierarchija. Taip pat su tuo bus susiję daug teisinių ko261

lizijų – teisės būti užversta knyga ir prievolės parodyti, atverti.
Tai reikš, kad be išorinės organizuotos jėgos apsaugos, nebus
įmanoma nuslėpti jokio nusikaltimo ir išvengti bausmės, nusikaltimus daryti bus labai sunku.
Aprašomas sąmonės psichoformas išdėstau lentelėje, kuri turi
eilučių kryptį ir stulpelių. Eilutėse rodomi ekstensyvumai, kurie žymi lokalinį pasaulį, vidutinių mastelių pasaulį ir globalinį. Stulpeliai – yra jau minėti trys horizontai, kurie nurodo
hipostratų atvėrimą į materijos gylį. Pagal šią lentelė turėtume
gauti devynis sąmonės rangus, nuo žemiausio iki aukščiausio.
Žemiausias rangas būtų devintas, paviršiaus horizonto ir lokalinio ekstensyvumo. Lokalinį ekstensyvumą galima plėsti į
materijos gylį, iki vidinių minčių pasaulių jau minėtomis technologinėmis ARS sistemomis. Tokios technologijos šiuo metu
intensyviai kuriamos, o kai kuriose organizacijose netgi naudojamos.
Į šią situaciją galima žiūrėti iš individualios ir socialinės perspektyvos – ką tai duos individualiai ir bendram sistemos
funkcionavimui. Pagerės atskirai kiekvieno žmogaus orientacija, padidės informacijos kiekis, bus lengviau priimti teisingus sprendimus. Tačiau tas pats patobulinimas bus prieinamas visiems ir tai nesuteiks atskirai niekam jokio pranašumo.
Tuo naudosis visi taip, kaip dabar naudojasi internetu ir mobiliu telefonu. Iš karto matosi kokia su tuo susijusi problema –
gali kilti noras tai paversti svertu, panaudoti kaip pranašumą
prieš savo konkurentus. Dar blogiau, jeigu tai būtų panaudota
vergovės įvedimui, kai surinkta informacija būtų siaurapročių
naudojama kaip pretekstas susidorojimui jėgos priemonėmis.
Šį technologinį šuolį privaloma labai atidžiai stebėti, kad jo
nepavogtų iš žmonių jokia siaurapročių ar banditų grupuotė,
veikiančių pagal beždžionės su granata logiką.
Niekas nežino arba slepia tai, ką atvers šie nauji pasauliai –
kokios ezoterikos taps kasdienybe, ne šarlatanų verslu arba pa262

juokos objektu. Tai bus ir didelis iššūkis, nes padidės sąmonėje informacijos srautas ir prie to srauto kiekvienas žmogus
turės prisitaikyti. Kuo aukštesnis rangas, tuo daugiau problemų, tuo didesni iššūkiai ir didesni reikalavimai sąmonei.
Matau tokį klystkelį, kad atidarymų ir atvėrimų sukeltas problemas bus bandoma spręsti centralizavimu, vienos valios įvedimu. Viena valia visai nebūtina norint išspręsti iš žmogaus
prigimtinio blogio ir plėšrumo kylančias problemas. Neturės
ateities ir provincialumas bei konservavimas, apsigyvenimas
senoviniame arkliašūdyje. Visi arkliašūdžiai keliaus iš šio pasaulio; turime padaryti, kad su savimi jie nusineštų kuo mažiau žmonių.
Tie, kas žmogų nori įstatyti į ribojančias sienas ar pasaulį uždengti apsauginėmis marškomis, gyvena praeities pasaulyje.
Ateitis priklauso ne uždarymui bet atidarymui, ne paprastam
regėjimui, bet hiperregėjimui. Su regėjimu ateina išmintis, su
hiperregėjimu – hiperišmintis, kuri daug kartų lenkia seno pasaulio išmintį. Paviršininkų ideologija bus neregių, o ne matančių ideologija, nes tikras paviršius yra daug didesnėje gelmėje. Naujos akys duoda naują protą, naują išmintį, naujai išminčiai reikia naujo pasaulio. Tai, kas sena – seniai prarado
vertę. Kiek turėsime prarasti kartų, kol senas oras išsivėdins.
Galima būtų pasistengti, kad tai įvyktų daug greičiau.
2017-09-21, Kaišiadorys
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42. Tiesos logika

Egzistencinė ir istorinė tiesa
Teiginių teisingumas arba klaidingumas logikoje priklauso
nuo loginės struktūros. Jeigu prieštaravimo nėra, teiginiai teisingi, jeigu prieštaravimas yra – teiginiai klaidingi. Toks yra
formalus teisingumo arba klaidingumo principas. Tačiau tikrovės tyrinėjimuose, nesvarbu koks jis būtų, paprastas ir savarankiškas ar mokslinis, tokių formalių principų neužtenka.
Teiginio teisingumas pagal formalius kriterijus netenkina tada,
kai norime sužinoti ne tik iš samprotavimo loginio pagrįstumo
išvesdami, kad tai loginė tiesa, bet ir norime logiką susieti su
tikrove. Kokios yra elementarios loginės sąlygos, kad loginė
forma atitiktų tikrovę ir būtų pagrįstai laikoma tiesa? Turi būti
atskirta samprotavimų logika ir faktų logika, nes logiškai teisingai samprotauti galima ir apie dalykus, kurie tikrovėje neegzistuoja. O mes visada siekiame būtent jos.
Yra kelios pagrindinės tiesos rūšys. Aukščiausia tiesa vadinu
absoliučią tiesą (veritas absoluta). Tačiau žmogaus sąmonei ši
tiesa niekaip nepasiekiama, nes ji negali aprėpti visos tikrovės.
Žmogui matomas tik nepilnas ir didele dalimi iškupiūruotas
vaizdas, kuris turi atitikti tik minimalius kriterijus, kad leistų
žmogui išlikti savo gyvenamoje aplinkoje. Žmogaus pasaulis
labai ribotas, ir absoliuti tiesa yra už sąmonės gebėjimų ribų.
Tačiau yra ir žmogaus tiesa, kurią lygindami su absoliučia, turime vadinti santykine tiesa (veritas relationis). Tai yra žmogaus galimybė ir siekiant žinojimo – pagrindinis orientyras.
Santykinės tiesos buvo siekiama įvairiais būdais, ir iš šio siekio išsivystė skirtingos sąmonės formos. Pirma buvo mitologinė ir religinė sąmonė, kuri turėjo savo pasaulį, savo logiką ir
savo tiesą. Buvo manoma, kad žinoma tikrovės paslaptis ir ji
264

nebuvo jokia siekiamybė. Tiesa buvo šitų formų atkartojimas
ir tiražavimas. Dievų ir žmonių pasaulis buvo viskas ir neturėjo jokių egzistencinių paslapčių, tik siaurą nežinojimą,
kaip neturėjimą konkrečios faktinės informacijos apie mąstymus ir įvykius dievų ir žmonių pasaulyje.
Po to atsirado filosofinė sąmonės forma. Ir jos pagrindinis akcentas buvo nežinojimas, tiesos neturėjimas (suspenduojant visus nekritiškus tikėjimus) – buvo svarbus ne visuotinai priimtų
formų atkartojimas, bet tiesos siekimas. Pasiekti tiesą galima
tiriant tikrovę ir apie ją mąstant, su sąlyga, kad laikomasi bent
minimalių teisingumo loginių kriterijų. Šitaip buvo tikima, kad
galima siekti žinojimo ir tiesos įsigilinant į supantį pasaulį,
visuomenę ir žmogų. O tai, kas su šiomis pakankamai griežtomis sąlygomis nesuderinta, buvo paliekama nežinomybei. Tapo teisėtas agnosticizmas, nebandant viskam, kas nesuprantama, neaišku ar nežinoma primesti savo fantazijų.
Šią taisyklę suabsoliutino šiek tiek vėliau atsiradęs mokslas,
kuris siekė tiesos savo naujoviškais ir praktiškai pasitvirtinusiais metodais. Mokslas atrado „liniuotės“ tiesos principą, kuris tapo universaliu mokslo šablonu, kai filosofijoje buvo priešingai, – saugomas individualumas. Aišku, tada kyla konfliktai
ir kova tarp sektų, mokyklų bei atskirų krypčių. Ši filosofijos
kultūrinės formos savybė buvo nepalanki universalios filosofijos atsiradimui ir net individams kovojant ir siekiant „valdžios“, absoliuti filosofinė valdžia niekada neiškovojama. Nebent paskelbus kokią nors ideologiją absoliučia tiesa, buvo
stengiamasi sudoroti visus kitus filosofinius „individus“. Tai
daugiau būdinga politinei sferai, kurioje vyko nuožmi kova dėl
valdžios. Tuo tarpu mokslas buvo paverstas universaliu šablonu ir iš karto „suvienijo“ visą žmonių rūšį. Nėra individualių
formų bei šablonų, ir mokslas, jeigu jis teisingas arba yra Tiesa, galioja visiems be išimties.
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Mokslo tiesa taip pat yra ne stabilus vaizdinys, nes apima vis
tiksliau ir vis didesnę sferą ir šitaip šimtmetis prie šimtmečio
artėja prie „absoliučios“ tiesos, kurią aš vadinu „liniuotės tiesa“, gaunama mato ir skalės principu, ir kuri juo apibrėžia teiginių tikrareferenciją.

Elementari tiesos struktūra
Loginėse tiesos formulėse svarbiausias elementas yra tikrovė.
Be jos nėra prasmės kelti tiesos klausimą. Jeigu nebūtų jokios
tikrovės, nebūtų ir tiesos. Tačiau būties iliuziškumo arba neegzistavimo galimybę aš suspenduoju, ir laikausi prielaidos,
kad nepriklausomai nuo to, kiek ji žmogui yra prieinama, tikrovė yra. Tačiau pasirenkant šiame klausime žmogaus perspektyvą, tikrovė kaip tiesa natūraliai dalinasi į a) absoliučią
tikrovę (realitas absoluta), kuri neprieinama žmogui ir b) santykinę tikrovę (realitas relationis), kuri yra žmonių sąmonėse
atveriamas iškupiūruotas absoliučios tikrovės atvaizdas.
Visose santykinės tiesos formose, kurių pagrindinis pavidalas
yra mąstymas (cogitatio), nors gali būti ir sakytinis arba rašytinis tekstas, ašis ir pagrindas yra santykinė tikrovė, kitaip
sakant, formulėse ji yra pagrindinis elementas, kuris yra epicentras, iš kurio iškyla kitos aukštesnės, bet abstraktesnės būties formos.
Apžvelgus formulių kūrimui ir supratimui reikalingas prielaidas, galima pereiti prie pačios tiesos logikos ir jos formulių.
Žymėjimų sistema yra tokia:
1. Absoliuti tiesa (veritas absoluta) – Va.
2. Santykinė tiesa (veritas relationis) – Vr.
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3. Absoliuti tikrovė (realitas absoliuta) – Ra.
4. Santykinė tikrovė (realitas relationis) – Rr.
5. Galvoju (cogito) – C.
Žmogus (homo), kuris suprantamas kaip mąstymas, rašymas,
kalbėjimas ir kažko teigimas ar tvirtinimas, kad kaip nors yra
– H.
Pagrindinė absoliučios tiesos formulė yra tokia:
Va (Rr ⊂ Ra)
Išverčiant žodžiais: absoliučios tiesos elementai yra absoliuti
tikrovė ir jos poaibis – santykinė tikrovė. Kol klausimas neatsietas nuo pasaulio ir neperkeltas į žmogaus galvą, tol tiesa
egzistuoja savo „virtualioje“ sferoje kurioje ji lygi tikrovei,
kuri neatskiriama nuo savęs ir neperkeliama į jokią specifinę
terpę, tokią kaip, pavyzdžiui, žmogaus mąstymas.
Bet absoliuti tiesa yra anapus žmogaus ir jam nepasiekiama,
todėl ji mūsų nedomina. Svarbesnis klausimas yra santykinės
tiesos formulė, kurioje mąstoma iš visai kitos perspektyvos ir,
į kurią įeina tikrovės atitraukimas nuo savęs ir pavertimas suvokimo forma, pvz., mąstyme.
Vr{C(x = y) ∩ Rr(x = y)}
Santykinė tiesa (Vr) yra galvojimo (C) ir santykinės tikrovės
(Rr) sankirta. Kitaip sakant, yra du būtini santykinės tiesos
elementai: galvojimas ir santykinė tikrovė. Santykine tiesa atskirai negali tapti nei vien galvojimas C (ogito), kad x=y, nei
atskirai Rr (realitas relationis), kuriame yra arba nėra x=y. Kitaip dar galvojimą galima skirstyti į tikrą ir netikrą:
Vr(C⊃R)
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Jeigu mąstymas turi santykinės tikrovės posistemį, ir jeigu jis
sudaro tikrareferentinių ryšių poaibį, tai mąstymas yra santykinė tiesa. Jeigu šis posistemis tuščias arba yra užpildytas netikrareferenčiu turiniu, vien mąstymas negali būti laikomas
tiesa. Visais atvejais lemiamą reikšmę turi tikrareferentinių
santykių sistema. Pavyzdžiui, moksle tam naudojamos sugraduotos ir sukalibruotos skalės, su kuriomis vertinamas formulių tikrareferentiškumas. Patikrinimo ar žmogus sako tiesą, ar
ne struktūrinė formulė yra tokia:
C{[Vr(H⊃R)] ∩ Rr|x = y}
Šios formulės esmė tokia: laikau teiginį tiesa (Vr), nes teiginys, teorija („žmogus“) H ir tikrovė Rr sudaro mano patvirtintą tikrareferentinę sankirtą su tikrove. Šioje tiesos patikrinimo formulėje svarbiausi elementai yra tikrovės poaibio
mąstyme pobūdis (tikrareferencija), susietas su tikrove Rr. Jeigu yra sankirta (dviejų aibių susikirtimas), tai galvojimą, teigimą, teoriją galima laikyti santykine tiesa.
Jeigu yra tik galvojimas ir tikrareferentinė sankirta nenustatyta, mes galime tik tikėti arba netikėti. Vertinant teisingumą, tai
priklauso nuo daugelio įvairių tikrinamo bei tikrinančio žmogaus savybių ir nuo situacijų, kuriose jie yra.
Propaganda
Propagandos klausimas yra labai platus klausimas, todėl viso
jo neliesiu. Ji gali būti trūkumų ieškojimas ir pašiepiamasis hiperbolizavimas, visokie similistiniai palyginimai ir t.t. Kartais
propaganda yra visiškas melas ir dezinformacija, kai kas nors
pateikiama kaip tiesa, nors neįrodytas joks ryšys su tikrove.
Propagandistai dažniausiai remiasi tuo, kad, kaip minėta ankstesnėje formulėje, nėra galimybių patikrinti tikrareferentinę
teiginių sankirtą su tikrove ir lieka tik tikėjimas kažkokiu, pavyzdžiui, žurnalisto galvojimu.
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Kartais norima išlikti tiesiu ir teisingu. Turima kažkokia loginėmis priemonėmis išvesta „tiesa“. Tam, kad būtų įtikinamiau
visi loginės sekos elementai paslepiami naudojant elipsę ir
galvojimas (teigimas tekste, vadinimas) yra prilyginamas absoliučiai tiesai. Kitaip sakant, C = V, cogito lygu veritas, nežiūrint to, kad rodant tiesą, būtina parodyti ir tikrareferentinį
ryšį su tikrove. Tikrovės posistemis labai svarbus. „Aš galvoju“ forma nepakankama, nes sankirtos tarp C ir V aibė gali
būti užpildyta netikrareferentiniais faktais. Mulkinama paprastai: pasakoma C lygu V, o visos kitos dalys nes, nes, nes…ir
t.t. nepateikiamos.
Tokia elipsė yra smegenų plovimo priemonė. Galvojimas gali
būti visoks, ir jis nebūtinai yra absoliuti tiesa. Tačiau nemaža
dalis žmonių nekritiški, atitrūkę nuo realybės, arba negali jos
patikrinti ir net nesivargina. Priima „naujienas“ įtikėjimu ir sukuria iliuzinį burbulą rašo-skaitau-žinau-tiesa, o tikrovė kažkur išgaruoja.
2013-04-19, Kaišiadorys

43. Fizika ir psitechnologijos

Dvi tyrimų kryptys
Kokia mokslo paskirtis akivaizdu – praktinis tikrovės pažinimas. Kam to reikia seka automatiškai iš pirmo paaiškinimo –
praktinių klausimų sprendimui. Visas gyvenimas susideda iš
daugybės praktinių klausimų ir reikalingas efektyvus metodas
jų sprendimui. Todėl kuo daugiau mokslas aprėpia, tuo platesnė tikrovė praktiškai įvaldyta.
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12 pav.
Mane labiau domina mokslo filosofiniai klausimai negu techniniai – aš techninių klausimų sprendimu neužsiimu. Bet neprieštaringi skaičiavimai ir jų atitikimas matavimams, vienas
iš reikalavimų, kad teorija būtų patvirtinta.
Bet tuščiažodžiavimo irgi nemėgstu, mano mąstymas labai vizualus ir schematiškas. Tokio principo nauda ta, kad mažiau
reikia vargintis su loginiais išvedžiojimais. Kokia bet kokio
mokslinio pažinimo pagrindinė schema – parodyta brėžinyje
žemiau. Pirmiausiai fizikas išskiria suvokimo dėmenis, savo
suvokimo ekrane. Žmogaus suvokimas toks, kad jis gali išreikšti tik labai nedidelį skaičių dėmenų ir tada su jais žaidžia
matematiškai-logiškai.
Pirmas ekrano momentas yra jo erdvė, įstrižainė, kurioje talpinami visi kiti dėmenys. Tada yra ekranų išilginė seka, kuri
suvokiama kaip laikas. Trečias svarbus aspektas yra ekrano turinys, kuris vadinamas materija, substancija ir pan., kuris perteikia tam tikrą informaciją apie pirminę tikrovę. Ir paskutinis
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ekrano dėmuo yra judėjimas, kaip skirtumas erdvėje ir ekranų
sekoje.
Surinkę pagrindinius dėmenis, juos išanalizavę, suskaidę į
smulkesnes savybes, susiejame juos su matavimo vienetais ir
suskaidome į gabaliukus: erdvė – į metrus, laikas – į sekundes,
judėjimas – į metrus per sekundę ir t.t. Kuriame dėmenų matematines sistemas, kurių struktūros išreiškiamos formulėmis.
Tada visa ši sistema projektuojama į pirminę tikrovę, anapus
ekrano, kuris ją atspindi. Pirminėje tikrovėje, nematomoje realybėje padaromas eksperimentas, ta realybė „pajudinama“,
surenkami duomenys ir analizuojami – jeigu yra teorija, žiūrima ar ji pasitvirtino, jeigu teorijos nėra, teorija kuriama pagal
prieš tai pateiktą principą.
Pavyzdžiui, pagal Einšteino reliatyvumo teoriją, pirminė tikrovė pasidalina į du suvokimo sluoksnius: pirmas, paviršinis
sluoksnis yra reliatyvistinis, į kurį projektuojamas erdvėlaikis,
o antras yra po juo esanti hiper erdvė ir hiper laikas, kurie gali
turėti nebūtinai raliatyvistinius sąryšius, jeigu materija-energija leidžia tokią perspektyvą. Reliatyvistiniam sluoksniui būdinga tai, kad jame įvykiai ir stebėtojai surišami per ribotu
greičiu judančią informaciją. Pagrindinis informacinis laukas
yra šviesa. Šiame lauke ar jo interpretacijoje susiformuoja reliatyvistinis erdvėlaikis. Anapus jo egzistuoja hiperpasaulis,
kuriam tirti jo sluoksnyje – nėra instrumentų.
Visi juslinio ekrano (sensoriumo) dėmenys, realybę perteikia
tik žmogui būdingomis formomis, išima iš jos tik dalį informacijos ir primeta tokias kokybes, kurios galbūt pačioje pirminėje tikrovėje neegzistuoja. T. y., ir erdvė, ir laikas, ir judėjimas. To ženklas – įvairūs paradoksai ir nepaaiškinami reiškiniai, tačiau tikima, kad tarp suvokimo modelių ir realybės
yra bent apytikslė kovariacija. Todėl ateities įvykius galima
nuspėti skaičiuojant formulėmis.
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13 pav.
Svarbiausias dalykas, kurį nuolatos kartoju yra tas, kad kryptį
nuo išorinės tikrovės galima apsukti ir pritaikyti vidinei krypčiai. To viešai niekas nedaro ir čia tik mano asmeniniai ieškojimai.
Mokslas neprivalo apsiriboti išorine kryptimi; jis įsibrovė ir į
vidinį pasaulį, tik šie pasiekimai nėra viešinami. Kaip jie naudojami priklauso tik nuo žmonių, kurie šias technologijas valdo. Tos priemonės labai efektyvios ir netinkamai naudojamos
gali padaryti daug žalos. Renkantis tarp nežinojimo ir žalos –
geresnis būtų nežinojimas, tik bėda ta, kad žinojimo neįmanoma dirbtinai apriboti. Tie, kas turi galią, ieško metodų ją realizuoti ir silpnesni jų sustabdyti neturi jokių priemonių.
Žinojimui galima priešpastatyti tik dar efektyvesnį žinojimą.
Tas principas, kurį rodžiau į išorinę kryptį, lengvai apsukamas
į vidinę kryptį, į psichinį pasaulį; lengvai sukuriamas analogiškas mokslas. Tai, kas išorinėje kryptyje parodyta kaip substancija, vidinėje kryptyje yra „vidinis minčių laksatas“. Šis lak272

satas įstatomas į analogiškus suvokimo dėmenis, kuriuos dar
galima išplėsti, ir taip pat modeliuojamas matematiškai.
Po laksato kokybinėmis „juslinėmis“ formomis yra luksorinų
laukas, gnostinė materija, ir ją aiškinanti kvantinių laukų teorija. Tada sujungiame abi kryptis į vieną sistemą, įstatome į
suvokimo kapsulę ir gauname viso žmogaus teoriją, „visą
spektrą“. Ką tai duos? Atidarys hipostratas, sukurs prielaidas
telepatijai ir pan. Žmogus ir pasaulis aplink jį taps atversta
knyga.
Reliatyvumo teorija čia galbūt negalioja, todėl reikia naujo
Einšteino naujai teorijai. Tačiau jeigu minčių substratas yra
koks nors kvantinis laukas, tai įgreitinus psichiką iki reliatyvistinių greičių, psichika irgi turėtų susitraukti, laikas sulėtėti ir sumažėti mąstymo greitis.
Pagal Einšteiną nėra absoliutaus atskaitos taško, nėra absoliučios erdvės ir nėra absoliutaus laiko. Kosminėse erdvėse
reikia nustoti žiūrėti į šiuos parametrus iš viršaus, įsivaizduojant, kad įmanoma savo galvoje aprėpti tokius mastelius. Yra
tik vietinės, taškinės perspektyvos, tarp kurių maksimaliai
šviesos greičiu keliauja informacija. Taip pat reikia neužmiršti, kad laiko ir erdvės be matavimo nėra, o judėjimo greitis į
matavimus visada įneša paklaidą. Tos paklaidos – laiko lėtėjimas ir ilgio trumpėjimas. Kuo didesnis greitis, tuo didesnė
matavimo paklaida. Nėra absoliutaus atskaitos taško reiškia,
kad stebint iš vieno – juda kitas ir atvirkščiai.

Pasenusios metafizinės-religinės schemos
Tokį požiūrį įprasta vadinti materialistiniu ir ateistiniu, nes jis
remiasi „nudvasintu“ mokslu. Tokiame interpretavime pagrindinė problema – pasenęs filosofinis sąvokų aparatas. Primi273

tyviai skirstyti į materiją ir dvasią, juo labiau vaizduoti, kad
tarp jų nesutaikomas konfliktas, yra senų religinių ir metafizinių vaizdinių bei teorijų palikimas. Žodis materija fizikui
šiais laikais nieko nesako. Kvantinių laukų teorijoje yra dviejų
tipų dalelės fermionai ir bozonai. Ar tikslu sakyti, kad fermionas yra materijos kvantas? Pagal Einšteino lygtį E = mc2
masė, kuri pagrindinė „kietos empirikos“ savybė, lygi energijai. Kieto objekto masė matuojama kilogramais, o fermiono
masė elektronvoltais, kurie yra energijos matavimo vienetas.
Kvante masė = energijai. Bozonai, kurie yra jėgos pernašos
kvantai arba iš viso neturi masės, arba jų masė matuojama tais
pačiais elektronvoltais. Kvanto vidinė struktūra interpretuojama kaip tikimybiškai aprašomas energijos virpesys. Remiantis šia logika, materialistus būtų galima vadinti energetistais.
Bet tokios filosofijos krypties nebuvo ir šio termino nėra tik
todėl, kad toks tradicinis skirstymas filosofijoje neegzistuoja,
nors jis turi pagrindą. Fizikai tvirtina, kad viskas yra energija,
o tradicinis materialumas – tik viena iš energijos būsenų ir formų.
Laikoma, kad senovinis religinis-metafizinis skirstymas materija-dvasia turi tokią pačią prasmę kaip organinė ir neorganinė
chemija. Atrodo, kad negyva materija ir gyvi organizmai sudaryti iš visiškai kitokios medžiagos, bet toks įspūdis klaidingas, seniai įrodyta chemijoje, kad ir akmuo, ir kūnas sudarytas
iš tokių pat atomų, tik jų struktūra negyvoje ir gyvoje materijoje skiriasi. Lygiai taip pat mąstoma, kad skirtumas dvasiakūnas turi tas pačias fundamentalias statybines dalis, tik jos
suorganizuotos kitaip. Tam tikru būdu suorganizavus negyvos
materijos atomus, gaunama gyva materija, tam tikru būdu suorganizavus gyvą materiją, gaunama dvasinė materija, arba
tiksliau energija. Tokio mokslo sukūrimas susiduria su sunkumais, tačiau jis kuriamas ir kuriamas ne filosofinių sąvokų
priešpriešos principu, bet bendro pagrindo radimu, nes tokia
taktika daug kartų pasiteisino.
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Elektromagnetinės bangos turėtų būti tokia pat materija, bet ji
toli gražu ne kieta, taip pat turi daug egzotiškų savybių, kurias
ištyrę dabar galime šia energija labai sėkmingai naudotis. Pritaikymo galimybių – begalybė. Kita materijos forma yra elektronų srovės laidininkuose. Pažiūrėkite į žaibo iškrovą arba
elektros išlydį ir pamatysite, kad šita materija toli gražu ne
kieta empirika, ji ne tik nekieta, bet ir nematoma, nes informaciją apie iškrovą gauname tik todėl, kad ji taip pat skleidžia
optinius fotonus, kuriems jautrūs akies receptoriai. Pagal elektromagnetinio ir elektronų lauko analogiją, sukonstruoti visi
kiti laukai, ir jie asocijuojami su energija, kuriai būdingos visos kvantų mechanikos aprašomos savybės: tikimybiškumas,
neapibrėžtumas, superpozicija, dualumas, sietis, bangos funkcijos kolapsas įvedus detektorių ir pan.
Atrodo, akmeniui toli iki gyvo organizmo, bet jie sudaryti iš
tos pačios energijos; atrodo, kad organizmui toli iki dvasios,
bet gali būti, kad juos sieja ta pati energija, tik kitaip suorganizuota.
Todėl reikėtų vengti fizikai taikyti pasenusius filosofinius šablonus, o vietoj to žiūrėti į patį fizikos turinį ir tada spręsti, ar
fizikinis metodas pakankamas atsakyti į tuos klausimus, į kuriuos bando atsakyti religija, ar ne. Sąvokų opozicijos perkėlimas iš kadaise viešpatavusios ideologijos yra iškraipantis
vaizdą metodas, tad norint išvengti painiavos ir nesusipratimų,
reikia nustoti vartoti klaidingas sąvokas. O bandyti aiškinti tai,
kas nežinoma, tuo, kas jau išaiškinta – yra logiškiausia taktika.
Filosofiniai visumos braižymai neturi jokio pranašumo ir netgi
vertės, nebent tai yra tušti rėmai, kuriuos dar reikia užpildyti
faktais. Filosofas tik nubraižo šabloną. Laikas pasenusias logikas atiduoti į archyvą ir nustoti braižyti schemas pagal kelių
tūkstančių metų senumo modelius. Šiais laikais tie modeliai
yra gerokai pažengę į priekį.
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Dažnai būna, kad filosofinis tyrimas „neužstringa“ tik todėl,
kad nesusiduria su niekuo realaus, tik žaidžia abstrakcijomis ir
loginėmis struktūromis savo prote, todėl atrodo, kad nėra jokių
ribų. Iš tikro tokia riba yra pats protas, nes jis irgi ne begalinis,
dėl to filosofas užstringa taip pat kaip mokslininkas ir pradeda
naudoti visokias mistines sąvokas.
Kadangi filosofas žaidžia tik savo galvoje, jis operuoja galimybėmis, mokslininkas tiria pačią tikrovę ir jam reikalavimas
yra visas išvadas pagrįsti faktais, vien samprotavimai – nepakankami. Todėl turi būti griežtai atskiriama, kur yra galimybės, o kur faktai.

Kelias link holoplastinės teorijos
Jeigu pamėgintume nubraižyti tikrovės pažinimo situaciją atvaizduojančią schemą, paveiksliukas turėtų būti dalinamas į
tokias dvi dalis: vienoje dalyje priežasties-padarinio logika negalioja, kitoje galioja, nes materija yra tam tikroje būsenoje,
kuri atsiranda dėka entropijos. Priežasties-padarinio logika tinka makroskopiniams reiškiniams, ypač tiriamiems klasikinėmis fizikos disciplinomis. Priežasties-padarinio logika negalioja mikroskopiniame lygyje, ypač kvantinėje mechanikoje,
nes čia laikas ir informacija gali judėti bet kokia kryptimi. Tačiau reikia neapsigauti, kad čia aprašomi tik keli kvantai, vadinasi labai smulki realybės dalis, nes viskas tinka ir kvantinei
kosmologijai bei apima visą visatą, kuri tiriama kvantiniame
lygmenyje.
Atskyrimas apčiuopiama ir neapčiuopiama, proto-kūno ir vaizdavimas, kad tiriami tik kūniški objektai neteisingas, nes yra
sąmonės fizikos mokslas, kuriame naudojama pasiteisinusi
kvantinių laukų paradigma. Todėl, kad didesnė tikimybė, jog
galioja tie dėsniai ir struktūros, kurios jau atrastos, tereikia
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juos išplėsti, o ne atradinėti kažką visiškai naujo. Bet čia tik
galimybės lygyje.
Fundamentali realybė grindžia nefundamentalią todėl, kad yra
jos vidinė dalis, tai iš ko sudaryti visi didelių mastelių objektai. Joks kitoks pagrindimas kaip faktas – nenustatytas. Yra
galimybė samprotauti ir kurti versijas, tačiau versija ne tikrovė.
Matome, kad tikrovė dalinasi į pažintą ir nepažintą visuose
hierarchiniuose lygmenyse. Pirma yra vadinama faktais, o visa
tai kas nepažinta – pateikiama tik kaip galimybės ir hipotezės.
Šis procesas, artėjimas prie 100 proc. pažintos tikrovės yra
pagrindinis istorinis procesas. Tas taškas, kuriame pasiekiamas pagrindinis tikslas vadinamas H-tašku (holoplastinis taškas).
2017-07-18, Kaišiadorys

44. Archontas

Kalba buvo pirmoji technologija, kuri žmogų pakėlė į aukštesnį rangą ir sudarė prielaidas civilizacijos išradimui gyvūnijos pasaulyje. Šita technologija pasirodė tokia produktyvi,
kad tapo įmanomas milžiniškas šuolis pasaulio pažinime. Kalba turi tris pagrindinius profilius, todėl yra trys vietos, kuriose
galima tyrinėti jos kilmės klausimą. Pirmas profilis yra išorinis
produktas, kuris kaupiamas išorinėse laikmenose ir yra kalbos
mokslų tyrinėjimo objektas. Iš jo gaunama visa kalbos teorija,
paaiškinanti kokia jos sandara ir kaip ji leidžia atlikti bendravimo ir informacijos perdavimo funkciją. Antras profilis
yra kalbos produkavimo ir artikuliavimo procesas, kuris yra
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produkto kilmės šaltinis. Artikuliavimo klausimas taipogi yra
svarbus, nes tam reikia tinkamos anatomijos ir struktūros smegenyse. Vadinasi be genetinės mutacijos, net turint kalbos
prielaidas psichikoje, kalbos sukūrimas būtų buvęs neįmanomas. Ir paskutinis profilis yra gebėjimo mechanizmas, kuris
leidžia žmogui išmokti kalbą ir ją pritaikyti savo veikloje. Prie
to galima prijungti nelingvistinius profilius, tokius kaip genetika, kuri yra programa, sukurianti kalbai reikalingą anatomiją
ir smegenų struktūrą. Kalbos kilmės klausimą galima tyrinėti
visose šiose vietose.
Bendriausia teorija yra evoliucinis kalbos atsiradimas, kai buvo išvystytos tam tikros būtinos užuomazgos istorijos eigoje,
sukaupiant labai daug lingvistinių ir psichinių formų, kurios
tiesiogiai susijusios su kalbos technologija. Iš pradžių galėjo
būti tik žodyninė kalba, kuri prasidėjo nuo kelių dešimčių
šūksnių, kurie vėliau, plečiantis sąmonei ir kalbiniam pasauliui, buvo papildyti gramatika, leidusia išreikšti sudėtingesnius
santykius tarp pavadinimų, neapsiribojant paprasta gamtos
daiktų nominalizacija. Žmonių tipus galima skirstyti į kūrėjus
ir mėgdžiotojus. Pirmieji iš savo gebėjimo mechanizmo formavo kalbines priemones, o antrieji jas įsisavindavo mėgdžiojimu. Taip visuomenėje išplito kalbiniai kaupiniai, kurių
rezultatas šiais laikais yra visos egzistuojančios gyvos ir mirusios kalbos.
Tai, kad kalba yra technologija užsiminiau ne veltui. Ganėtinai
anksti istorijoje turėjo atsirasti grupės, kurios ėmėsi kontroliuoti kalbos sistemą. Tai buvo tie, kurie tyrinėjo produktą
kaip objektą, tyrinėjo kalbos vidinę sistemą ir reguliavo jos
vidinio vystymosi leidžiamas kryptis. Sąmonėje kalba atsiranda gebėjimo mechanizmą sujungiant su išorinės kalbos sistemos mokymusi per pamėgdžiojimą. Kokia ši išorinė sistema
yra, priklauso nuo to, kaip su kalba tvarkosi žmonės, kurie
organizuoja jos priežiūrą ir platinimą. Tai labai naudinga todėl, kad paruošiant skirtingas kalbos formas, galima sufor278

muoti norimą sąmonės tipą. Jeigu reikia primityvios sąmonės,
kuri primityvų žodyną ir gramatiką, jeigu reikia išvystytos
sąmonės – pritaikai išplėstą kalbos sistemą. Gali įvesti papildomas nuosakas, rūšis, plėsti santykių skaičių, žodyną papildyti naujomis reikalingomis sąvokomis. Jeigu nenori kokių
nors temų žmonių sąmonėje – sunaikini toms temoms reikalingą žodyną ir temos būna užrakinamos. Taip valdomi leidžiami ir neleidžiami keliai, kurie užkoduojami pirminėse kalbos priemonėse. Dėl šios priežasties matosi akivaizdus kalbos
technologiškumas, tai yra, kalba kaip pirmoji sąmonės valdymo technologija.
Be natūralių kalbų įvairioms reikmėms atsirado dirbtinės kalbos, kurios buvo naudojamos ne bendravimui, bet tam tikros
specifinės informacijos išsaugojimui. Tokios yra matematikos,
logikos, programavimo kalbos ir pan., nors dalis jų atsirado
ganėtinai vėlai. Tos dirbtinės kalbos irgi yra technologijos, kurios atvėrė naujus kelius sąmonei, sudarė galimybes išreikšti ir
suformuluoti tylinčias temas patogiomis formomis.
Antra technologija buvo religija, kuri turi du šaltinius: a) tiesioginį sąmonės sąlytį su tikrove ir b) kalbos priemones, kurios leidžia dirbtinėje terpėje, žmogaus psichikoje programuoti
dirbtines realybės simuliacijas. Kalba užprogramuoja tam tikrą
tikrovės programą, o protas tą kalbą vaizduotėje dekoduoja į
simuliaciją, negyvus ženklus paversdamas gyva psichine realybe.
Kalba gali turėti tokias pagrindines kryptis – iškėlimas į laikmeną, kurių archyvas (šiais laikais duomenų bazė) suformuoja
žinių agregorą, kuris tampa atskaitos tašku, pavyzdžių šaltiniu
mokantis, mėgdžiojimo objektu, vertinimo kriterijumi. Kai
žmogus šį agregorą įsisavina, jis gali pats tapti kūrėju ir papildyti jį savo indėliu. Kita kryptis yra tiesioginis perkėlimas į
kito žmogaus atmintį. Pirmuoju atveju šis perkėlimas yra netiesioginis, sukauptas ilgaamžėse laikmenose, kurios gali būti
279

viešos sistemos dalis arba būti skirtos ribotam naudojimui. Ir
paskutinė kryptis yra asmeninė vidinė laikmena, vadinama atmintimi. Tai svarbu todėl, kad vidinė atmintis gyva tik tol, kol
gyvas žmogus, o išorinė laikmena yra ilgaamžė (šiais laikais
amžina, jeigu nesunaikinama), todėl iš kartos į kartą perduodamos būtent šios išorinės bibliotekos. Bibliotekos sunaikinimo atveju dingsta visa buvusių kartų patirtis. Dėl šios priežasties labai svarbu kieno rankose yra šių bibliotekų kontrolė,
nes naudojant ją galima formuoti ateities kartų požiūrį į praeities įvykius. Nori, kad kokie nors įvykiai būtų ištrinti iš istorijos – turi sunaikinti visus dokumentus, jeigu kas nors lieka
– pakrikštiji juos klastotės vardu ir išstumi iš istorijos pasaulio. Šitaip technologija parodo savo du veidus – per kalbą
galima manipuliuoti sąmonės forma, taip pat galima plėsti arba siaurinti žinių pasaulius, perduodamus iš kartos į kartą. Ribojant priėjimą prie bibliotekų, galima kurti dirbtines žinių
pranašumo perskyras visuomenėje.
Ilgą laiką religija buvo vienintelė psichinės ir socialinės inžinerijos forma, kuri formavo žmonių gyvenimą, bet nebuvo pasiekusi materialios technologijos lygio, išskyrus rašto ir knygos technologiją. Trečia technologija yra filosofija, kuri pašalino iš pasaulėvaizdžio neproduktyvias sąmonės formas ir
papildė jas metodiško tikrovės tyrinėjimo priemonėmis. Filosofija taip pat neturi jokių darbo materialių rezultatų, vien tik
tekstus, kuriais bandoma paaiškinti tikrovės sąrangą, tačiau šie
tekstai yra pažangiausių sąmonės formų atspindys, kurios programuoja tas kryptis, kuriose to meto civilizacija mato didžiausią perspektyvą. Jeigu leidžia turimos technologijos, civilizacija daro proveržį ir susikuria toje srityje viešpatavimo formas.
Kur gali vystytis sąmonė pirminiame etape priklauso nuo psichoformų ir lingvoformų, kuriose užkoduoti įmanomi keliai.
Jos gali būti išnaudojamos efektyviai ir neefektyviai. Pavyzdžiui, žemesnių socialinių sluoksnių, siekiant juos apriboti,
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14 pav.
psichoforma ir lingvoforma dirbtinai susiaurinama, apribojama; aukštesnių, kad turėtų dirbtinį pranašumą – išplečiamos.
Šitaip kiekviena istorinė civilizacija turi standartinę formą ir
yra elitinis sluoksnis, kuris vadinamas savo laikmečio atitrūkusia civilizacija. Kaip jau matėme, panaudojant šias tris technologijas formuojamos aukštesnio ir žemesnio tipo sąmonės.
Kai žmogus visą savo gyvenimą turi priėjimą prie žemo lygio
žinių agregoro, jis suformuoja žemo žinojimo lygio sąmonę,
todėl yra daug silpnesnis nei valdovai, nesugeba pasipriešinti
jų savivalei net su kiekybiniu pranašumu. Aukšto lygio žinių
agregorai uždaryti, prie jų priėjimas uždraustas, žemesnei klasei jie yra ezoterika.
Ketvirta didžioji technologija yra mokslinis metodas, pradėjęs
tirti pasaulį objektyviai, per objektyvizuotas ir apvalytas sąmonės formas. Iš šio metodo pašalinami visi motyvai išskyrus
vieną – atskleisti Tiesą. Tiesa yra maksimalus sąmonės atiti281

kimas tikrovei, kuris leidžia pažinti jos sandarą ir sukurti to
pagrindu valdymo technologijas. Išbaigtoms mokslo formoms
išvystyti reikėjo daug laiko, vystymosi procesai truko tūkstantmečius. Tačiau ilgainiui pradėjo rastis pirmos technologijos,
kurios buvo paimtos iš teorinių tikrovės tyrimų, kurios padarė
didelį poveikį psichinių formų vystymuisi. Pamažu istorijoje
ėmė rastis technologijų paveikta sąmonė ir technologijoms
aptarnauti reikalingos visuomenės formos. Dabar jau turime
užbaigtą sistemą, kurią galima apibendrinti lentele, kuri apima
nuo pradinės stadijos sąmonės viduje, turinčios vizijų ir idėjų
formą, iki galutinių jų realizacijų technologiniais prietaisais,
kurie platinami vartotojų pasaulyje. Technologija labai svarbus psichikos formavimo faktorius, nes ji sukuria atskirą pasaulį, kuris tampa žmogaus „antrais namais“. Žmogus prie šios
realybės gali tiek priprasti, kad praranda orientaciją laukiniame pasaulyje, nesupranta net paprastų to pasaulio dėsnių. Tačiau tai problema tik tada, kai technologijų pasaulis per daug
atitrūksta nuo laukinio, neleidžia pastarojo įsisavinti net netiesioginėmis formomis.
Šioje schemoje pavaizduota, kokia yra visų technologinių kelių genezė. Taip pat, kaip vystymąsi galima kontroliuoti per
manipuliavimą sąmonės formomis ir teorijomis. Sąmonė įstatoma į tam tikras tikrovės dėžutes, per psichoformų galimybes,
kurios iš dalies yra genetinės, iš dalies technologinės. Pavyzdžiui, labai svarbu ką civilizacija padaro su genijais, savantais, sinestetikais, kurie turi kitokias psichikos formas, gali atverti naujus kelius pačioje to kelio šaknyje – sąmonės sąlytyje
su tikrove. Taigi sąmonė siaurinama, plečiama, iš vienos dėžutės perkeliama į kitą ir nuo to priklauso galimybės turėti tam
tikros krypties technologinę civilizaciją. Šito lygmens agregorai yra vizionierių žinių bazė.
Imant mano tekstų ir tyrimų apimtį ir vietą, šioje schemoje ją
įvertinti galima trikampiu. Taip yra todėl, kad pirmiausiai mane domina pirminės sąmonės formos ir būsenos, kurios galėtų
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įgauti naujas išplėstas kalbos formas, kurios perkeltos į filosofinę sistemą galėtų atverti kelius, kurie buvo neprieinami ankstesnei sąmonei. Šiuo tikslu daromos dirbtinės kalbos išplėtimo
pastangos, sukuriant dimensinius skaičius, dinaminio kontinuumo teoriją, ieškant adekvačių formų anapusinės tikrovės, turinčios nulinę fenomenologiją, išreiškimui. Sąmonė aiškinama
per ekrano, ekrano dėmenų ir jų pagrindu suformuotų parametrų prizmę. Ieškoma naujo tipo ekranų, naujo tipo dėmenų, kurie būtų naujos matematinės kalbos pagrindas. Šį
principą apibendrinu posakiu „anapus vaizdo ir veiksmo“. Pagrindinis metodas – trys kontinuumai, kuriuos pavykus sujungti, gimsta tikrovės struktūrą atitinkanti mokslinė teorija,
kurią tuomet galima paversti taikomąja, o taikomąją – technologijomis, prieinamomis galutiniam vartotojui. Šios galutinės
technologijos pradeda įtakoti psichiką, formuoti naujas psichines formas, kurios grįžtamuoju ryšiu yra surištos su pradiniu
technologijų atsiradimo etapu.
Aš kol kas esu vizionieriaus lygmenyje, šiek tiek esu priartėjęs
prie teoretiko sluoksnio, bet iki technologinio žinių lygio dar
toli. Be to, nesinori kurti pavojingų technologijų, kurios netinkamose rankose pridarytų daugiau žalos negu naudos. Sąmonės technologijos netinkamose rankose labai pavojingos.
Kita vertus, vizijos vartotojams gali būti neįdomios, nes jie
pripratę prie galutinio produkto, tačiau jos visuomenėje labai
svarbios – be jų galutinio produkto nebūna. Schemoje matosi
dar vienas dalykas, kurį jau minėjau – visose civilizacijose
žinios skirstomos į viešas ir slaptas, slapta atitrūkusi civilizacija žinias pasisavina ir pritaiko jas savo asmeninės valdžios išplėtimui. Žinios – pagrindinis galios šaltinis ir prievartos svertas. Tačiau įprastinėje sąmonėje tos kryptys būna
uždarytos naudojant įvairias lingvistines ir socialines taktikas.
Tai semantiniai kalėjimai kaip „pseudomokslas“, įvairios teorinės uždaros dėžutės, kaip pavyzdžiui, Einšteino išrastas
maksimalaus greičio tikrovėje apribojimas ir pan. Tokios dėžutės tam tikras mąstymo kryptis daro nepatraukliomis ir ne283

perspektyviomis. Tos iliuzijos laikomos absoliučiais neįveikiamais apribojimais. Šitaip tyrinėtojo sąmonė pakišama po
archontų padu.
2017-09-07, Kaišiadorys
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IV. Alternatyva
45. Gyvenimų medis

Šiuolaikinėje ezoterikoje labai populiari sena daugkartinių įsikūnijimų teorija. Pasak šios teorijos, žmogus turi sielą, kuri
mirties metu atsiskiria nuo kūno, pereina į tarpinį gyvenimą ir
po to įsikūnija į naują kūną. Kadangi anapusinių ir šiapusinių
pasaulių yra daug, tai yra įvairių rūšių įsikūnijimai, kurie
skirstomi pagal pasaulių, kuriuose įsikūnijama klasifikaciją.
Galimi įsikūnijimai žemėje, kitose planetose, kitadimensinėse
realybėse, paraleliniuose pasauliuose, bei galimas gyvenimas
pagrindinėje sielų realybėje. Visi šie įsikūnijimai kaupiami
sielos atmintyje, kurie yra didžiojo sielos proto pagrindas. Šią
atmintį ir protą galima pavaizduoti kaip gyvenimų medį, kurio
šakose yra gyvenimų filmai iš įvairių realybių. Dabartinis sielos kūniškas gyvenimas vadinamas sielos karūna. Pasibaigus
gyvenimui, karūnos informacija pereina į didžiąją sielos atmintį.
Gali kilti klausimas, koks viso to tikslas ir kokia prasmė? Čia
prigalvoti daug neįmanoma, nes įsikūnijimais galima siekti
vieno – dvasinio augimo, kurio pagrindas yra patirtys ir sukauptos žinios. Į kitą gyvenimą nieko materialaus parsinešti
neįmanoma, pereina tik sielos atmintis ir papildytas naujomis
patirtimis, žiniomis bei sugebėjimais protas. Dėl šios priežasties, kiekvienas įsikūnijimas laikomas savotišku žaidimu, kurio pagrindas yra laisva valia ir pagrindinis negatyvus principas – laisvos valios pažeidimas. Tiktai yra vienas niuansas.
Žemuose augimo lygiuose arba žemo lygio įsikūnijimuose,
siela savo visos atminties ir proto naudoti negali ir turi tenkintis tik proto ir gabumų programa, kuri duota konkrečiai įsikū285

nijimo užduočiai, nes jeigu disponuotų visu sielos protu, tai
žemo lygio pasaulyje nebūtų jokių adekvačių patirčių, siela
būtų išaugusi tą pasaulį ir būtų tinkama tik lyderio vaidmeniui.
Bet pasaulyje visos sielos lyderiais būti negali, toks pasaulis
būtų nefunkcionalus materialioje plotmėje, todėl sielos užsiblokuoja ir mąsto savo įsikūnijusį gyvenimą tik iš apriboto
fragmento. Kai patenka į tarpinį gyvenimą, gali savo patirtį
apmąstyti visos sielos atminties kontekste.
Imkime gyvenimų medžio įsikūnijimų žemėje šaką. Tarkime
kad žmogus žemėje įsikūnijo 100 kartų. Tai kaip vienai planetai aišku yra labai daug ir tie įsikūnijimai apimtų beveik visą
civilizacijos istoriją. Tai rodytų ypatingą sielos prisirišimą prie
šitos planetos ir tam tikras užduotis, kurias įvykdyti įmanoma
tik šiame pasaulyje. Tarkime, kad žmogus gyvena šimtą metų,
įskaitant ir laiką praleistą tarpinėje būsenoje. Tai 100 įsikūnijimų reikštų 10 000 metų civilizacijos vystymosi istorijos
patirtį. Kitaip sakant, į sielos didžiąją atmintį įeitų ir akmens
amžiaus įsikūnijimai į pirmykštes bendruomenes, įsikūnijimai
pirmose civilizacijose, naujesniuose laikuose ir visi dabartiniai
įsikūnijimai. Patirtys priklauso nuo gauto/pasirinkto vaidmens,
nuo įsikūnijimo lygio planetos piramidėje. Nuo to priklauso ar
žmogus įgyja maksimalią visos civilizacijos patirtį, su visomis
paslaptimis, kurios žinomos tik piramidės viršūnėje ar įsikūnijama į vidurinę grandį, o galbūt ir pačią žemiausią. Sieloms,
pasak ezoterikų, per visus įsikūnijimus tenka patirti daug ką.
Pavyzdžiui, šiuo metu planetoje aukščiausio lygio patirtis gali
turėti tik keli šimtai sielų. Ir šeši milijardai patiria žemiausio
lygio patirtį.
Tačiau bet kokiame lygyje yra savi dėsniai. Pirmiausiai, bet
kokiame lygyje galioja laisvos valios principas. Reikalas tik
tas, kad pagal šį principą turi žaisti su tomis kortomis, kurios
iškrito: kūno kokybė, proto programa, giminės, aplinka, socialinė matrica ir programa ir t.t. Kad galėtų suprasti kokiu principu vyksta šių kriterijų parinkimas, siela turi prisiminti savo
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tarpinius gyvenimus. O ši paslaptis būna užtamsinta ir žmogus
dažniausiai net nežino, kad egzistuoja anapusiniai pasauliai.
Savo didžiuoju protu gali naudotis tik netiesiogiai, per pasąmonę, nesuprasdamas, iš kur tos žinios ateina. Iš tikrųjų tai
akivaizdu, šios žinios ateina iš sielos didžiosios atminties, nes
praėjusiuose gyvenimuose, ir ne tik žemėje, daugumai yra tekę
pabūti daug kuo ir gauti pačios įvairiausios informacijos.
Be to, yra dar viena savybė, kuri priklauso nuo to, kokiame lygyje siela įsikūnija. Aukštuose hierarchijos lygiuose įsikūnijusi siela turi tendencija riboti, uždaryti, spausti į vidų, statyti į
rėmus, o žemuose lygiuose priešingai: rėmus laužyti, veržtis į
išorę, sprogdinti sistemą. Tai sielos implozyvumas ir eksplozyvumas. To priežastis – skirtingos užduotys. Žemesnio įsikūnijimo sielos galvoja apie savo ir kitų individualumą, o aukštesnio, apie visumą, apie sistemą. Tačiau toks vertinimas dar
ne viskas, nes reikia žiūrėti ir į ką orientuotas pats pasaulis
kaip visuma. Ar jo tikslai yra išdėlioti šio pasaulio rėmuose, ar
pasaulis orientuotas į anapusinį sielos augimą. Pirmuoju atveju
įsikūnijusi siela tik išnaudojama dėl labai žemo lygio tikslų,
kurie neišeina iš iliuzinio pasaulio galimybių, o antruoju atveju – orientacija yra į mokymusi pasiekiamą augimą. Tad
sprogdinanti tvarką siela dažniausiai tokia tampa tuo atveju,
kai uždaroma į žemą, materialistinį pasaulį ir yra ribojamas jos
tobulėjimas, nors to tikslas išmokti pamoką per ribojimą ir stoką. Kai siela sprogdinanti yra normaliai orientuotame pasaulyje, tai ji dažnai būna susipainiojusi ir paklydusi. Savo klaidas
ji turi įvertinti tarpiniame gyvenime, visos sielos patirties kontekste.
Kaip visa tai pamatyti? Kad gautum tikrus prisiminimus, reikalinga holoplastinė, visas patirtis sujungianti sąmonė. Tačiau
yra ir tam tikros technikos, kurios leidžia modeliuoti. Modeliavimo pagrindinis metodas yra gyvenimų medis, kuriame suklasifikuojami visi įsikūnijimai. Tada reikia įvertinti kiek įsikūnijimų kiekvienoje realybėje buvo ir pabandyti atkurti re287

miantis savo pasąmone gyvenimo istorijas. Pagrindinis standartas yra šimto metų gyvenimas kartu su visais tarpsniais.
Reikia mokėti į tuos tarpsnius pažiūrėti iš šalies, kaip į visumą. Visuose įsikūnijimuose būna gimimas, vaikystė, jaunystė, vidutinis amžius, senatvė ir mirtis. Į visus šiuos tarpsnius
reikia pažiūrėti iš šono ir pagauti gyvenimo pagrindinės istorijos „siužetą“. Pavyzdžiui, jeigu turimas 20 įsikūnijimų kitoje
planetoje, kitoje rasėje, tai praktiškai yra iš įvairių civilizacijos
laikotarpių 20 gyvenimo istorijų, nuo 100 iki galbūt 1000 metų. Taip, pagal visas kategorijas ir visus įsikūnijimus, jeigu atsimenama arba modeliuojant, galima įvertinti ir tikrą sielos
amžių. Nustatyti ar siela sena, patyrusi, koks pagrindinis sielos
„charakteris“, kokias patirtis pasauliuose siela renkasi ir kokie
vaidmenys yra artimiausi. Tarkime yra realybių 9 kategorijos,
ir kiekvienai tenka apie 10 000 metų. Tuomet sielos amžius
būtų 90 000 – 100 000 metų. Labai senų sielų amžius gali būti
skaičiuojamas milijonais metų. Be to, reikia neužmiršti, kad
toks skaičiavimas sąlygiškas, nes skirtingose realybėse yra
skirtingas laiko suvokimas. Šie skaičiai tik orientaciniai.
Sielos taip pat skiriasi ir pagal įsikūnijimų vietos statistiką. Ar
jos labiau vietinės ar labiau ateiviškos, kitokios ir sunkiai prie
vietinės realybės prisitaikančios. Jeigu su žmogiško tipo siela
sunku rasti bendrą kalbą, gali būti, kad siela šiame pasaulyje
gyvena pirmą kartą, todėl jai čia sunkiau susiorientuoti nei kitiems. Taip pat svarbios ir patirtys: jeigu jos aukšto lygio ir patenki į žemą lygį, jautiesi ne savo vietoje, ir atvirkščiai – žemo
lygio įsikūnijimai, patenka į aukšto lygio pasaulį, kur patirtys
būna rinktinės ir su jomis susitvarkyti siela neturi pakankamai
įgūdžių.
Kaip tai patiriama ar modeliuojama, aišku, yra įvairios galimybės. Ne visi teigiantys, kad atsimena savo gyvenimus yra
sąžiningi ir daug kas būna paprasčiausiai sumodeliavęs gyvenimų medį ir prikūrę istorijų romano kūrimo principu. Tačiau
yra ir kas iš tikro sugeba pajausti visą savo sielos gelmę,
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naudodami tam tikrų indikatorių iš dabartinio įsikūnijimo
sistemą. Pagrindinis kelias į holoplastinę sąmonę yra kelias
per sielos karūną, kuri yra dabartinis gyvos sielos įsikūnijimas.
Ką toks gilus ir platus mąstymas duoda? Pirmiausiai išmintį,
ramybę supratimą, kad ne viskas šiame gyvenime prasidėjo ir
ne viskas jame užsibaigia, kad yra aukštesnė realybė, kurioje
žmogus egzistuoja ne apribotu, bet tikru savo pavidalu ir gali
būti kelių šimtų tūkstančių metų amžiaus, t. y., su milžiniška
patirtimi.
2016-11-25, Kaišiadorys

46. Begalybės kelias

Naujausias mano eiroksenas buvo paviešintas praeitame skyrelyje, kuriame aprašiau sielos didžiąją sandarą. Mano kalba
„eiroksen“ reiškia „mąstyti“, eiroksenas yra „daugiadimensinė, struktūrinė mintis“, kuri yra tokia aiški, kad remiantis ja
galima braižyti schemą. Paskutinis mano eiroksenas yra „begalybės kelias“, kuris skirtas pasipriešinti dešinės rankos kelio
satanizmui.
Sielos buvo suskirstytos į eksplozyvines ir implozyvines, pagal tai, kurioje hierarchijos vietoje jos įsikūnija ir pagal tai ar
jų energija nukreipta į išorę, ar į vidų objekto atžvilgiu. Išlaisvinančias sielas vadinu pliusinėmis ir laikau, kad jos turi pliusinę karūną; ribojančias, spaudžiančias, gniuždančias vadinu
turinčiomis minusinę klouno kepurę. Šie du tipai yra hierarchiškai vienas su kitu surišti: minusinės sielos uždaro pliusines sielas į kalėjimą, jas apriboja, suvaržo ir naudoja gniuždymo taktiką, traumos psichologiją. Pliusinė siela veržiasi iš
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šio kalėjimo ir gali gyvenimu eiti skirtingais keliais: vergo,
laisvos sielos ir karališku.
Išeities tašku laikau eksplozyvią, laisvės, begalybės siekiančią
sielą. Joje yra dvi pagrindinės dalys: pliusinė ir minusinė. Pliusinė yra viskas kas susiję su teigiamais dalykais, kas sielai yra
gėris – tai gali būti būsena, emocija, poelgis, įvykis ir bet kas,
kas yra pozityvu. Minusinė dalis susijusi su viskuo, kas neigiama, bloga. Tai reiškia, kad sielą sudaro trijų ženklų sistema: pliusinė karūna – eksplozyvi siela; pliusinė būsena; ir
minusinė būsena. Šios dalys tarpusavyje įvairiai sąveikauja,
gali būti grynos, mišrios ir anapusinės. Pavyzdžiui, su karaliaus keliu susijusi Absoliuto taško būsena, kuri yra „anapus
gėrio ir blogio“, šiuos du polius transcenduoja.
Žemo lygio įsikūnijime (tokių dauguma) siela, susidurianti su
išoriniu spaudimu, kylančiu iš minusinių sielų sukurtos sistemos, pereina trijų etapų raidą: reaktyvi siela – susijusi su minusine dalimi, neigiamais jausmais ir neigiamomis būsenomis;
racionali siela – kuri tampa laiminga ir pozityvi tada, kai suranda tikrą savo gyvenimo kelią, kuris yra „begalybės kelias“;
ir ezoterinė siela – kuri atsistoja į begalybės akivaizdą ir kyla
link jos be jokių tarpininkų. Šį kelią galima palyginti su lanku,
strėle ir tikslu – lankas yra kūnas; strėlė – siela; tikslas – begalybė.
Tačiau šias būsenas galima sieti ne tik evoliucijos prasme, bet
ir statiškai: galimos grynos teigiamos arba neigiamos būsenos,
kurios yra veikimo pagrindas; bet galimos ir mišrios būsenos,
kai pradžia yra vienoje iš pusių: dominuoja pozityvumas, bet
jis naudojasi negatyviomis priemonėmis, kaip sveikas pyktis;
dominuoja negatyvumas, kuris yra laimingas, kaip piktdžiuga.
Ir yra anapusinė būsena, anapus teigiamo ir neigiamo, kuri susijusi su begalybės keliu, dar kitaip vadinamu karaliaus keliu.
Dabar reikia aprašyti neigiamą, gniuždančią sielą, kuri eina
dešinės rankos keliu. Mano atveju veiksmas kyla pliusinėje
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sieloje, o minusinė, klouno, siela tik patiria poveikį. Realybėje
pagrindinė kryptis yra priešinga, nes tai seka iš hierarchijos,
bet mano perspektyva tokia – iš gyvenimo karūnos. Einant
laisvės keliu teigiama arba neigiama laisvos sielos būsena realizuojama veiksmu, sukelia negatyvią reakciją minusinėje
sieloje. Jeigu sukeliama teigiama reakcija, tai rodo paklusimą
gniuždymui ir vergo kelią. Karaliaus kelias yra toks, kai veiksmo šaltinis yra anapus teigiamos-neigiamos poliarizacijos ir
kyla iš gryno begalybės siekio. Jis kyla iš gyvenimų medžio
centro, kuris yra anapus pliusų ir minusų.
Tokio siekio pagrindiniai šūkiai yra: „Sekam tik begalybe!“,
„Kiekvienas begalybę matuoja pats!“. Tai reiškia, kad tarp sielos ir begalybės negali stovėti joks tarpininkas ir šis siekis negali būti primestas iš išorės. Visi tarpininkai ir kišimasis į šį
santykį vadinamas begalybės beždžione. Tai yra pagrindinis
šio kairės rankos kelio principas, kuris draudžia bet kam tapti
begalybės beždžione, kuri yra blusa, savimi norinti uždengti
saulę. Begalybės kelias yra begalybės beždžionių patraukimo į
šalį kelias, kuris žymimas apskritimu, ant smaigalio stovinčiu
trikampiu viduje ir trimis susikryžiuojančiais kairės rankos
keliais. Tai yra eksplozyvios sielos, žemo lygio įsikūnijimo
kelias, kuris siekia augti ir tobulėti – iki begalybės. Šis kelias
nepriima tobulėjimui jokių apribojimų.
Taip pat reikia aprašyti neigiamas sielas, kurios eina dešinės
rankos keliu, stato į ribas ir rėmus, gniuždo dvasios polėkį.
Kadangi jų simbolis yra ant pagrindo stovinti piramidė – tai
galima išvada, kad jie begalybės siekį uždaro su siaurėjančiu
smaigaliu, kurio viršūnėje pastato save, pavirsdami begalybės
beždžione ir užstodami savimi begalybę.
Labai svarbus klausimas, kaip mažuma minusinių sielų, kurių
aukščiausiame lygmenyje įsikūnija labai nedidelis skaičius,
sugeba valdyti eksplozyvių sielų masę? Tai yra sekimo principas, kai savimi suvilioja siekiančius pamėgdžioti begalybės
291

15 pav.
beždžiones, kurie irgi svajoja apie piramidės smailę, bet tik
ateityje, kada nors… Tačiau ir to užtenka, kad ši plati dalis
būtų atitraukta nuo pagrindo ir atsukta prieš tuos, kurie nesusivilioja, nėra sekėjai ir neatranda savo viduje begalybės
beždžionės, nesiekia savęs pastatyti vietoje jos. Taip sukuriamos dešinės rankos kelio stagnuojančios trinarės piramidės:
viršuje minusinės sielos; apačioje pliusinės, o viduryje – nulinės, kurie yra piramidės sarginiai šunys, begalybės beždžionės iliuziniame tapsme.
Šiuos du kelius dėl akivaizdžių priežasčių galima vadinti apačios ir viršaus keliu. Apačios kelio aukščiausias taškas yra begalybė, o viršaus kelio – begalybės beždžionė. Apačios kelio
pagrindiniai iniciacijos kanalai pakvietimas ir atskleidimas.
Begalybė turi pakviesti sielą, perėjusią savo visus raidos etapus, rodydama jai ženklus, atskleisdama iliuzinių tikrovių ribotumą. Viršaus kelio kanalai yra moralinimas ir uždarymas.
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Uždaranti smailė pirmiausiai sukuria savo sistemą, tvarką, taisykles ir uždaro žemesnių sielų kilimą link begalybės. Šie du
keliai niekaip nesuderinami. Augimas negali ir neturi būti ribojamas. Bet tai taip pat reiškia, kad visada „pirma eina begalybė“, t. y., jos neturi teisės pakeisti jokia begalybės beždžionė.
Apačios kelias yra labai sunkus, ir jo didžiausia pagunda yra
posūkis į viršaus kelią, kuris įvyksta iš karto, kai tik pabandoma susidievinti, sudievinti kokią nors šio pasaulio dalį arba
principą. Tada pradedama naudoti tradicinė pagrindo suskaldymo taktika, kuri naudoja pliusinių sielų vilionę savyje atrasti
begalybės beždžionę. Primatui apskritai būdingas lyderio mėgdžiojimo sindromas, kuris tampa amžino mėgdžiotojo ir svajotojo sindromu, kuriuo naudojasi minusinės sielos, supriešindamos piramidės pagrindą, įkaldamos į jį pleištą ir šitaip
kontroliuodamos begalinę masę, naudojant minimalius resursus.
Svarbu suprasti principą „Begalybę kiekvienas matuoja pats!“.
Nes jo nesupratus, galima nuklysti į viršaus kelią. Kiekvienas
šio pasaulio principas tėra vartai: jie skirti ne sekimui, ne sistemos kūrimui, platinant moraliną, bet įėjimui, praėjimui ir tada visiškai laisvai kelionei link begalybės. Negalima niekuo
aklai ar neaklai sekti, nes tarp sielos ir begalybės negali įsiterpti joks tarpininkas, nes tas tarpininkas, būdamas ribotas ir
netobulas, pretenduoja tapti tuo, kuo nėra ir niekada nebus.
Todėl tokių uždangų reikia vengti, nenorint nuslysti į viršaus
klystkelį. Santykis su tikslu ir siekiniu visada turi būti asmeninis ir individualus ir čia net patarti nėra ką, nes kelią kiekvienas turi atrasti pats. Begalybė pati pakviečia ir atskleidžia
save.
Kita vertus, tai nereiškia ir besąlygiško individualizmo, nes turi būti siekiama sujungti visus karūnos pliusus, tam, kad jie
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savo begalybe išsprogdintų visas begalybės beždžionių iliuzijų
sistemas. Kokius tipus turi begalybės beždžionės viršaus kelias: pirmas – emocija (mes esame elitas – jūs mūsų chalopai);
antras – protas (mes esame genijai – jūs idiotai); trečias – susidievinimas (mes dievai – jūs žemės šliužai). Piramidės „dievai“ – tai begalybės beždžionės kvintescencija.
Begalybės kelio adeptas pasitraukia iš kelio, bet tik tam, kad
užleistų vietą Begalybei ir sunaikintų visas begalybės beždžiones.
Kiek žinoma civilizacijos istorija, viršaus klystkelis buvo žemės prakeiksmas, nes jis begalines sielas laikė ir iki šiol laiko
uždarytas kalėjime. Tai yra matricų civilizacijų istorija, kurią
ištaisyti gali tik apačios kelias, kelias į begalybę…
2016-11-29, Kaišiadorys

47. Keletas metodinių patarimų

Šiame skyrelyje pratęsiame paskutines nagrinėtas temas ir papildome jas kai kuriais metodologiniais dalykais. Svarbiausia
ką reikia prisiminti iš minėtų temų yra sąmonių klasifikacija.
Jeigu jas simboliškai pažymėtume trikampiais (piramidėmis)
tai būtu du trikampiai: stovinti ant pagrindo piramidė ir stovinti ant smaigalio. Pirmos rūšies sąmonės yra gniuždančios,
slopinančios, ribojančios, o antros rūšies – išlaisvinančios, išplečiančios, peržengiančios neteisėtą ribą. Šie terminai ir simboliai yra sąlygiški ir iš tikro reikia žiūrėti į esmę.
Pirmo tipo sąmonė visur, kur tik pasirodo, kuria piramidines
sistemas, o antro tipo – yra revoliucinė, išlaisvinimo, išvadavimo, nepriklausomybės siekianti sąmonė. Naudojant metafo294

rų kalbą, piramidės sąmonė yra viršaus kelias, o išlaisvinanti –
apačios kelias, kuris pasiekęs savo tikslą, naują piramidę, bet
jau savo pagrindu, kurti atsisako. Suprantu, kad tai labai sunku
ir pagunda sudievinti savo sėkmę labai didelė. Šiai pagundai
gal ir buvo atvejų kai pavykdavo atsispirti, tačiau kadangi tokia pergalė nekuria įspūdingų socialinių konstruktų, tai apie
jas nepasakojamos jokios istorijos. Tokie atvejai į žemės istoriją neįrašomi. Istoriją sudaro viršaus kelio „sėkmės“.
Kaip sukuriama piramidė, kurios dėka nedidelis skaičius šarlatanų sugeba suvaldyti milžinišką masę žmonių? Tai padaroma
pagrindo supriešinimu, kai susigundę loviu ir karjeromis, laisvi žmonės pradeda tarnauti begalybės beždžionėms ir atsisuka
prieš tą terpę, iš kurios yra išėję. Kadangi supriešintos masės
vienodo galingumo, tai piramidės viršūnė, pagrindinė klika,
gali nesunkiai sukontroliuoti masių revoliucines nuotaikas.
Galima eiti laisvės ir nelaisvės keliu, šitaip priskiriant save kokiai nors vienai iš žmonių kategorijų. Dvi kategorijas pradžioje jau įvardijau, bet viršaus kelio pasaulyje galima klasifikaciją dar labiau detalizuoti. Viršuje stovinčios sąmonės yra
klounai, begalybės beždžionės, toliau eina nuliai (juos galima
vadinti zerothais – zero> nulis) ir piramidės apačioje karūnos
žmonės – pliusinės sielos. Dauguma iš pastarųjų gyvena vergų
gyvenimą, nes pasirinkę piramidėje tarnavimo kelią, dalis iš jų
– nesusitaiko ir tampa „antisisteminiais“, pradėdami eiti apačios keliu.
Žinant tokį visuomenės ir visos istorijos principą, galima įvesti
sąmonių klasifikaciją pagal „spalvą“. Tada kiekvieną sąmonę
savo vietoje išanalizuoti, nustatyti indikatorius ir požymius,
kurie leidžia įvertinti žmogų su kuriuo bendrauji. Tas įvertinimas yra spalvos priskyrimas. Pagrindinė poliarizacija yra
balta-juoda. Klounai, piramidės viršūnė ir begalybės beždžionės, turi juodą spalvą, laisvos pliusinės sąmonės – baltą. Tarnaujančios piramidei, vergų sąmonės turi pilką spalvą, nes jie
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tarnauja juodoms sąmonėms ir balta maišo su juoda. Zerotai,
piramidės vidurinis sluoksnis, turi rudą spalvą, nes jie būna
susigundę kokia nors begalybės beždžione ir iš esmės yra eksplozyvios sielos išdavusios tą pagrindą, iš kurio kilę. Mėlynos
spalvos sąmonės yra perspektyvios sąmonės, kurias galima patraukti eiti apačios keliu, priešintis begalybės beždžionės principui. Geltonos sąmonės, yra pažengę šio kelio atstovai.
Kalbėtis su juodomis ir rudomis sąmonėmis – beveik beprasmiška, nes jie yra dvasiškai silpni ir tarnauja lovio principui.
Pilkos sąmonės vienintelė tikslinė auditoriją, iš jų perspektyviausi yra mėlynos spalvos sielos, kuriems galima aiškinti
savo principus ir bandyti patraukti į savo pusę. Visi kiti, kuriuos minėjau pastraipos pradžioje, nori tik pasitarnauti begalybės beždžionėms, įtikti joms ir įsiteikti, todėl savo galvose
nešioja tris lempas (arba „šviesoforą“) ir stebi aplinką. Jeigu
pamato piramidei pavojų – užsidega raudona lempa; jeigu pamato naudą – užsidega žalia lempa; jeigu kam nors indiferentiški – užsidega geltona lempa. Pagal šią reakcijų sistemą, jie
kontroliuoja visą aplinką ir raportuoja savo šeimininkams.
Įtakingiausi „šviesoforai“ yra zerotai.
Gyvenant savo gyvenimus, būtina išmokti šitaip kategorizuoti
žmones, ypač priklausant piramidinei sistemai, nes piramidės
lyderiai pirmiausiai susikuria tokią „žvalgybą“, kurios tikslas
yra žvalgyti visą visuomenę ir kiekvieną žmogų. Tokią sistemą turi visos organizacijos ir jos naudoja rangų ir iniciacijų
sistemas, kurių metu savo gyvybe prisiekiama saugoti šią paslaptį. Norint būti priimtam į organizaciją, reikia įvykdyti tam
tikras užduotis ir įrodyti kad sugebėsi tarnauti. Pirmiausiai reikalauja išsižadėti savo asmeninio gyvenimo ir savo principų,
atiduoto visą save piramidei.
Kai pilkos spalvos sąmonė susiduria su organizuotu persekiojimu, dažniausiai kyla klausimai „kodėl?“ ir „kodėl aš?“. Tačiau tai klaidingi klausimai, nes pasirinkimo kriterijai neturi
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nieko bendro su žmogaus biografija, poelgiais, pažiūromis.
Kai sukuriama tokiam tikslui organizacija (piramidė), savo
veiklai realizuoti jiems reikia taikinių, objektų ir juos renkasi
pagal patogumą savo tikslų realizavimui. Jeigu priešo neturi,
tai priešą sukuria. Tam renkasi silpnus, pažeidžiamus, socialiai
ir psichologiškai lengvai valdomus žmones ir pradeda vystyti
savo organizacijos veiklą. Neretai tokios organizacijos būna
suorganizuotos okultiniais principais ir žmones persekioja vaidindami satanistinius, sadistinius spektaklius. Ne vienas disidentas yra su šia sistema susidūręs.
Dėl šios priežasties ir manau, kad reikia žmones mokėti klasifikuoti, pagal jų pasirinktus vaidmenis šiame gyvenime ir atsargiausiais būti su tais, kurie savo galvose nešioja šviesoforus
– tai rudos, juodos ir galiausiai pilkos sąmonės. Pagrindiniai
indikatoriai, aišku, yra veikla, kuria gyvenime užsiima, bet
būna įvairių atvejų ir išimčių, tad mąstyti reikia ne vadovaujantis stereotipais, bet gilesne įžvalga.
Piramidės lyderių svarbiausias sugebėjimas yra mokėjimas kitų žmonių galvose statyti oro pilis. Tam sukurta ištisa švietimo/propagandos sfera, kuri suformuoja tam tikrus mąstymo
modelius ir žmogus šiuos modelius savo gyvenime realizuoja.
Tai gali būti bendro, pasaulėžiūrinio pobūdžio modeliai arba
susiję su konkrečiomis operacijomis. Didžiausia nelaimė lyderiui, kai jo pilys kitų žmonių galvose subyra – tada jie tampa
piramidės griuvėsių šeimininkais, nesėkmės lyderiais. Toks
pvz. yra V. Landsbergis, kuris nenustoja apsimetinėti tautos
lyderiu, nors tokiu seniai nėra.
Šis centrinės sistemos suformuoto konstrukto sąmonėse metodas labai svarbus, nes jis gali pateikti daug indikatorių, kokiai
kategorijai žmogaus sąmonė priklauso. Jeigu iš oro pilių sąmonė neišsivadavusi, tai toks žmogus yra viršaus kelio žmogus, trijuose galimuose vaidmenyse. Mėlyna ir geltona sąmonės šias oro pilis būna sugriovę ir yra pažangaus, išlaisvinan297

čio mąstymo žmonės, laisvi protai. Su tokiais užmegzti santykius labai naudinga ir perspektyvu. Su kitais santykiai yra
išbandymas ir tikslas – atversti į teisingą kelią. Bet taip dirbant
labai lengva „užsirauti“ ant užsislaptinusių šviesoforų, kurie
apie tokį žmogų raportuoja ideologinės žvalgybos skyriui.
Sunkiausia – pačiam nepasukti į viršaus klystkelį. Nuo to apsaugo, nesekimo principo laikymasis, kuris iš savo „sistemos“
neleidžia kurti jokių naujų piramidžių, nes kiekvienas žmogus
savo sistemą turi susikurti pats, pagal savo matymą. Todėl
principai laikomi ne taisyklėmis, kuriomis reikia sekti, bet vartais, pro kuriuos praeinama. Jeigu žmogus nori – gali grįžti atsitraukti, bet jis niekada nebus geltonos spalvos sąmone ir juo
labiau baltos, tuo kuris yra iki galo išpildęs apačios kelio idealus.
Sistema gali vaidinti, kad jie vienintelis įmanomas ir „normalus“ pasaulis. Tačiau tiesos, kad ši sistema yra sukūrusi daugiausia blogio per visą žmonijos istoriją – nepaneigs niekas. Ir
tai, kad kitoks kelias neįmanomas yra niekingas melas. Kitokį
kelią neįmanomu daro tik niekinga kai kurių primatų prigimtis. Mes juos vadiname begalybės beždžionėmis.
2016-12-01, Kaišiadorys

48. Žmogaus signalinės sistemos

Kadangi pasaulyje vis labiau pradeda skleistis tikrasis žmogaus veidas (žmogiškumas ne etine, bet prigimties prasme),
manau atėjo pats laikas supažindinti su žmogumi iš egzobiologijos perspektyvos. Egzobiologija daro prielaidą, kad žmogus nėra vienintelė protaujanti būtybė visatoje, jį galima klasifikuoti gretinant su kitomis gyvybės formomis. Tai yra, nors
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egzobiologija aprašo nežemišką gyvybę, žmogus taip pat yra
egzobiologijos subjektas, nes yra vienas iš daugelio. Egzobiologija apibrėžiama kaip mokslas, kuris tiria gyvybės visatoje
formas.
Kitas svarbus terminas yra signalinė sistema, nes aš pasirinkau
aprašymo būdą, kuris pagrįstas signalinių sistemų klasifikavimu. Kiekviena egzobiologijos aprašoma gyvybės forma turi
savo unikalų signalinių sistemų rinkinį ir gali pagal jas būti
klasifikuojamos. Signalinės sistemos terminą 1932 m. įvedė
rusų mokslininkas Pavlovas, tačiau jis išskyrė tik dvi signalines sistemas: pirmąją ir antrąją. Tai yra labai primityvus modelis, kuris naudotas bihevioristinės (elgesio) psichologijos
rėmuose, pirmoje 20 a. pusėje.
Tuo tarpu egzobiologiniu požiūriu žmogus turi 15 signalinių
sistemų. Dalis jų yra žmonėms žinomos, tik psichologų mafijos ignoruojamos, menkinamos, o kitos yra visai naujos, nes
žmogui latentinės arba nuslopintos. Visas šias signalines sistemas galima sugrupuoti į penkias grupes, kurių kiekviena turi
tris pogrupius. Trys pogrupiai yra a) priklausoma signalinė
sistema, b) nepriklausoma signalinė sistema ir c) kaupiamoji
signalinė sistema. Priklausoma signalinė sistema yra tokia kuri
priklauso nuo kažkokios išorinės realybės ir yra tos realybės
signalas. Nepriklausoma signalinė sistema yra priklausomos
signalinės sistemos modeliavimo vieta. Ir kaupiamoji signalinė
sistema yra skirta signalų informacijos sukaupimui ir atgaminimui, kad ją būtų galima pavyzdžiui panaudoti nepriklausomoje signalinėje sistemoje.
Toliau išvardinsiu pagrindines signalinių sistemų grupes, bet
prieš tai noriu paaiškinti kai kuriuos momentus. Terminai nėra
galutiniai, jie sąlygiški, nes sistema nebaigta ir yra daugiau
kaip pavyzdys. Toliau, pavadinimai gali skambėti keistai ir neįprastai, bet tik todėl, kad tai žodžiai paimti iš kitų kalbų (lo299

tynų ir graikų kalbų). Ir norint juos suprasti reikia žodžius išsiversti.
Taigi penkios grupės yra:
a) sensoriumas – yra juslinio pasaulio signalinė sistema,
b) korporiumas – yra kūno signalinė sistema,
c) telepatiumas – yra kitų sąmonių telepatinė signalinė sistema,
d) oneiriumas – yra sapnų tikrovės signalinė sistema,
e) transoriumas – yra kito realybės sluoksnio signalinė sistema.
Egzobiologijos požiūriu, svarbiausia signalinė sistema yra telepatiumas ir transoriumas. Kas yra telepatiumas dauguma žino, taip pat žino, kad yra pasyvi ir aktyvi telepatija. Ji klasifikuojama pagal tai, su kuria signaline sistema komunikuojama. Transoriumas yra mažiau žinomas. Aš šį pavadinimą pasirinkau todėl, kad jis yra susijęs su dviem žodžiais: lotynišku
„trans“ – anapus, ir žodžiu „transas“. Keliuose savo įrašuose
apie tokias galimybes esu rašęs, bet to neįvardijau kaip signalinės sistemos. Iš esmės ši signalinė sistema atsiranda tada, kai
sąmonėje apsukami realybės sluoksniai, ir pakylama į aukštesnį realybės lygmenį, kuris yra priklausomos signalinės sistemos pagrindas.
Oneiriumas gali atrodyti kaip kokia keistenybė, bet kai kurių
žmonių, ypač pažengusių, ši signalinė sistema taip pat labai
aktyvi. Ji daugiau susijusi su sapnų ir sąmoningo sapnavimo
pasauliu, kuris irgi yra besivystanti signalinė sistema. Ją išskirti svarbu todėl, kad šitai padarius, galima koncentruoti didesnį dėmesį į jos lavinimą.
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Dabar pabandysiu suvesti viską į vieną sistemą.
Pirmos trys signalinės sistemos:
a) sensoriumas – 1 signalinė sistema,
b) kognityviumas – 2 signalinė sistema,
c) memoriumas – 3 signalinė sistema.
Reikia dar kiek daugiau paaiškinti memoriumą. Suprasti kas
tai yra labai paprasta, jei kas žino anglišką žodį „memory“ –
atmintis. Tai signalinė sistema todėl, kad atmintis yra atskira
signalizavimo vieta, kuri skiriasi nuo kitų vietų.
Kitos trys signalinės sistemos:
a) korporiumas – 4 signalinė sistema,
b) nepriklausomas korporiumas – 5 signalinė sistema,
c) kaupiamasis korporiumas – 6 signalinė sistema.
Matosi, kad čia daugiausiai naudojamas aprašomasis arba aiškinamasis vadinimas, nes kalboje tam nėra tinkamų žodžių ir
reikėtų sugalvoti naujus. „Nepriklausomas korporiumas“ yra
kažkas panašaus į kūno mąstymą, kuris ypač svarbus sporte,
kovos menuose ir t.t. Kaupiamasis korporiumas yra šios signalinės sistemos atmintis, t. y., k-memoriumas.
Trečia signalinių sistemų grupė:
a) telepatiumas – 7 signalinė sistema,
b) nepriklausomas telepatiumas – 8 signalinė sistema,
c) kaupiamasis telepatiumas – 9 signalinė sistema.
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Šiai grupei galioja viskas, ką rašiau apie prieš tai buvusias grupes. Telepatija yra aktyvi ir pasyvi ir skirstoma pagal tai, su
kokia signaline sistema dirba. Taip pat ji gali būti kolektyvinio
signalo telepatija ir individualaus signalo telepatija, kai išskiriamas konkretus žmogus. Telepatiumas yra kitaip – telepatinis bendrapasaulis, kur susitinka skirtingos sąmonės. Iš egzobiologijos požiūrio, skirtingų rūšių telepatijos nebūtinai suderinamos, nes telepatijos gali naudoti skirtingus mechanizmus
ir skirtingus signalo išvertimo žodynus.
a) oneiriumas – 10 signalinė sistema,
b) nepriklausomas oneiriumas – 11 signalinė sistema,
c) kaupiamasis oneiriumas – 12 signalinė sistema.
Oneiriumas yra tokia priklausoma signalinė sistema, kuri ištraukia astralinę realybę į suvokimą ir pateikia tam tikrus astralinius signalus. Nepriklausomas oneiriumas labai glaudžiai
susijęs su sąmoningo sapnavimo technikomis, kuris yra gebėjimas šią realybę valdyti. O-memoriumas yra talentas atsiminti
savo oneiriumo vizijų pasaulį ir jį panaudoti. Oneiriumas taip
pat yra latentinis, besivystantis sugebėjimas, todėl daugelis
žmonių gali naudotis tik labai ribotomis galimybėmis, bet yra
ir oneiriumo tikrų talentų, kurie gerai įvaldė šią signalinių sistemų grupę.
Ir paskutinė grupė yra penkta signalinių sistemų grupė:
a) transoriumas – 13 signalinė sistema,
b) nepriklausomas transoriumas – 14 signalinė sistema,
c) kaupiamasis transoriumas – 15 signalinė sistema.

302

Transoriumas daugumoje žmonių yra latentinė signalinių sistemų grupė, bet ji pasiekiama meditacijomis arba specialiomis
cheminėmis medžiagomis.
Šitaip egzobiologiškai išplėtus žmogų, tenka konstatuoti faktą,
kad dabartinis žmogus labai apribotas, bet pirmiausiai propagandiškai. Be abejo, svarbus ir technologinis ribojimas, kuriam pasipriešinti beveik nėra galimybių. Taip pat matome,
kad kalba, kurią mokame – nėra pilna kalba, nes jos gramatika
ir žodynas neatspindi viso signalinių sistemų rinkinio. Todėl
kalba turi būti atstatyta į savo normalią padėtį. Aš čia visos
sistemos nerekonstruosiu, bet noriu atkreipti dėmesį į kai kuriuos momentus.
Geriausia tai, ką sakau iliustruoti su nuosakomis. Lietuvių kalboje žinoma tiesioginė, tariamoji ir liepiamoji nuosakos. Lotyniškai yra tokie pavadinimai kaip presumptyvas (prielaidos
nuosaka), konjunktyvas (tariamoji nuosaka), optatyvas (geidžiamoji nuosaka) ir t.t. Bet pagal išvardintas signalines sistemas būtina įtraukti kaip minimum:
a) telepatyvą – telepatinių nuosakų sistemą (pagal aktyvumą, modalumą ir t.t.),
b) oneiratyvą – sapno nuosakas ir visą sapno gramatiką, nes
ji kitokia nei tiesioginės nuosakos,
c) transoratyvą – nuosakų sistemą 13-15 signaliniam pasauliui.
Iš šios paviršutiniškos apžvalgos matosi, kad žmogus labai
daug savo dalių apleidęs ir apie jas beveik nekalba. O jeigu
kas kalba ribotos kalbos priemonėmis, nesugeba išreikšti savo
minčių ir tampa pajuokos objektais. Tačiau pats metas prisiminti save ir pamatyti visą giliąją perspektyvą. Intelektualumas, kuris pagrįstas trimis pirmomis signalinėmis sistemomis – seniai yra atgyvena. Tad egzobiologinis modelis leidžia
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pagilinti žmogaus sampratą, pažvelgti į jį iš šalies ir palyginti
su kitomis gyvybės rūšimis. Matome, kad žmogus paslėptas
pats nuo savęs ir neišnaudoja visų savo galimybių.
Kita vertus, kitos gyvybės formos taip pat turi labai sudėtingą
signalinių sistemų struktūrą ir jų gali turėti kelis kartus daugiau nei žmogus.
Gali žmonės paklausti: „O iš kur tu visa tai žinai?“ Bet kad galėčiau atsakyti į šį klausimą, nėra kalbos priemonių, nes tam,
kad suprastumėte, turėtumėte žinoti telepatyvo, transoratyvo ir
oneiratyvo gramatikas. Kol to nėra, tol patenkinamas paaiškinimas – neįmanomas.
2016-09-24, Kaišiadorys

49. Oneiriumas

Klasifikavimo ir bruožų klausimai
Ketvirta signalinių sistemų grupė vadinama oneiriumu. Šis pavadinimas paimtas iš graikų kalbos ir jis kildinamas iš žodžio,
kuris reiškia „sapnas“. Tačiau kadangi mūsų kalboje šis žodis
turi nusistovėjusį skambesį, dažnai tapatinamą su menkinamu
požiūriu, tai pavadinimu pasirinkau kitą žodį. Jis gali skambėti
keistai, bet dar keisčiau skambėtų naujadarai iš vietinio žodžio
„sapnas“.
Kodėl aš noriu pakalbėti apie sapnus? Pirmiausiai, tai įdomi
tema, kuri psichologijoje nepakankamai naudojama ir moksle
bei buityje – netinkamai interpretuojama. Todėl noriu pateikti
savo teoriją, naudodamas signalinių sistemų modelį. Vien jau
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tai yra naujoviškas traktavimas, nes sapno reiškinys niekada
kaip signalinė sistema šalia kitų nebuvo interpretuojamas.
Prieš pradedant gilintis, praverstų suklasifikuoti signalines sistemas, kad geriau suprastume, kokia oneiriumo vieta visame
signalinių sistemų modelyje. Signalinės sistemos yra nenutrūkstamo srauto, kaip juslinis pasaulis ir mąstymas, ir epizodinės, tokios kaip memoriumas (atmintis) arba oneiriumas
(sapnavimas). Sapnavimas dažnai būna fragmentiškas ir epizodinis, bet taip yra greičiau todėl, kad susijęs su specifine sąmonės būsena, vadinama miegu. Sapnavimas epizodinis todėl,
kad susijęs su specifiniais sąmonės prabudimo momentais, kurių metu įsijungia sapno sąmonė. Kadangi prabudimai epizodiniai, tai ir sapnai įgauna trumpesnių ar ilgesnių epizodų formą. Bet, jeigu sapno sąmonė sukeliama kitais metodais (ne
miegu, bet meditacija), tai epizodai gali būti pakankamai ilgi ir
prilygti nenutrūkstamo srauto signalinių sistemų formatui.
Nepaisant to, įprastai oneiriumas nebūna patikimas ir stabilus,
tai yra, kontroliuojamas. Todėl žmonės, neturintys sugebėjimo, dažnai šią signalinę sistemą menkina ir tai atsispindi visuomenės nerimtame požiūryje. Taip yra todėl, kad šiais laikais labai sunku turėti kokybišką miegą, o nuo miego kokybės
priklauso sapnų kokybė. Tad tie, kas nori pakelti oneirumo kokybę, pirmiausiai turėtų susirūpinti savo miegu.
Toliau, signalinės sistemos skirstomos į visuotines ir asmenines. Visuotinės yra tos, kurios turi bendruomeninę vertę ir yra
visuotinai pripažįstamos, o asmeninės turi tik asmeninę reikšmę. Tai priklauso ir nuo požiūrio į sapną, nuo to kaip jis traktuojamas, o tai yra laikmečio kultūros dalykas. Kad ir kaip būtų, šiais laikais sapnai daugiau turi asmeninę reikšmę ir kaip
kolektyvo pagrindas – netraktuojami, nes mokslas komunikacinius arba transcendentinius sapnus atmeta, laikydamas, kad
jų informacinis signalizavimo statusas visuomenėje – abejotinas. Tačiau sukūrus naują teoriją, naują požiūrį – į oneiriumą
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gali būti pradėta žiūrėti ir daug palankiau, ne tik kaip į hobio
lygio domėjimosi objektą.
Tačiau, kad ir kaip būtų, sapnų universalių nebūna, visi sapnai
individualūs ir kokia jų reikšmė galima suprasti tik iš asmeninio konteksto – t. y., viso savo gyvenimo.
Ir paskutinis klasifikavimo akcentas yra oneiriumas laikomas
daugiau vidine signaline sistema, nes jis yra fragmentiškas ir
labai panašus į atmintį, atminties epizodus ir vidinius fantazijų
arba atsiminimų filmus. Kuo skiriasi sapnas nuo atsiminimo?
Pirmiausiai tuo, kad sapno sąmonė kitokia negu atsiminimo
būdravimo sąmonė; taip pat, sapne sąmonė labiau panirusi į
vaizdinius, labiau su jais susiliejusi ir yra daug gilesnė nei
atmintyje; ir paskiausiai, nors oneiriumas panašus į vidinę signalinę sistemą, jis gali turėti išorinės signalinės sistemos bruožų, nors tai pasitvirtina tik tada, kai sapno vaizdiniai išsipildo.
Tai yra, mes apie išorinį signalą sužinome po tam tikrų faktų
sensoriumo pasaulyje.
Taigi aš savo teorijoje oneiriumą laikau signaline sistema, turinčia ir vidinės, ir išorinės sistemos bruožų. Jis yra epizodinis,
nes susijęs su sapninio prabudimo epizodais ir yra kitoks, kitas
pasaulis, turintis savo žodyną ir oneiratyvo gramatiką. Bet ši
dar nėra sukurta, tad aprašinėti teks naudojant įprastines kalbines priemones.

Sapnų rūšys
Kad suprastumėte mano oneiriumo sistemą, turite prisiminti
minties ir vidinio pasaulio struktūros modelį. Yra vienas išorinis signalas, kuris skyla į dvi dalis ir viena atšaka sudaiktinama ir virsta daiktų pasauliu, supančiu žmogų, o kitas atsišakojimas informaciją sumentalina (angl. mental). Šitas mentalinis
kanalas yra svarbiausia dalis, kuri formuoja visą vidinį žmo306

gaus pasaulį. Jis yra už sąmonės ribų (pasąmonėje) ir sapnai
formuojasi šioje atšakoje. Į mentalinį kanalą dar įeina „vidinės
saugyklos“ dalis, kur kaupiami mentaliniai įspūdžiai ir sielos
atsišakojimas, kuris ateina iš vidinės transcendencijos.
Matome, kad yra mažų mažiausiai trys sapno rūšys, kurios atsiranda skirtingose mentalinio atsišakojimo vietose:
1) vidiniai sapnai,
2) komunikaciniai sapnai,
3) transcendentiniai sapnai.
Komunikacija čia suprantama siaurąja prasme kaip išorinė komunikacija, nes bendresne prasme – visi sapnai yra komunikaciniai. Vidiniai sapnai yra tie, kurie informaciją semiasi iš
vidinių saugyklų, iš visų memoriumų bei abstraktų kaupyklų ir
atspindi asmens bendrinę patirtį. Jie nori jam kažką pasakyti,
bet daugiau ne apie kitus žmones arba pasaulį, bet daugiau
apie jį patį. Todėl šio tipo sapnai labiau atspindi vidinę signalinę sistemą, kokia yra nepriklausomas arba kaupiamasis informacijos apdorojimo mechanizmas. Tačiau tai ne vienintelis
sapnų tipas, be šio tipo, jų yra dar mažų mažiausiai du.
Komunikaciniai sapnai – jau išorinė signalinė sistema, nors ji
epizodinė ir dažnai labai supainiota ir simbolinė, todėl kiekvienas žmogus tokį sapną turi interpretuoti remdamasis savo
patirtimi.
Kaip tokia išorinė komunikacija atsiranda? Tai nesunku suprasti, suprantant kaip apskritai sudaryta psichika. Pagrindinis
principas yra informacijos filtravimas, siaurinimas ir išrinkimas, kuris reiškia, kad sąmonę pasiekia labai smarkiai apdorotas signalas, bet pačiose prieigose, pasąmonėje, informacijos
apimtis daug platesnė. O komunikacinis sapnas signalui informaciją ima kaip tik iš šios vietos. Ir tarus, kad pasąmonė
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žino daugiau nei sąmonė, tai seka išvada, kad sapne gali atsispindėti tai, kas iškrenta iš sąmonės konstravimo mechanizmo.
Žmogaus kūnas turi daug išorinių ir vidinių receptorių. Dalis
receptorių informacijos – sąmoninama, dalis visada lieka pasąmonėje. Pavyzdžiui, tokie yra kūno organų sistemų receptoriai. Kūno organus valdo pasąmonė, bet sapnams ši receptorių
informacija gali tapti prieinama ir savo simboline forma informuoti žmogaus sapno sąmonę apie gręsiantį sutrikimą, ligą,
mirtį ir t.t. Tai taip pat yra komunikacinio sapno rūšis. Arba
akies tinklainė, ausies sraigė suvokia daugiau, negu sukonstruoja sąmonė ir gali informuoti apie išorinę tikrovę tai, ko
sąmonė nežino, bet kas vyksta arba gresia įvykti. Tai gali būti
įvairūs perspėjimai, intuicija ir t.t. Tad komunikaciniai sapnai
gali būti paprastieji, kurie kažką komunikuoja apie išorinį pasaulį, bet tai žino ir sąmonė. Čia dažnai būna mišrus vidinio ir
komunikacinio sapno tipas. Ir sapnai gali būti pranašiški, kurie
informuoja sąmonę apie tai, ko žmogus įprastiniu patyrimu
nežino.
Ir trečia sapno rūšis yra transcendentinis sapnas. Kaip rodo
pats pavadinimas, jis susijęs su anapusine informacija arba informacija apie šį pasaulį, bet gautą anapusiniais kanalais, per
anapusinę sielą. Tai taip pat komunikacija, be to – tai išorinė
komunikacija, bet jos esminis skirtumas tas, kad ji apeina
įprastinius erdvės ir laiko kanalus, šį pasaulį ir yra „metafizinė“. Šie sapnai peržengia įprastinę erdvę ir laiką, šį pasaulį,
susieja su anapusinėmis būtybėmis, gali pranašauti ateitį, teikti
informaciją apie anapusinius pasaulius ir t.t. Kaip jau galima
buvo suprasti – tai rečiausias sapnų tipas, nes tam reikia pakylėtos sielos būsenos, kuri pasiekiama tik po dvasinio augimo. Anapusinės būtybės turi žmogų išrinkti kaip kanalą ir
tarpininką, o tam reikia, kad norėtų su juo komunikuoti, o tam
reikia būti pakankamo dvasinio lygio žmogumi ir turėti tinkamas charakterio savybes.
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Kyla klausimas, kaip patikrinti ar sapnas tikrai komunikacinis
arba transcendentinis, nes išoriškai tokią formą gali turėti ir
vidinis fantasmagorinis sapnas (o tokie bruožai sapnavimui
apskritai labai būdingi). Aš žinau tik vieną būdą. Sapnas turi
pasitvirtinti ir išsipildyti, tik po to galima šimtu procentų žinoti, kad suveikė išorinė oneiriumo signalizavimo sistema. Bet
ne visi sapnai išsipildo ir dažnai jie būna tik vidiniai sapnai,
kuriuose žmogus sprendžia savo vidines psichologines problemas, konfliktines situacijas, realizuoja troškimus bei aistras.

Sapnas ir oneiratyvo struktūros
Dabar pamėginsiu panagrinėti oneiratyvo pagrindinius struktūros bruožus. Pagrindiniai sudėtiniai elementai yra pasaulis,
būtybės, erdvė ir laikas. Visi šie elementai gali būti žinomi,
nors netikri ir svetimi. Pavyzdžiui, sapnuoti galima savo gimtą
miestą arba visiškai svetimą realybę. Labai dažnai atrodo, kad
sapnuoji žinomą vietovę, bet suvoki ją kaip nepažįstamą, neįprastą. Žmonės gali būti nežinomi, žinomi ir ne šios realybės.
Erdvė ir laikas gali turėti įprastines savybes, o gali būti ir su
iškraipymais, tokiais kaip teleportacija arba kelionės laiku. Visada reikia atkreipti dėmesį į santykį, tarp realybės laiko, kuris visada yra „dabar“ ir sapno laiko. Sapnas taip pat vyksta
„dabar“, bet pagrindinio laiko atžvilgiu jis gali būti praeityje,
dabartyje, ateityje, neapibrėžtame laike ir svetimame laike.
Maždaug taip pat nagrinėjamos ir vietos: jos žinomos, svetimos, neapibrėžtos, fantastinės arba transdimensinės.
Sapnas dažnai būna su keblia situacija ir siaubu (ne siaubo filmo tipo). Su tuo susiję prabudimo momentai, kai kebli padėtis
užaštrėja tiek, kad žmogus jaučia, kad teks susidurti su kažkokia baisia situacija ir smegenys žmogų žadina, kad ištrauktų
iš jos sąmonę. Tokie sapnai nėra pilnaverčiai, nes idealiausia
situacija, kai sapnas išgyvenamas iki galo be nutraukimo pra309

budimu, bet tuo pačiu žmogus gerai atsimena ką sapnavo. Tam
reikia labai geros kokybės miego ir geros kokybės sąmonės,
kurie pasiekiami laikantis tinkamo režimo, mitybos, naudojant
geram miegui skirtus natūralius preparatus. Tie, kas sapnuose
dažnai prabunda, turėtų stengtis per sąmoningo sapnavimo
technikas, sapną pratęsti ir susapnuoti visą „siaubą“ iki galo.
Tada žmogus psichologiškai apsivalo geriausiai.
Norint vystyti oneiriumą, reikia atsiminti, kad tai yra grupė trijų signalinių sistemų ir kad reikia tobulinti visas tris. Tai pats
oneiriumas, kaip priklausoma signalinė sistema; nepriklausomas oneiriumas (atitinka kognityvinį sugebėjimą), kuris yra
sąmoningo sapnavimo sugebėjimas, tai yra sugebėjimas pačiam modeliuoti oneiriumo signalinę sistemą ir tiesiogine šio
žodžio prasme – kurti sapnus, juose veikti, manipuliuoti prasmėmis, būsenomis, vaizdiniais ir t.t. Ir trečia signalinė sistema,
kuri atitinka memoriumą, yra kaupiamasis oneirumas – tai gebėjimas įsiminti sapnus ir juos atgaminti, pavyzdžiui naudojimui analizei su kitomis signalinėmis sistemomis (kognityviumas).
Visa tai priklauso nuo geros smegenų būklės ir nuo mentalinio
informacijos atsišakojimo stovio. Ar vidinis pasaulis išplėstas,
ar ne; ar jis pakankamo ryškumo ir gilumo, ar susiaurintas ir
nuslopintas? Jeigu teisingas pastarasis atvejis, tai pirmiausiai
reikia siekti sąmonės apsivalymo ir išplėtimo. Tada galima
tikėtis kokybiškos oneiriumo sistemos, net komunikacinių ir
transcendentinių sapnų, kurie yra iš tikro pranašiški. Galima
pradėti bendrauti su toli esančiomis būtybėmis ir žmonėmis ir
gauti informaciją per sapnus. Kaip tai įmanoma? Vienas būdas
priklauso nuo to, kad oneiriumas dažnai naudojamas kaip
telepatijos nešėjas. Tad komunikaciniai sapnai gaunami per telepatiją tarp žmonių. Bet pačiam ryšį užmegzti – neįmanoma.
Žmogus turi siekti, kad jį tokiam ryšiui išsirinktų ir kad per jį
kažkas pradėtų komunikuoti. Tai yra vienas iš metodų: pakelti
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savo oneiriumo rangą į aukštesnį lygį ir iš vidinės signalinės
sistemos paversti į išorinę, iš asmeninės – į visuotinę.
Tie, kurių sapnai nėra ryškūs ir gilūs, greičiausiai numos ranka
į oneiriumo stiprinimą ir bandymą susikurti savo oneiratyvo
kalbą. Kitiems tai gali būti ganėtinai įdomu. Bet tai ne tik
įdomu, tai ir naudinga, nes oneiriumas yra įvadas į kitą signalinę sistemą, kurią pavadinau transoriumu. Tie, kas nori išplėsti savo tarpdimensinę sąmonę, tai gali padaryti pradėdami
nuo sapnų valdymo. Kuo daugiau išvystytų signalinių sistemų
valdo žmogus tuo jis dvasiškai pranašesnis, tuo jis turi aukštesnį rangą, o nuo to priklauso ar nori su tavo siela bendrauti
anapusinės būtybės.
Todėl tie, kas domisi savo oneiriumo signaline sistema, galėtų
pradėti praktikuoti kažką panašaus į Tibeto sapnų jogą. Nekalbant jau apie tai, kad patartina turėti savo sapnų dienoraščius ir kitas specialias pagalbines priemones. Kad kiti nesuprastų, sapno užrašymui galima naudoti savo asmeninę sutrumpinimų arba kodų sistemą, tai pirmiausiai naudojant dėl
geresnio atsiminimo.
2016-08-24, Kaišiadorys

50. Korporiumo signalinė sistema

Siela su išorine ir vidine aplinka sąveikauja per signalines sistemas. Tos vietos, kurios yra svarbiausios, turi savo informacijos apdorojimo mechanizmus. Signalines sistemas skirstau į
5 grupes, kiekviena kurių turi 3 pogrupius. Bendrai tariant, yra
išorinė, vidinė ir kaupiamoji signalinė sistema kiekvienoje
grupėje. Aš žmoguje esu radęs tokias signalinių sistemų gru311

pes: sensoriumo, korporiumo, telepatiumo, oneiriumo ir transoriumo.
Sensoriumas yra įprastinis juslinis aplinkos pažinimas, kuris
perduodamas į sensoriumo protą ir čia modeliuojamas. Korporiumas yra signalinė sistema, susijusi su kūniškumo aplinka,
susidedanti iš jos suvokimo ir valdymo. Telepatiumas yra TSensoriumo signalinė sistema, kuri geba atskleisti kito žmogaus vidaus pasaulį. Oneiriumas yra sapnų pasaulio signalinė
sistema, kurios svarbiausias elementas yra sapno sąmonės epizodai, kurie gali būti vidiniai, komunikaciniai arba transcendentiniai. Ir paskutinę signalinę sistemą vadinu transoriumu ir
sieju ją su galimybe sielos pastangomis išeiti į vidinį anapusinį
pasaulį.
Signalinių sistemų klausimas labai platus, tad viename skyrelyje visų apžvelgti neišeis, dėl šios priežasties temas skaidau
po vieną kiekvienai signalinei sistemai. Pradėsiu nuo korporiumo, kuris sudarytas iš išorinio kūno, jo valdymo sistemos ir
su motorika susijusios atminties. Fiziškumas nebūtinai turi
būti siejamas vien tik su fiziniu aktyvumu, nes korporiumas
taip pat yra sąmonės forma ir įmanomos ne tik aktyvumo, bet
ir kontempliatyvios bei meditatyvios praktikos. Aš korporiumą
sieju kaip tik su tokiomis veiklomis.
Geriausia, manau, pradėti nuo kūnų suvokimo struktūros. Kūnas suvokiamas ne kaip vienis, bet kaip daugialypė struktūra ir
visos teorijos, kurios paslepia šį daugialypumą, maskuoja tikrą
žmogaus prigimtį. Iš dalies šie dėmenys yra patiriami, iš dalies
suvokiami loginiu protu. Mano skirstymas yra šiek tiek kitoks,
nei įprastinis skirstymas į subtiliuosius kūnus, nes aš remiuosi
tik tuo, ką kiekvienas žmogus gali patirti pats. Tai yra, „teorinių“ kūnų pas mane nėra.
Savo sistemoje išskiriu du kūnų kompleksus, iš kurių vienas
yra tiesioginis ir paprastas, o kitas yra įtarpintas sudėtingos Z
struktūros. Pradėsiu nuo pirmo. Žmogaus kūniškumo pradžia
312

turi būti a) kauzalinis kūnas, nuo kurio viskas prasideda, ir kuris yra žmogaus kūniškumo priežastis. Žinoma, visos tikrovės
pirmoji priežastis yra Šaltinis, tad galima sakyti, kad kiekvieno kūno gilioji šakinis yra įsišaknijusi jame. Tada eina b)
tapatybės kūnas, kuris yra atminties gebėjimas, išsaugantis
kūno branduolio vientisumą ir pastovumą. Kauzalinis kūnas
pereina prie c) semantinio kūno, kuris yra tas jausmas, kuris
atsiranda kūną jaučiant be vaizdo pagalbos. Tai sąmonėje kaip
ideali struktūra esanti kūno forma, kuri atsijusi nuo vaizdo ir
valdoma atskirai. Pavyzdžiui, semantinio kūno dalį galima judinti, nejudinant regimo kūno. Ir paskutinis kūnas yra d) akių
kūnas, kuris yra forma, kurią sukuria regos žievė.
Be tiesioginės struktūros yra netiesioginė, kuri turi Z raidės
formą. Šioje įterptinėje kūno struktūroje kauzalinis kūnas ne
tiesiogiai pereina į semantinį kūną, bet šoka į a) gnostinį kūną,
kuris yra žmogaus proto konstruktas atėjęs iš aplinkos sandaros pažinimo. Gnostinis kūnas šoka į b) fizinį, vidinį kontinuumą ir tik tada pasiekia semantinį kūną, kuris transformuojamas pagal gnostinio kūno įsivaizdavimą. Pavyzdžiui, semantinį kūną galima matyti vidine akimi kaip energetinius kanalus, kuriais cirkuliuoja energijos srautai. Tada visas šis pavidalas aprengiamas akių kūno rūbais, kuris paslepia tai, ką sąmonė suvokia savo viduje. Žmogus įpratęs tapatinti save su
akių kūnų, bet kad jis ne toks svarbus rodo tai, jog skausmą
arba malonumą jaučia ne akių kūnas, bet semantinis. Tai matosi iš to, kad skausmas nepraeina net užsimerkus, nors kūno
vaizdas išnyksta.
Dabar visą šią kūnų struktūrą suprojektuojame į dviejų srautų
sistemą, kur įeinantis išorinis signalinės sistemos kanalas
skyla į dvi dalis ir vienas yra sąmonėje sudaiktinamas, o kitas
mentalizuojamas. Daiktinis yra tiesioginis kanalas: kauzalinis,
semantinis ir akių kūnas; mentalinis yra Z struktūra: gnostinis
kūnas, fizinis kontinuumas ir semantinio kūno jausmas, kuriame susijungia laksatas ir fiksatas. Visa ši sandara apgaubiama
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sąmonės lauko, kuri kuria luksorinų sraute atsirandantį suvokimą. Dar šiuos momentus galima vaizduoti kaip fiksatinį,
nelankstų kūno ekraną ir laksatinį, lankstų kūno ekraną, kurie
„Samonės aktyvumo ciklo“ sujungiami į vieną sistemą, kuri
vadinama korporiumu.
Korporiumas skirstomas į dvi dalis: aktyvumo dalį ir meditatyvią dalį, kuri akcentuoja sąmoningą suvokimą ir dėmesio
valdymą. Ši sistema labai gerai tinkama paaiškinti, pavyzdžiui, kūno meditacijos praktiką, kuri vadinama Kundalini joga. Jogos tikslas pažadinti kundalini energiją, kuri sukuriama
Z struktūroje kūno komplekse ir tada projektuojama į semantinį ir akių kūną, kurie sujungiami taip, kaip su pasauliu sujungiama mintis sensokognityvinėje sintezėje. Fizinė dalis apima
hatha jogos pratimus, kuriais realizuojama fizinė korporiumo
dalis, pirmiausiai – semantinis kūnas su gnostinio kūno projekcijomis. Tada naudojama laya jogos meditacijos praktikos,
kurių tikslas yra pažadinti stuburo pagrinde esančią latentinę
kundalini energiją, kuri, kildama į viršų, vieną po kitos atidarinėja čakras.
Reikia neužmiršti, kad korporiumo vaizdai atsiranda difuzinėje realybėje tarp dviejų sluoksnių ir pats kūnas, kas jis yra,
mes iš tikro nežinome, turimos tik projekcijos į kūno pirminę
tikrovę, kuri yra transcendencija. Tad tie vaizdai, kurie atsiranda ekranuose yra tik tam tikros sąmonėje atsirandančios suvokimo perspektyvos, ne tikras kūnas. Tikras kūnas yra Šaltinio energija, kuri apima ir fizinį, ir gnostinį aspektą bei per
sąmoningą valdymą galima atidaryti kanalą į abu iš jų. Pagal
įprastą principą, kuriame sąmonė dalinama į laksatą ir fiksatą,
kūnas turi morfinį aspektą, kurį žmogus gali valdyti ir vaizdinius projektuoti į semantinį kūną, taip pat turi fiksuotą, objektyvų aspektą, kuris apima tiek tam tikras pastovias pasikartojančias būsenas, tiek akių kūno formas, kurias valdyti galima
tik kaip judriąją motoriką.
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Abu šie aspektai yra svarbūs ir jie susijungia sensokognityvinėje sintezėje tuo pačiu principu, kaip mąstymas susijungia su pasauliu. Kaip kognityviumo mintis leidžia pažinti ir
įvaldyti žmogų supantį pasaulį, taip korporiumo mintis leidžia
tapti savo fizinio ir kitų kūnų šeimininku. Koks šio valdymo
tikslas? Manau čia tegali būti du tikslai: fizinių žmogaus galimybių išplėtimas, pradedant joga, kovos menais ir kitomis
sporto šakomis; ir, žinoma, sveikata, gera savijauta. Tą sveikatą galima pasiekti ne vien gyvenant sveiką gyvenimą, bet ir
tam tikromis meditacijos praktikomis, kurios susietos su
fiziniu aktyvumu. Svarbiausia, neužleisti šios savo signalinės
sistemos, nes ji yra labai svarbi gero gyvenimo ir geros savijautos sudėtinė dalis.
Nors tai labiau įprasta profesionaliems sportininkams, tačiau
net galima išmokti mąstyti savo kūnu, nes gnostiniai ir semantiniai konstruktai atitinka tas sielos dalis, kurios kognityviume
vadinamos protu ir mąstymu. Yra įvairios meditacijos technikos, kurios susijusios su dėmesio valdymu arba dėmesio išvalymo nuo juslinių formų. Galima įsivaizduoti tokią meditaciją, kurioje dėmesio objektu tampa tam tikros Z struktūros
dalys, kurios projektuojamos į semantinį kūną. Tos dalys pavyzdžiui, gali būti kundalini energijos spiralė, apsivyniojusi
aplink stuburą arba stuburo vertikalėje išdėstytos, energetiniame kūne esančios čakros. Tai – klasikinės korporiumo meditacijos technikos.
Kiek laisva Z struktūra galima pasitikrinti tokiu pratimu: priešais save įsivaizduoti kietą sieną ir pabandyti pereiti ją savo
kūnu kiaurai, jeigu jaučiamas stabdymas arba stingdymas ir
sienos pereiti neišeina, tai reiškia, kad uždarytas kundalini
energijos kanalas, ir norint jį atidaryti, reikia pastoviai atlikti
fizinius ir meditacijos pratimus.
2016-08-20, Kaišiadorys
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51. Vidinių kūnų sistema

Norint geriau suprasti save ir matyti kitus žmones, geriausias
metodas yra vidinių ir išorinių kūnų modelio naudojimas. Šiuo
modeliu galima paaiškinti daug žmogaus psichologijos subtilybių, kurios leidžia geriau suprasti gyvenimą. Šis modelis yra
labai paprastas ir šiek tiek skiriasi nuo ezoterinio subtiliųjų kūnų modelio, nes jame nenaudojama niekas, ko žmogus negali
pamatyti savo įprastinėje vidinėje patirtyje. Pavyzdžiui, nėra
tokio dalyko kaip eterinis arba astralinis kūnas, nes jiems patirti reikia ypatingų sąlygų ar gebėjimų, o mano sistemoje, jokių gebėjimų nereikia, užtenka susipažinti su modeliu ir įsigilinti į savo vidinę patirtį.
Labai nesiplečiant su aiškinimais, viską galima pavaizduoti
tokiu paprastu vaizdiniu, kuriame matome 7 plokštumomis pažymėtus kūnus. Visi šie kūnai dalinami į vidinius, kuriuos regi
tik pats žmogus savo vidinėje patirtyje, ir išorinį kūną, kurį,
kaip jau daug kas žino, vadinu akių kūnu, todėl, kad jo vaizdas
smegenyse suformuojama akių teikiamos informacijos. Matome, kad akių kūnas tik pats išoriškiausias sluoksnis, ir kad už
šio sluoksnio yra sudėtinga vidinė sistema, kuri pirmiausiai lemia žmogaus psichologiją ir savijautą. Žmogus gali turėti gražų ir sveiką išorinį kūną ir gali būti juo patenkintas, bet ar gyvenimas teikia džiaugsmą priklauso taip pat ir nuo to, kokios
būklės yra vidiniai žmogaus kūnai. Ar jie sveiki, stiprūs, gerai
suformuoti, neapnikti ligų ir t.t.
Gebėjimas matyti vidinius kūnus vadinamas telepatija, su kuria galima atskleisti vidinį žmogaus pasaulį. Tačiau tai nėra
paprasta ir dažniausiai tenka tenkintis įvairiais išoriniais signalais, žodžiais bei kognityviniu modeliavimu. Pavyzdžiui,
lengva modeliuoti gnostinį kūną ir jo projekciją į vaizduotės
kontinuumą, nes žmogus save suvokia arba pagal įprastinę
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anatomiją ir fiziologiją, kaip organų rinkinį, arba kiti naudoja
ezoterinius energetinius modelius, kurie vaizduotėj uždedami
ant semantinio kūno ir žmogus save supranta kaip energijos
srautų tinklą ir energetinius mazgus, vadinamus čakromis. Šiame vidiniame pasaulyje įmanomi įvairūs gnostiniai modeliai.
Kita vertus, savijautos pagrindas yra kauzalinio ir semantinio
kūno būsena. Kauzalinis kūnas tai žmogaus aktyvumo pagrindas, kuris ateina iš kūnų realybės gelmės ir gali siekti net patį
realybės Šaltinio sluoksnį. Kauzalinis kūnas yra visų kitų kūnų
pagrindinė priežastis. Jeigu kauzalinis kūnas geros būklės,
žmogus labai aktyvus, energingas, veiklus ir jo veikla yra pilnavertė ir turininga. Semantinis kūnas yra savijautos pagrindas, nes jame yra visi už akių kūno esantys pojūčiai ir jutimai.
Skausmas, malonumas, nuovargis, silpnumas, stiprumas ir t.t.
Semantinio kūno malonumo ir skausmo sistema turi grįžtamąjį
ryšį į kauzalinį kūną ir valdo žmogaus aktyvumą pagal skausmo-malonumo reguliatorių.
Šiuos kūnus tiesiogiai pamatyti be vidinio žmogaus telepatijos
labai sunku, bet galima vertinti iš išorinio žmogaus elgesio,
taip pat projektuojant į kitus žmones savo asmeninės patirties
modelius, nes kūnų sistemos žmonių yra vienodos, tereikia turėti turtingą gyvenimo patirtį, kad galėtum suprasti visus žmogaus elgesio ir savijautos niuansus. Žmogų vertinti arba save
vertinti vien tik pagal akių išorinį kūną netinkamas požiūris,
nes iš lygties išimama labai daug svarbių subtiliosios psichologijos dėmenų, kurių nežinant, neįmanoma pilnai suprasti nei
savęs, nei kito žmogaus.
Pavyzdžiui, visuomenėje yra įprasta žmonės skirstyti į tinginius ir darbščius žmonės. Bet suprantant subtiliųjų kūnų anatomiją ir fiziologiją, akivaizdu, kad šis skirstymas atitinka į
skirstymą į fiziškai stiprius ir silpnus žmones. Kadangi tingumas yra kauzalinio ir semantinio kūno netinkamos būsenos
atspindys, o ta būsena gali būti paveldėtas genetiškai kūno
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silpnumas arba atsirasti dėl kokios nors to subtilaus kūno ligos, kuri sekina jėgas, išsiurbia žmogaus energiją ir tai atsiliepia jo aktyvumui. O varinėti „tinginį“ yra tas pats kaip
versti dirbti ligonį arba luošį, nesuprantant, kokias tam žmogui
kančias tai sukelia. Kad to nebūtų, būtina išmanyti subtiliųjų
kūnų teoriją ir mokėti gydyti vidinių žmogaus kūnų sutrikimus, nes visų žmonių normali būklė yra sveikas stiprus kūnas,
bet žmogų gali užpulti liga, kuri kūną susilpnina. Tačiau ligą
galima išgydyti tik reikia išsiaiškinti jos priežastis.
Yra dar vienas niuansas, kurį aptarti irgi labai svarbu – tai
žmogaus kankinimas, luošinant jo vidinius kūnus, kai kančia
sukeliama nesužalojant fizinių žmogaus organų. Su šia problema dažniausiai susiduria vadinamieji psichotronikos paveikti
žmonės, kurių gyvenimas griaunamas veikiant būtent šią vidinę sistemą ir iš išorės vaizduojant, kad nieko nevyksta, o
žmogus pats yra kažkoks „nenormalus“. Tačiau tai apgaulė ir
dezinformacija. Dar vienas būdas susigadinti gerą savijautą
yra netinkamų vaistų naudojimas, kurie turi neigiamus šiems
kūnams šalutinius poveikius. Taip vaizduojama, kad vaistais
gydomas fizinis žmogaus kūnas, bet tuo pačiu suluošinami
vidiniai subtilieji žmogaus kūnai ir žmogus jaučiasi netinkamai, išsekęs, pavargęs, pasyvus, neveiklus ir pan. Todėl visus
vaistus ypač psichotropinius reikia vartoti labai atsargiai.
Matant, kad žmogus turi problemų su savo vidiniais kūnais,
reikia elgtis labai išmintingai ir stengtis padėti išspręsti problemą, o ne ją dar pabloginti ieškant konflikto kiekviename
žingsnyje. Bet, žinoma, ir pats žmogus turi siekti gyventi sveiką gyvenimo būdą visų kūnų atžvilgiu, užsiimti sportu, kuris
treniruoja vidinius kūnus, pavyzdžiui naudojant jogą ir psichologines treniruotes, kurių įprasta forma yra meditacija. Ir, aišku, reikia rūpintis sveiku bei kokybišku maistu.
Pati įdomiausia dalis turbūt yra mentalinio kūno įtraukimas į
visą vidinių kūnų sistemą. Tačiau pasigilinus į savo vidų, aki318

vaizdu, kad mentalinis, arba minčių, kūnas labai glaudžiai susijęs su semantiniu kūnu ir vaizduotės kontinuumu. Tai galima
pamatyti užsimerkus ir pažiūrėjus kokioje semantinio kūno
vietoje yra minčių centras (galvos sritis), ir kad šis vidinis
pasaulis, vidinė mentalinio-semantinio kūno sistema yra apgaubta vidinės sąmonės burbulo, kuris turi kiaušinio formą ir
formuoja vidinę erdvę, kurioje minčių ir kiti subtilieji kūnai
sudaro vieną sistemą. Bet tai ne tik viena sistema, bet ir vidinių sąryšių sistema, kurioje vienas kūnas įtakoja kitą kūną,
todėl būklė vidiniame pasaulyje taip pat priklauso ir nuo minčių, nuo to ar jos pozityvios, ar negatyvios. O tai veikia vidinę
žmogaus būseną.
Žinoma, norėtųsi kitame žmoguje visas šias būsenas matyti,
kad būtų pilnas vaizdas, ir ne tik mintis, bet ir kitus kūnus. Tai
galima padaryti naudojant kognityvinį modeliavimą, projektuojant savo asmeninę patirtį ir renkant apie kokį nors artimą
žmogų visą aktualią informaciją. Tikra telepatija arba gebėjimas pajausti vidų per atstumą yra unikalus sugebėjimas, kuris be technologinių instrumentų yra išskirtinis, unikalus ir labai retas. Tačiau net jo neturint, daug yra vien žinoti visą,
pilną žmogaus vaizdą ir mokėti kitą žmogų vertinti įtraukiant
visus reikalingus dėmenis.
Paskutinė tema, kurią norėčiau paliesti, yra gebėjimas subtiliuosius kūnus gydyti. Suprantu, kad gydyti galima šviečiant
žmogų ir skatinant jį gyventi sveikai, bet apie ezoteriniais gebėjimais pagrįstą gydymą aš esu skeptiškas, nes dažniausiai
gydantis žmogus, gydūnas paprasčiausiai naudoja savo gnostinį kūną įterptą į kūno vaizduotės kontinuumą, kuriame vyksta kažkoks procesas, tačiau tas vidinis procesas niekaip nepersiduoda į kito žmogaus kauzalinį arba semantinį kūną ir
atitinkamai tas gnostinis procesas yra neveiklus, net jeigu gydančio žmogaus viduje atrodo, kad jis daro teigiamą poveikį.
Todėl geriausias metodas yra šviečiamasis, mokant pačiam
tuos kūnus išsigydyti, jeigu jie nėra pažeisti negrįžtamai ir ne319

vaizduoti jokių neegzistuojančių gebėjimų, nes tai yra žmonių
apgaudinėjimas.
2016-09-27, Kaišiadorys

52. Objektinio daiktiškumo sluoksniai

Fizinio pasaulio daiktų sandarą aiškina ne tik fizikos ir chemijos mokslai, bet ir filosofinis metodas, kuris yra šių disciplinų pagrindas. Mano žinoma teorija tiksliųjų mokslų metodą
vadina kontinuumų metodu, kuriame yra sensorinis, fizinis ir
matematinis kontinuumai, teoriniame modelyje sujungiami į
vieną sistemą. Tačiau ant šios struktūros galima uždėti ir kitą,
kuri artimesnė filosofiniam mąstymui.
Kiekvieno daikto šaknis yra kauzalinis kūnas, kuris kaip sako
pats pavadinimas yra „objekto“ priežastis, ta gilioji šaknis,
kuri generuoja informaciją ir ją paverčią į substancialų daiktą.
Kauzalinis kūnas realizuojamas dviem keliais: vienas kelias
yra tiesioginio aktualizavimo ir sudaiktinimo ir antras yra aktualizavimas per dzeta struktūrą. Pirmame variante kauzalinis
kūnas virsta semantiniu kūnu, kuris yra tas jausmas, kurį objektas sukelia, kai žmogus susiduria su kūnu be regos tarpininkavimo. Ir galutinė stotelė, šiame variante, yra akių kūnas,
arba tas apvalkalas, kuris uždedamas ant kauzalinio ir semantinio kūno, pagal akių interpretaciją.
Tačiau ne čia visas įdomumas. Su vaizduote daiktas sujungiamas per dzeta struktūrą, kuri yra sudaryta iš gnostinio kūno ir
daiktiško kontinuumo, kurie susiejami į vieną sistemą ir pervedami į semantinį kūną, kuris vėliau aprengiamas akių. Galima pridurti, kad tarp semantinio ir kauzalinio kūno yra grįžtamasis ryšys, kuris reiškiasi struktūros griovimo ir palaikymo
320

galimybių vertinimu, kurios feedback‘inamos į kauzalinio kūno judrumo struktūrą ir daiktas arba siekia aktyvumo, arba
priešinasi ardymui bei destrukcijai per savo reaktyvumą. Ir paskutinis struktūrinis mazgas yra atminties, arba tapatybės kūnas, kuris tapsme išsaugo patvarumą, stabilumą bei tapatumą,
neleidžia daiktui iširti ir išnykti tapsme. Dėka jos daiktas visada išlieka tas pats.
Visas šis modelis lengvai sujungiamas su pradžioje minėtu
kontinuumų modeliu. Sensorinis kontinuumas yra semantinis
ir akių kūnas, matematinis ir fizinis kontinuumas yra dzetastruktūra, kuri sukuria tą nematomą pagrindą arba karkasą, kurį į objektinį pasaulį įdeda žmogaus pažinimas. Fizinis kontinuumas yra aštuonių kategorijų sistema, sudaryta iš a) substancijos, b) erdvės, c) judėjimo, d) laiko ir e) energijos, f) informacijos, g) šablono ir h) suvokimo. Tai yra, kiekvienas
daiktas turi, šia prasme, gnostinės branos sluoksnį ir fizinės
branos sluoksnį.
Tiesioginė aktualizacija visada yra patiriamas kietas daiktas, o
dzeta struktūra yra ta lanksti sistema, kuri leidžia į fizinės tikrovės daiktus pažiūrėti kūrybiškai, pagal kūrybinius kontinuumų modelius, tai yra, galima į daiktą įdėti bet kokią teoriją ir
tada apvilkti jį jusliniais rūbais. Kitaip sakant, ezoterinė ir
mokslinė daikto interpretacija skiriasi būtent vidine jusliškai
nematoma dzeta struktūra, kuri gali vertinti aplinkinį pasaulį ir
materialistinio mokslo, ir magijos požiūriu. Bet kokiu atveju,
ši struktūra pagrįsta kontinuumų galimybėmis ir juose slypi
visi įmanomi šio sluoksnio modeliai.
Dabar šį daiktišką objektyvumą galima sieti su dviejų atšakų
teorija, pagal kurią signalas iš „kauzalinio kūno“ skyla į daiktišką ir mentalinį kanalą, kurie sujungiami sąmonėje ir vienoje
pusėje rodo objektyvų, kietą pasaulį, vadinamą fiksatu, o kitoje, minčių ir vaizduotės pasaulį, kuris iš esmės yra laksatinės
struktūros. Fiksatas yra atminties kūnas, kauzalinis kūnas, se321

mantinis kūnas ir akių kūnas, o laksatas yra dzeta struktūra,
nes susiformuoja atspindžio sistema, kur mentalinis laksatas ir
gnostinis kūnas yra vienas kito pratęsimas, kaip pirmyn ir atgal judantis kanalas, jungiantis minčių ir daiktų pasaulį. Aišku,
teoriškai suvokiama, kad gnostinis kūnas yra objektyvi fiksatinė sistema ir proto uždavinys šią struktūrą išaiškinti. Bet tai
grynu pavidalu retai pavyksta, tad visada gaunasi mentalinisdaiktinis mišinys.
Todėl galima sakyti, kad dzeta struktūra yra laksato ir fiksato
mišinys, kai pirmiausiai suformuluojami ekrane dėmenys, o
tada naudojant juos bandoma paaiškinti patį ekraną, arba šiuo
atveju – daiktišką, objektinę realybę.
Ši struktūra galioja ir fiziniam burbului, tai yra, daiktiškam bei
kūniškam pasauliui, bei gnostinei sielos teorijai. Ji gali būti atsukta į daiktiško kanalo ekraną ir aiškinti jo daiktus arba gali
būti atsukta į mentalinį kanalą ir aiškinti mentalinius reiškinius. Vienas tokių reiškinių yra oneirinė realybė, kurioje šiuo
modeliu galima interpretuoti sapno sąmonės fiksatą ir laksatą.
Kuo skiriasi pagrindinės realybės ir sapno realybės objektas.
Visa sluoksnių sistema yra vienoda, skirtumas tik tas, kad yra
skirtingos dzeta struktūros, nes realiame pasaulyje ji formuojama objektyvumo filtro, o iškraipymas vadinamas fantastine
laksatizacija; tuo tarpu sapno pasaulyje ji išforminama visose
aštuoniose vietose. Tos aštuonios vietos yra deformuoti fizinio
kontinuumo parametrai. Sapno siurrealizmas gali reikštis per
laiką, erdvę, substanciją, judėjimą, energiją, informaciją, šabloną ir suvokimą. Kaip proporcijos ir struktūros matematiškai
iškraipomos, tokios gaunamos dzeta struktūros deformacijos.
Mįslingas yra sapno objekto kauzalumas, bet jo šaknies galima
ieškoti energomorfiniame lauke, iš kurio kyla laksatas, tada
mentaliniai vaizdiniai, mintys. Šios siurrealistinės struktūros
pereina į gnostinį kūną ir sukuria neįprastą, tikram pasauliui
svetimą logiką, galimybes, reikšmes, suvokinius ir vaizdinius.
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Toks pasaulis gali būti labai supainiotas, simbolinis, svetimas
šiam pasauliui, bet tai tik dėl tam tikrų Z formos deformacijų
kūno sluoksnių sistemoje, kaip jie suvokiami pažįstančios sąmonės.
Atmintis nėra tokia svarbi, nes logika gali būti labai įvairi ir
nesikartojanti, tai yra, ji nekopijuojama, bet kūrybingai apdorojama.
Kauzalinis kūnas visada yra pirminė tikrovė, kuri gali siekti
net realybės šaltinį, tai yra sluoksniuotoje kūno sąrangoje turėti labai gilią šaknį. Kontinuumas, semantinis kūnas ir akių
kūnas yra antrinė tikrovė, kuri parodo sąmonei jos artimiausią
aplinką per objektyvumo filtrą. Galų gale yra antrinės tikrovės
toliausia vieta, kuri yra „mintis apie…“, kuri taip pat koreliuota su objektiškais sluoksniais, arba kūnais, ir yra sudėtinė
šios sistemos dalis. Ji gali pereiti į pirminės tikrovės dzeta
struktūrą ir atspindėti laksatinę, racionalistinę sąmonės perspektyvą arba akcentuoti juslinį fiksatą, kurio paviršius laikomas vieninteliu svarbiu daikto sluoksniu, paverčiamu pažinimo absoliutu.
Mokslas nuo ezoterikos skiriasi tuo, kad ezoterika panaši į
filosofiją ir tenkinasi laksatine perspektyva, o mokslas siekia
tirti arba ieškoti dėmenų, atradimus pritaikant efektyviai, veikiančiai praktikai. Taip pirminė, niekinė tikrovė meterializuojama ir paverčiama ontologine realybe, ne vien pažinimo
konstruktu.
2016-10-24, Kaišiadorys
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53. Išbaigto žmogaus teorija

Žmogui pradėjus gilintis į save, pirma suvokiama realybė būna
jausmas, kad jis ne visas, ne išbaigtas žmogus. Šis jausmas
jam rodo, kad jis yra kažkas daug daugiau negu duota šiuo
momentu. Šio ribojimo kilmė iš pradžių atrodo mįslinga, tačiau rinkdamas informaciją jis pradeda suvokti, kad planetoje
veikia žmogui nedraugiška slapta sistema, kuri kontroliuoja
kiekvieno žmogaus galimybes ir jo vystymąsi. Tuomet atsiranda tikslas šį apribojimą įveikti ir susigrąžinti tikrą save, atsisakant būti tik kažkieno suformuota funkcija.
Šio tikslo siekiama ir signalinių sistemų teorija, kuri gerokai
išplečia įprasto žmogaus paveikslą, papildydama jį trūkstamomis dalimis. Šią teoriją karūnuoja pakilimo koncepcija, kurios
esmė yra realybės sluoksnių, kuriuose egzistuoja žmogus, sujungimas ir dėmesio sutelkimas į aukštesnius pasaulius ir
aukštesnes galimybes. Pakilimo priešybė yra nuopuolis arba
„nusileidimas“, kai žmogaus dėmesys užsifiksuoja žemiausiame sluoksnyje ir žmogų vaizduoja iš šios perspektyvos. Tai
yra nihilistinė nuostata, nors koks nors Nietzsche tam greičiausiai paprieštarautų, nes jis nihilizmą supranta priešingai.
Žmogus turi penkias signalinių sistemų grupes ir tris sąmones.
1) sensoriumas,
2) korporiumas,
3) telepatiumas,
4) oneiriumas, ir
5) transoriumas.
324

Pirmos trys grupės siejamos su pirmąja sąmone, kuri yra įprastinė kasdienė būdravimo būsena; oneiriumas yra antroji sąmonė, kuri prabunda miegant pirmajai; ir transoriumas yra trečioji sąmonė, kuri prabunda tada, kai žmogus išeina į vidinės
transcendencijos pasaulį. Įprastinė žmogaus būsena – kai dominuoja pirmoji sąmonė, o kitos dvi miega. Žmogaus tikslas
turėti visas tris pilnai funkcionuojančias sąmones. Tai galima
pasiekti tada, kai įjungiami aukštesni sluoksniai ir jie tampa
sąmonės burbule atvirais pasauliais.
Žmogaus signalinėms sistemoms pavaizduoti tinka parabolės
vaizdinys, kuris turi atvirą ir uždarą dalį. Taip pat ir signalinės
sistemos yra pirminės ir antrinės, atviros ir uždaros, tik aptarnaujančios atviras sistemas. Kaupiamoji ir laksatinė sąmonė
dažniausiai būna uždaros ir vienintelis atviras pasaulis, į kurį
jos įstatytos yra sensorinis kosmosas. Tačiau be šio yra ir kiti
kosmosai, kuriuos taip pat galima „atverti“, bet tam pastangos
turi būti nukreiptos į vidų. Transoriumas yra gnostinis kosmosas, kuris sudarytas iš tos pačios substancijos kaip ir žmogaus
anapusinė siela.
Visą šią sistemą patogu uždėti ant realybės sluoksnių modelio,
kurie žymimi triguba U raide. Pirmas labiausiai vidinis sluoksnis yra fizinė realybė, kuriame gyvena žmogaus materialus kūnas. Antras išorinis sluoksnis yra gnostinis pasaulis, kuriame
sukuriama žmogaus anapusinė siela. Kai žmogus miršta siela
pasilieka šiame pasaulyje ir gyvena kaip atskira nefizinė egzistencija. Trečias sluoksnis susijęs su pakilusia sąmone, kuri
turi ypatingo, išskirtinio regėjimo galimybę, pirmiausiai matyti visą save su kūnu ir siela iš aukščiausios įmanomos perspektyvos. Tai yra kažkas panašaus į virš reinkarnacinę sąmonę, kuri geba matyti visus savo gyvenimus šioje realybėje ir
yra ištrūkusi iš persikūnijimų rato.
Žmogus atsiranda kaip tarp sluoksnių esantis sąmonės burbulas, kuris yra tarsi tiltas tarp fizinio, gnostinio ir aukščiausio
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pasaulio. Šioje tarpinėje realybėje atsiranda visa žmogaus vidinė fenomenologija, nuo aplinkinio materialaus pasaulio iki
dvasinių realybių giliosios šaknies, kuri siekia ketvirtą sluoksnį, kuris yra šios realybės Šaltinis. (Padarius prielaidą, kad nėra dar daugiau tarpinių pasaulių. O tokią prielaidą kituose įrašuose esu padaręs.)
Kaip jau sakiau, pakilimo koncepcija karūnuoja signalinių sistemų teoriją, nes apjungia jas į visumą, į vieną išbaigto žmogaus vaizdinį. Įprastai sluoksniai yra atskirti. Šis atskyrimas
ištraukia iš žemesnių pasaulių visus aukštesnius sugebėjimus.
Jį galima vadinti simetrijos pažeidimu, kaip kvantinio lauko
teorijoje. Dėl jo iš vienos superjėgos atsiranda kelios atsijusios
kvantinės jėgos. Taip pat ir žmoguje, išskaidžius jį į tris
sluoksnius atsiranda skirtingi pasauliai, kurie veikia savarankiškai. Bet tuos pasaulius sujungus, atsistato viena pagrindinė
jėga.
Kažkas panašaus įvyksta pakilimo metu. Susijungia sluoksnių
kvantiniai laukai ir susiformuoja superatomas, įkorporuojantis
į save papildomus kvantinius elementus. Šitaip atomas įgauna
papildomų savybių ir virsta visiškai kitokia, naujo tipo substancija. Kadangi sluoksnių yra daugiau nei du, tai susijungimas gali vykti keliomis kryptimis – į vidų ir į išorę, link realybės Šaltinio. Todėl yra dvi pakilimo rūšys: vidinis ir išorinis. Vidinis vyksta tik sąmonėje, kai gnostinė brana savyje
inkorporuoja trečią realybę ir nušvitimas įvyksta viduje. Tokio
pakilimo metu pasikeičia žmogaus mąstymas, elgesys, bet kūnas lieka toks pats ribotas ir silpnas. Todėl agresyviai nusiteikusiems padarams, toks pakilimas dažnai nepadaro jokio įspūdžio ir ši sistema tapatinama su konkurencijos atsisakymu, kuris prilyginamas silpnumui, nes tokiems žmonėms tai, ko jie
nesugeba pamatyti – neegzistuoja.
Tačiau yra ir pilnas pakilimas, kuris apima ir fizinį kūną ir šis
įgyją ypatingų galių. Po tokio pakilimo žmogus tampa virš326

žmogiu. Iš kitos pusės, to pasiekti jokiomis valios pastangomis
ar treniruotėmis neįmanoma ir šiam įvykiui reikia kosminių
sąlygų. Tuo tarpu kvantiniuose laukuose reikia sukelti aukštesnių energijų sužadinimą, kad išnyktų simetrijos pažeidimas
ir atsistatytu vieninga kvantinė jėga, rišanti visus kvantinius
laukus – kad jie nebūtų susikondensavę į atskirus sluoksnius.
Todėl vidinis pakilimas yra šiek tiek artimesnis tikslas, nes sąmonės išplėtimas vyksta antrame ir trečiame sluoksnyje, t. y.,
iš kūno perspektyvos – žmogaus viduje. Šio tipo pakilimo
siekti galima vystant visas savo signalines sistemas specialiomis treniruočių priemonėmis. Pakilimas dar vadinamas pabudimu, nes jo metu prabunda antra ir trečia sąmonė, kurios virsta atvirais pasauliais. Ne tik sukurtais vaizduotės imitacijos
būdu, bet ir savarankiškomis realybėmis.
Pagrindinis pasiruošimo pakilimui pratimas yra kelti savo dėmesį į aukštesnius pasaulius ir mėginti kiek galima geriau juos
pažinti. Dėmesio kėlimas nėra tikrasis pakilimas, tai tik imitacija ir treniruotė, bet ji labai naudinga. Pavojus slypi tame,
kad žmogus šią imitaciją gali pradėti tapatinti su tikru prabudimu ir kitiems žmonėms dėtis tuo, kuo jis nėra. Tačiau suprantant šį principą, apsigavimą ir apgaulę galima lengvai išaiškinti.
Aukštesnių sąmonių prabudimo pagrindinis požymis yra tas,
kad jos tampa nenutrūkstamo srauto signalinėmis sistemomis,
kurios priešpastatomos epizodinėms signalinėms sistemoms.
Taip pat, be to, kad jos yra nenutrūkstamo srauto, jos turi būti
įstatytos į atvirą pasaulį, į kitą realybę, negu šis materialus pasaulis. Kita vertus, viskas turi būti surišta į kietą, neišrišamą
mazgą ir formuoti vienas kitą papildančią sistemą.
Šiame įraše aprašiau pagrindinę struktūrą, bet nieko neaiškinau apie treniruotes ir lavinimąsi. Tai galima palikti ateičiai.
Pakilimo tikslą pasiekti nėra taip paprasta, bet tam yra tiek
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tradiciniai, tiek netradiciniai metodai, kurių aiškinimas yra už
šio įrašo rėmų.
2016-10-28, Kaišiadorys

54. Ezoterinės aiškiaregystės principas

Apie ateities numatymą jau esu rašęs. Pirmas apie tai rašytas
tekstas yra „Aiškiaregystė“, kur pagrindinė mintis yra, kad
sąmonės turi skirtingą įvykių horizontą ir iš siauresnio horizonto perspektyvos platesnis horizontas gali atrodyti kaip ateities numatymas. Antras tekstas yra visai nesenas, pavadinimu „Instrukcija pranašui“. Čia taip pat aptariu tas sąlygas, kurios grindžia ateities numatymo galimybę. Tai įmanoma todėl,
kad kai kurie įvykiai yra cikliniai. O jeigu necikliniai, tai labai
dažnai būna kaupiamieji, su kritiniu įvykio tašku. Ir retkarčiais
pasitaiko atsitiktiniai įvykiai, kuriuos, nepažiūrėjus tiesiai į ateitį, numatyti labai sunku.
Pabandykime apibrėžti, ką reiškia numatyti ateitį. Tai reiškia –
gauti apie ją kokią nors informaciją. Kokie tokios informacijos
gavimo būdai? Vienas yra numatymas vadovaujantis savo protu ir logika, kitas – tiesioginis priėjimas prie informacijos šaltinių, kurių horizontas daug platesnis, negu įprastinio žmogaus. Jie iš savo aukštesnės padėties mato ir žino daug daugiau, negu įprastiniai žmonės ir dalinasi savo žiniomis laisvanoriškai, arba ne. Informacijos gavimas įmanomas įprastiniais
kanalais, siejant tokią galimybę su įvairių organizacijų insaideriais, apie kuriuos aš jau rašiau („Insaiderių klasifikacija“).
Dar vienas kanalas yra ezoterinis, kuriuo ne visi tiki, bet nepaisant to, neretas pasidomi. Dažniausiai, aišku, dėl pramogos.
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Aš asmeniškai, kaip visada, domiuosi ne tiek tokios informacijos turiniu, nes neplatinu jokių ateities pranašysčių, bet teorija. Mane domina tokio „pranašavimo“ principas ir sąmonės
bei pasaulio modelis. Kaip šį modelį interpretuoti, tikėti jo
galimybėmis ar ne, palieku spręsti kiekvienam skaitytojui pačiam. Gal kas ras naudingos informacijos, kurią gali pritaikyti
savo gyvenime geresniam tikrovės pažinimui ir supratimui.
Numatymas yra susijęs su laiku, tad būtina turėti tam tikrą modelį, kuris paaiškintų šios realybės laiko struktūrą. Pats laikas
yra labai mįslinga tikrovės savybė ir jo paslapties įminti aš čia
nesiruošiu, bet pamėginsiu pateikti veiksmingą modelį, kuris
leis sutvarkyti ir sudėlioti visą turimą informaciją į vaizdžią
sistemą.
Tarkime, kad laikas juda vertikaliai ir kiekvienas esinys, sąmonė, fizinis kūnas ar daiktas, judėdamas laike brėžia vertikalią liniją. Taip pat yra tokių vertikalių linijų hierarchija, nes
smulkesnė būtybė visada įkomponuota į didesnę iki pat galaktikos, galaktikų spiečių ir visatos, kuri taip pat brėžia vertikalią
liniją laike, nes buvo toks momentas, kai ji atsirado, praėjo
tam tikrą evoliuciją ir dabar pasiekusi tam tikrą šios evoliucijos stadiją. Kiekvienas šiuo metu egzistuojantis esinys yra
įsirėmęs į bendrą didžiąją Dabartį, kurią žymėsime kaip horizontalią tiesę. Visos sąmonės, kurios su šia tiese susiliečia, yra
gyvos, o jeigu yra tarpas, tai sąmonės mirusios ir perėjusios į
kitą realybę. Kuo tarpas nuo dabarties didesnis, tuo toliau į
praeitį nueina tokios sąmonės, arba kito daikto, egzistencija.
Kadangi visata nesibaigusi, tai ji su dabartimi susiliečia ir aišku vystysis į ateitį. Bet gali būti kad egzistavo ankstesnės išnykusios visatos. Tai jos yra atkarpos praeityje, kurios su dabarties momentu niekaip nesusiliečia ir yra jau išnykusios.
Bet čia yra tik fizinis pasaulis ir fizinė brana. Tuo tarpu aš aiškinu, kad šios realybės sandara mažų mažiausiai dvisluoksnė,
ir kad kiekvienas šio pasaulio daiktas turi savo komponentą
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taip pat ir gnostinėje branoje. Žmogaus atveju – tai anapusinė
siela. Kitų esinių atvejų tai gali būti kitokios energetinės struktūros, kurios gali būti sąmoningos arba ne. Pavyzdžiui, kai kurie ezoterikai teigia, kad sielą turi Žemė, Saulė, kitos žvaigždės, netgi visa galaktika. Bet tai tik reiškia, kad, jų įsitikinimu,
šios fizinio kosmoso struktūros turi komponentą anapusiniame
kvantinių laukų sluoksnyje. Aišku, planetos sąmonė kitokia
negu žmogaus, bet jeigu vyksta koks nors informacinis procesas, informacijos surinkimas, apdorojimas, tai galima tikėti,
kad šie fiziniai dariniai turi „sąmoningą“ anapusinį komponentą gnostinėje branoje. Vadinasi, ta fizinio kosmoso hierarchinė
struktūra turi savo veidrodinį atspindį gnostinėje branoje, ir
kad ten yra panaši, bent koreliuota kosminė hierarchija.
Tai reiškia, kad savo schemą iš vertikalių laiko brūkšnių iki
dabarties horizontalės galime perkelti ir į gnostinę braną, čia ją
šiek tiek papildydami, nes joje egzistuoja ne tik mišrios, bet
taip pat ir grynos arba laisvos energetinės struktūros, vadinamos dvasinėmis būtybėmis. Kalbant apie žmogų reikia pabrėžti, kad kai jo laikas fizinėje realybėje užsibaigia, kai jis miršta,
jis neišnyksta, bet pereina į kitą dimensiją ir egzistuoja čia
gryna energetine forma. Bent jau taip tvirtina įvairūs ezoteriniai mokymai.
Šiame pasaulyje sąmoningumas pirmiausiai reiškia informacijos susiejimą. Bet informacija turi tam tikrą materialų substratą. Reikšmingiausias substratas yra elektromagnetinės bangos
arba kitaip šviesa. Tačiau kaip įrodė Einšteinas, šviesos greitis
yra konstanta. Tai reiškia, kad kuo toliau yra įvykių šaltinis,
tuo labiau jis vėluoja. Tad jeigu imtume informacinę dabartį,
tai ji ne atitinka egzistencinės dabarties horizontalę, bet yra
pasvirusi tam tikru kampu žemyn į praeitį. Kitaip sakant, tai,
ką žiūrėdami į visatos tolius matome dabar, iš tikro yra ne visatos dabartis, bet praeitis. Kuo toliau žiūrim (teleskopais), tuo
tolimesnę praeitį matome.
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Tas pats galioja ir gnostinei branai, nes ji irgi yra kosmosas,
turi savo hierarchiją ir savo informacijos surinkimo mechanizmą per laksatą, tai yra, vidinę sąmonės dalį. Tačiau gnostinis
elektromagnetinis laukas nebūtinai lygus šviesos greičiui. Tarkime, kad greitis tris kartus didesnis. Tai reikštų, kad per anapusinį komponentą apie įvykius iš praeities (informacinė dabartis) galime sužinoti tris kartus greičiau. Tai garantuoja daug
platesnį horizontą ir tai reiškia, kad tų atžvilgiu, kurie mato
mažiau, galima būti „aiškiaregiu“. Tik bėda ta, kad beveik visiems žmonėms gnostinė visatos pusė yra uždaryta ir jie gyvena tik informacinės dabarties fizinio kosmoso pasaulyje. Tai
reiškia, kad tolimesnių visatų vietų net dabartinio momento
nemato, nes tai apriboja informacijos gavimo greitis. Jeigu būtų galima prisijungti prie aukštesnės sąmonės, kuri turi didesnį
realybės plotą, kaip planeta, žvaigždė ir t.t., tai šis suvokimas
būtų visiškai kitoks. Bet tai pasiekti beveik neįmanoma, nes
tarp skirtingų sąmonių kompleksų yra įstatytos pertvaros ir jos
žmogų izoliuoja nuo aukštesnės aplinkos.
Tarus, kad informacinį procesą turi visa visata, per visą dabarties horizontalės plotą, tai prisijungus prie šio proceso būtų galima matyti visą realybę, nors laikas, laiko suvokimas čia būtų
visiškai kitoks. Ir nesvarbu ar tai būtų padaroma per šiapusinį,
ar anapusinį pasaulį.
Kita vertus, grįžtant prie ateities numatymo galimybės, įmanoma įsivaizduoti procesą, kuris formuoja informaciją paimdamas ją ne iš dabarties, bet iš pačios ateities. Šiuo metu toks
procesas mokslui nežinomas, bet struktūrinė galimybė tokia
yra. Tokią galimybę mūsų schemoje galima pavaizduoti kaip
įstrižą brūkšį, kuris nuo dabarties sąmonės įstrižai kylą į viršų,
kirsdamas dabarties horizontalę. Tai, kad šis brūkšnys įstrižas
ir jis nuo dabarties yra toliau, kuo hierarchija kylama labiau į
viršų reiškia, kad didesnio kosminio darinio informacinis procesas aprėpia didesnį realybės, o taip pat ir ateities plotą. Šis
informacinės ateities brūkšnys yra ne tik fizinės branos pusėje,
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bet ir gnostinės ir jo pasvirimo kampas turi būti kitoks todėl,
kad šiame pasaulyje galioja kitokie fizikos dėsniai ir veikia kitokie informacinės ateities procesai.
Norint matyti ateitį, reikia žinoti visą šitą struktūrą ir vystyti
paranormalius savo sąmonės gebėjimus. Viskas išskyrus raudonais lankais pažymėtą vietą yra paranormalu, o tai reiškia –
neduota normaliam suvokimui. Todėl aiškiaregystės negalime
laikyti normalia. Kita galimybė yra išsiugdyti ne sąmonės unikalius gebėjimus, bet tam tikras technologijas, kurios leistų atverti naujus informacijos kanalus ir pakeistų informacinės dabarties ir ateities galimybes.
Manau, svarbiausias dalykas yra atverti visoje realybėje naują
dimensiją, kuri leistų pažiūrėti į kiekvieno esinio anapusinį
komponentą. Šį langą atverti įmanoma per vidinę savo sąmonės dalį, kuri vadinama vaizduote. Tačiau tai turi būti ne įprastinis fantazavimas, bet čenelingas. Kiekvienas savo fantaziją
nuo tikrovės atskiriame pagal tai, kad žinome, jog patys esame
vaizdinių autoriai. Bet yra vaizdiniai, kuriuos jaučiame kaip
tikrus, pavyzdžiui, atmintį ir puikiai žinome, kad jie neišfantazuoti ir atspindi tikrovę. Taigi norint tapti šio anapusinio
pasaulio kanalu, reikia laukti informacijos, kuri sukuria tokį
patį ar panašų jausmą, kaip atmintis. Jeigu tokios informacijos
patirti neteko, reikia tam ruošti savo vidinį pasaulį susikuriant
viso gnostinio kosmoso hierarchinę struktūrą, nuo visos visatos, stambių kosminių darinių, iki žvaigždžių ir planetų atitikmenų anapusiniame pasaulyje. Taip pat reikia neužmiršti, kad
gali egzistuoti ne tik mišrios, bet ir grynos struktūros, laisvos
dvasinės būtybės, kurios gyvena savo pasauliuose ir taip toliau. Kadangi žmogaus sąmonė turi anapusinį komponentą, tai
su šiuo pasauliu turi būti įmanomas kontaktas. Tą kontaktą reikia ruoštis aktualizuoti vaizduotės vaizdiniais, bet turint tokį
jausmą, kaip ką nors atsimenant.
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Galima šioms struktūroms net teikti pavadinimus arba vardus
tam, kad lengviau būtų identifikuoti ir atsiminti, taip pat tvarkyti informaciją. Šiuos žodžius gali pateikti pats anapusinis
pasaulis arba galima sugalvoti ir pačiam bei naudoti sutartinai,
visada, aišku, pasakant ar tas vardas sutartinis ar gautas čenelingu. Būtybės turi turėti hierarchiją, technologijas, būti susigrupavusios. Grupuotės gali konkuruoti, gali vystytis koks
nors siužetas pagrįstas kokiais nors įvykiais ar vidiniais konfliktais ir t.t. Kai kalbėjau apie insaiderius, kurie informaciją
gauna per vidinį savo kanalą, aš turėjau galvoje panašią sistemą. Vidinis kanalas gali būti užgrobtas ir žemietiškomis telepatijos technologijomis, o kartais anapusinėmis būtybėmis
apsimeta spec. tarnybos. Bet įmanomas ir tikras ezoterinis čenelingas. Tai galiu patvirtinti ir aš, nes pats esu kažką panašaus patyręs. Čenelingas, kad ir kokia kilmė jo būtų – yra
tikras dalykas.
Ir pabaigai noriu dar pridurti vieną galimybę. Tiek fizinėje,
tiek gnostinėje branoje yra periodiniai ir cikliniai procesai, ne
vien kaupiamieji, ir žinant šiuos ciklus, kuriuos galima žymėti
ant vertikalių brūkšnių kaip periodiškai pasikartojančias atkarpas, galima numatyti jų konfigūracijas į tolimą ateitį. Ciklai
svarbūs todėl, kad kartojasi energetinės dienos ir nakties, būdravimo ir miego būsenos, kurių žinojimas kosminiais masteliais labai svarbus.
2016-09-13, Kaišiadorys

56. Fizika ir paranormalus pasaulis

Šiame skyrelyje bandysiu paaiškinti kuo skiriasi primityvus fizikos supratimas nuo neprimityvaus. Tai gali pasirodyti keista,
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bet su ezoterika ir parapsichologija susijęs neprimityvus šio
mokslo vaizdinys, o didžioji skeptikų dalis remiasi neteisingu
fizikos įsivaizdavimu. Dėl šios priežasties skeptikai dažnai būna ganėtinai nerimti fizikai, nes jų įsitikinimai prieštarauja
aukštosios fizikos principams. Parapsichologija prieštarauja ne
fizikai, bet iškreiptam, supaprastintam jos įsivaizdavimui.
Norint savo sąmonėje susikurti tikrą fizikos vaizdą reikia suvokti bent vieną svarbų principą.
Pagal šį principą fizinės sistemos skirstomos į uždaras ir atviras. Uždaros sistemos tarpusavyje sąveikauja labai ribotai,
tik susidūrimais ir jų sąlygotais poslinkiais erdvėje. Be šios sąveikos ir proceso niekas daugiau nei šių sistemų viduje, nei
tarp sistemų nevyksta. Dauguma turbūt suprato, kad tai klasikinės mechanikos fizinių sistemų apibūdinimas. Šis mokslas
teisingas – uždaros sistemos tik taip iš tikrųjų ir sąveikauja.
Tačiau klaidinga teigti, kad tai vienintelis fizinės sistemos tipas, ir kad tik taip vyksta visi procesai.
Atviros sistemos yra tokios, kurių sąveika vyksta ne tik poslinkiu erdvėje, bet ir reakcijomis, nurodančiomis į vidinę struktūrą ir jų persitvarkymus. Atvirų sistemų reakcijose keičiasi
sandaros konfigūracijos, pakeičiant substancijos tipą, energijos
lygį, radiacijos foną ir t. t. Taip pat, atvirose sistemose atsiranda įvairūs neklasikiniai ryšiai ir šiais ryšiais pagrįstos sąveikos, kurių metu perduodama informacija. Geras atvirų sistemų pavyzdys iš klasikinio mokslo yra chemija, kuri aprašo,
kokios būtinos sąlygos atsirasti atviroms sistemoms, kad tarp
jų įvyktų reakcija. Pavyzdžiui, sujungiame dvi medžiagas, tarp
kurių akimirksniu įvyksta cheminė reakcija: pasikeičia medžiagos tipas, išsiskiria šiluminė energija, šviesa ir šalutiniai
produktai. Akivaizdu, kad toks procesas įmanomas tik tarp atvirų sistemų (skirtingų reagentų).
Matome, kad ši skirtis atsiranda jau klasikinėje fizikoje, kurios
įvairios šakos aprašinėja ir atviras, ir uždaras fizines sistemas.
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Pagal primityvų įsivaizdavimą, ši situacija iškreipiama vaizduojant, kad įmanomos tik uždaros klasikinės mechanikos sistemos, ir kad visuose eksperimentuose matuojami įvairūs poslinkiai erdvėje bei laike, o taip pat su šiais poslinkiais susiję
dydžiai. Visa kita, tvirtinama, neegzistuoja. Tačiau tai melas.
Yra atvirų sistemų sąveikos, vadinamos reakcijomis, ir šias sąveikas kiekybiškai daug sunkiau išmatuoti, nei uždaras sistemas. O kiek yra reakcijų rūšių, kurios iš viso niekaip nematuojamos, juo labiau – poslinkiais erdvėje…
Realybėje tokios sistemos yra tik redukcionistiniai modeliai,
nes tikrovė viena. Tai reiškia, kad atvirumas arba uždarumas
yra tos pačios, vienos sistemos aspektai. Dar daugiau, iš dabartinio mokslo perspektyvos, atviros sistemos yra fundamentalesnės už uždaras, nes kiekvienoje uždaroje sistemoje veikia
atvira sistema, tik sprendžiant modeliavimo klausimus, ji laikinai izoliuojama ir daroma prielaida, kad egzistuoja tik ribinis, uždaras atvejis. Galiu patarti kaip šį klausimą interpretuoti. Jeigu sistema uždara, tai daroma prielaida, kad ji neturi vidinės sąveikaujančios sandaros, tarp kurios elementų užsimezga ryšiai ir jų dėka įvyksta vidinės transformacijos.
Pavyzdys elementarus. Klasikinėje mechanikoje substancija
yra geometrinių taškų suma, kurie turi tik masės savybę. Prielaidų, kad yra kažkokia kitokia sandara ir kitokios savybės –
nedaroma. Tačiau visi žinome, kad tai netiesa. Vadinasi, klasikinės mechanikos modelis – tik labai susiaurintas, ribinis atvejis, nes sandara labai turtinga net bendrosios fizikos rėmuose.
Imkime substancijos gabalą ir pamėginkime pažiūrėti, kas dar
gali būti jo viduje. Tas gabalas gali būti laidininkas, o gali ir
nebūti. Yra šiluminiai procesai, kuriuos aprašo termodinamika: šilumos perdavimas, faziniai būviai yra tik keli iš jų. Yra
elektromagnetiniai procesai, kuriuos aprašo elektrodinamika:
srovės, elektriniai ir magnetiniai laukai, fotonų spinduliavimas. Kaip jau sakiau, yra cheminiai procesai, kurių pagrindas
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– klasikinė atomo ir branduolio teorija. Kadangi tarp šių vidinių realybių atitinkamame lygmenyje vyksta sąveika, kuri neišmatuojama jokiu poslinkiu erdvėje arba laike, tai jos yra ne
uždaros, bet atviros, negana to – galinčios maišytis.
Jeigu neturėtume šios turtingos vidinės sandaros teorijų ir
manytume, kad egzistuoja tik masės gabalas, tai tokios sąveikos iš tikro atrodytų kaip magija. Pamąstykime, ką šis žodis
reiškia. Jis reiškia, kad vyksta kažkokia priežastinė sąveika, tik
nežinomas jos mechanizmas, nes fizikai dar nesukūrė jokios
teorijos. Tačiau, kad reakcija vyktų ir veiktų, teorija nebūtina.
Kodėl teorijos nesukuriamos kitas klausimas, susijęs su žmogaus pažinimo galimybių ribomis. Jeigu atsiremta į pažinimo
galimybių sieną, teorijos gali nebūti sukurtos iš viso, tačiau
tikrovė veikia nepriklausomai nuo to.
Yra dar vienas klausimas. Bendrai tarus, atvirų sistemų reakcijos gali būti matomos ir nematomos. „Matomos“ suprantant
labai plačiai: tai gali būti akys, sąmonė arba net matavimo
prietaisai. „Nematomos“ – reiškia nefiksuojamos įprastiniais
ar lengvai apibrėžiamais priežastiniais ryšiais. Juk žinoma, kad
veikia visa tikrovė su savo slapta gelme ir jos veikimas nuo to
ar gebame matuoti arba sukurti sąveikos teoriją – nepriklauso.
Kad ši tikrovė veikia, parodo tik rezultatas arba tam tikra sunkiai apibrėžiama savijauta ar sąmonės bei kūno būsena. Kūnas
su kokia nors aplinka gali turėti atviro reagavimo sistemą, kuri
nėra techniškai ir teoriškai apibrėžta, bet atsiranda sąveika,
įvyksta reakcija, kaip šilumos pernaša arba elektromagnetinė
indukcija, ir kūnas sureaguoja, sukeldamas kokią nors psichinę
būseną. Šią būseną pavyzdžiui galima pavadinti aplinkos „indukuota“ liga.
Moksliškai priežastinį ryšį įrodyti labai sunku, ypač jeigu mąstoma tik iš klasikinės mechanikos perspektyvos – „kūnas turi
tik masę ir jį galima tik pernešti į kitą vietą, pastumti arba sulaužyti“. Visi kiti procesai – ezoterika. Tačiau mano pateikti
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pavyzdžiai rodo, kad tai netiesa, kad kūnas ir aplinka yra atviros sistemos ir įvairiuose jos lygiuose vyksta atviros reakcijos, kurios pakeičia konfigūracijas ir apskritai sistemos būsenas. Paranormalios sąveikos rodo, kad yra pasaulis, kuris
mokslo menkai ištyrinėtas, ir kad jame veikia daugybė atvirų
sistemų – kūno lygmenyje ir, nei kiek nemažiau, sąmonės lygmenyje. Pagal klasikinę mechaniką veikia tik fizinis kūnas,
suprastas kaip masė, iš kurios galima išvesti daugybę kitų dydžių. Tačiau informaciniai procesai jau yra transcendencija.
Kalbėjau daugiau apie fizinės branos realybę, kurioje veikia
vienas pagrindinis procesas, vadinamas jėgų sąveika. Tačiau
yra ir kitas, sąmonių pasaulis, kurį priskiriu gnostinei branai ir
laikau, kad jos pagrindinis procesas yra informacijos perdavimas. Čia taip pat turi būti šie ir, galbūt, kitokie sąveikos
aspektai. Akivaizdu, kad sielos turi uždaros sistemos savybių,
nes jos nesimaišo nei su aplinka, nei su kitomis sielomis arba
kitaip – išlaiko pastovią tapatybę. Tačiau kadangi jos pagrindinis procesas yra informacijos pernaša ir formavimas, tai rodo,
kad būtinas atviro reagavimo komponentas. Sieloje yra dalis,
kuri geba užmegzti ryšį su aplinka ir tarp dviejų sistemų įvykus reakcijai – į vidų perduodama informacija, virstanti vidiniu pasaulio modeliu.
Siela neveikia kaip klasikinės mechanikos objektas. Procesai
tikrai nepagrįsti poslinkių erdvėje konfigūracijomis. Ir tie, kas
mąsto iš Niutono mechanikos perspektyvos, netgi pradeda įrodinėti, kad siela iš viso neįmanoma… Tie, kuriems ji egzistuoja tvirtina, kad vyksta tik tie procesai, kuriuos galima suformuoti į atvaizdus. Už atvaizdų nėra jokios realybės. O jie –
vienintelis visų priežastinių ryšių paaiškinimas. Tačiau prieš
tai pateikti argumentai rodo, kad toks įsivaizdavimas labai suprimityvintas ir neatitinka tikrovės. Parapsichologijos teorijos
kaip tik ir remiasi tokiu išplėstu realybės vaizdu, kuriame sąmonės yra atviros sistemos tarpusavyje bei su aplinka, ir tarp
jų gali vykti įvairios, net mums nesuvokiamos reakcijos, nes
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mūsų teorijos yra tik dalis įmanomos tikrovės. Tokios reakcijos yra telepatija, aiškiaregystė, psichokinezė ir pan. Dauguma žmonių to „nesugeba“ dėl tos pačios priežasties, dėl kurios šios paslaptys nuo visuomenės yra slepiamos.
2016-07-25, Kaišiadorys

57. Bendras ezoterikos pasiskirstymas

Šiame skyrelyje norėčiau pasidalinti savo pastebėjimais apie
psygebėjimų statistinį pasiskirstymą. Tikslaus tyrimo jokio nedariau, tačiau net jo nedarius galima įvertinti hierarchinį išsidėstymą arba tankį konkrečioje teritorijoje. Ta teritorija yra
Lietuva, nors galima imti ir kitas. To nedarau, nes į kitas teritorijas ir visą planetą perkelti duomenis galima pagal analogijos principą. Galbūt verta tik pažymėti, kad skirtingos teritorijos skiriasi savo požiūriu į tokią ezoterinę temą. Skirtingose valstybėse eterį užsigrobusios skirtingos grupuotės ir jie
pagal savo įsivaizdavimus kabina likusiai masei makaronus,
pavyzdžiui, aiškindami, kad „žino“ kas yra tiesa. Tokie nevykę mulkiai negali nekelti juoko. Protingi žmonės praeina
tokiems pro šalį.
Pagrindu savo statistikai pasirinkau savo 5 signalinių sistemų
principą, tik šiuo atveju jis bus taikomas ne individualiai, bet
kolektyviai. Todėl galima sakyti, jog tai 5 kolektyvinės signalinės sistemos, kurios turi savo bendrą lauką visoje Lietuvos
teritorijoje. Šios sistemos gali reikštis ir pagal vietovę, nors
toks pasiskirstymas yra kito įvertinimo klausimas. Net šitaip
neskirstant šiame įraše, Lietuvą galima padalinti į 4 dalis: pietinę, centrinę ir šiaurinę, kuri dar skirstoma į vakarinę ir rytinę.
Teritorija svarbi tuo, kad joje skirtingai pasiskirsčiusios palan338

kios ir patogeninės zonos, pramoninių ir komunikacinių hipostratinių trukdžių stiprumas. Jie taip pat veikia žmonių gebėjimus, psichologines būsenas ir galimybes prasimušti į kitą
dimensiją. Dažniausiai pagrindinis trukdis yra lobotominės būsenos, kurios sukeltos slopinamosios psichotronikos, kita galimybė – riboti gabumai iš prigimties.
Toliau reikia sukonkretinti kokios tos signalinės sistemos yra.
Išvardinsiu jas paprastai, neaprašinėdamas kiekvienos smulkiu
aprašinėjimu, nes jos pačios save paaiškinančios. Tai yra: a)
sensoriumo grupė, b) korporiumo grupė, c) telepatiumo grupė,
d) oneiriumo grupė ir e) transoriumo grupė. Sensorika yra
įprastas juslinis suvokimas, per kurį žmogui duodamas aplinkinis pasaulis. Tai yra pagrindinė atrama, kuri suformuoja
žmogaus supratimą, aplinkos suvokimą ir savo vietos pasaulyje vertinimą. Sensoriumas susijęs su kognityviumu, kurio
mintys aptarnauja pasaulį ir dažnai būna įklimpusios į buką
materializmą bei sensorinę faktologiją. Ši faktologija laikoma
vieninteliu vertinimo kriterijumi ir jokia kitokia realybė nepripažįstama.
Sensoriumas yra atviras pasaulis, kuriame veikiama per savo
kūną, kuris sudaro pagrindą korporiumo signalinei sistemai.
Kūnas paklūsta dzeta struktūros principui ir turi išorinį apvalkalą, fiksatinę dalį bei vidinę lanksčią šerdį, kurią vadinu
gnostiniu laksatu. Kūnas taip pat yra atviras pasaulis, nors matome tik jo atvaizdą. Tikras kūnas visada paslėptas pirminėje
tikrovėje ir čia sąveikauja su hipostratinėmis realybėmis, per
kurias sujungtas su supančia aplinka, sudaro su ja nedalomą
visumą. Kadangi žmogaus suvokimas nėra pilnas, didelės dalies šios tikrovės nematome, ji lieka paslėpta neregimame pasaulyje. Negebėjimas to pamatyti per reprezentaciją, per vaizdus kompensuojamas gebėjimu pajausti kaip ši realybė veikia.
To dauguma gali nejausti tik dėl didelio nenatūralaus slopinamojo poveikio.
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Trečia signalinė sistema yra telepatiumas, kuris yra mintiregos
gebėjimo (natūralaus ir technologinio) pagrindas. Dauguma
žmonių žemesniame pasaulyje veikia tik kaip imtuvai, sugebantys priimti perdavimus. Jie patys nesugeba bet kam siųsti
minčių ar skaityti kokį tik panorėję žmogų. Dažnai būna tik
vienas kanalas iš aukštesnio pasaulio ir jie šiuo kanalu naudojasi. Jis gali pateikti tikrą informaciją, netikrą, gali rodyti
kelią arba klaidinti. Taip pat dažnai būna, kad šie perdavimai
yra asmeninės reikšmės ir neskirti viešinimui. Paprasčiausiai
šitaip žmogus dalyvauja asmeninėje ugdymo programoje, kuri
neskirta kitų žinojimui. Tuo galima niekam neskelbiant naudotis kaip pranašumu. Taip pat labai paplitusi technologinė
telepatija, kuri yra tik ryšio priemonė, kaip mobilus telefonas
galvoje, kuriuo pagal numerį gali kam nori paskambinti arba
pagal tavo numerį tau gali paskambinti kiti, perduoti savo pranešimą. Toks telefonas, aišku, garsu neapsiriboja, nes juo galima siųsti bet kokio tipo informaciją, nuotraukas, filmus ir
pan.
Šios trys signalinės sistemos panašios tuo, kad jos naudoja nepakitusią sąmonės būseną ir „normalų“ aplinkos suvokimą.
Čia turimas fiksuotas aplinkinis pasaulis ir fiksuotas kūnas,
kuris paklūsta šio pasaulio dėsniams. Šiuo atveju turima kieta
dzeta struktūra. Tuo tarpu ketvirta signalinė sistema perkelia į
pasaulį, kuris nepaklūsta realino logikai, įveda daug fantasmagorinių, siurrealistinių elementų, naudoja ne prozos, bet poezijos simbolių logiką. Sapnus skirstau į vidinius, kuriems informacija imama iš vidinės sielos gelmės; komunikacinius,
kurie perduoda kokią nors žinią užmaskuotu pavidalu, imant
nuojautų informaciją; ir transcendentiniai, per kuriuos žmogus
patenka į vidinę išorę, kolektyvinę vidinę išorinę realybę. Sapno realybės logika neatitinka Aristotelio logikos ir reikia mokėti išgliaudėti žinią pasitelkiant savo intuiciją ir asmeninę patirtį. Dažnai paprasčiausiai primetama kokia nors trokštama
interpretacija, todėl interpretacijos metodas susiformuoja tik
ilgai ir metodiškai dirbant su sapnų simbolika.
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Paskutinė signalinė sistema yra transoriumas, kuris perkelia į
vidinę išorinę realybę, leidžia dvasiškai keliauti vidiniu bendrapasauliu. Tai sensoriumo atitikmuo vidinėje kryptyje, tačiau joje gyventi neįmanoma, įmanoma tik lankytis, nes jeigu
žmogus apsigyventų transoriume kaip pagrindinėje savo būsenoje, kadangi tai pakitusi sąmonė – jis negalėtų veikti savo
atraminiame pasaulyje, atrodytų, kad kūnas pastoviai paniręs į
komą ir nefunkcionalus. Todėl transoriume tik lankomasi, bet
niekada nepasiliekama visam laikui. Kalbėti apie transoriumą
yra sunku todėl, kad tai vienintelė signalinė sistema, kurios
niekada gyvenime nesu patyręs, todėl mano svarstymai tik teoriniai. Tačiau kelis kartus buvau prie patyrimo slenksčio.
Šios 5 signalinės sistemos yra kolektyvinės, todėl jos žymi kolektyvinę teritoriją, į kurią gali pasinerti individas. Kiekviena
sistema veikia kaip kvantinis laukas, kuris sudarytas iš neksionų, tam tikrų mazgų ir ryšių tarp jų. Kiekviena sąmonė yra
mazgas kvantinio lauko audinyje ir gali veikti atskirai, o gali
keli mazgai būti suausti į didesnį tinklą. Kiekviename iš 5 lygių žmogus patalpintas tarsi į atskirą kambarį, kuriame nuo
išorės riboja kambario sienos. Tačiau kartais įvyksta taip, kad
tos sienos tampa skaidrios ir permatomos, pradeda matytis
gretimi kambariai. Tai vyksta pastoviai sensoriumo ir korporiumo lygyje. Jame koordinuotai veikia dideli tinklai individų, kurie gali dalintis bendra informacija. Pakilus iki telepatiumo lygio, šie kambariai tampa daug didesne problema,
nes piramidės apačioje esantys žmonės uždaryti į savo kambarius ir negali išeiti anapus jų minčių pasaulio lygyje. Tačiau
šiuos uždarytus kambarius galima susieti technologiškai, atsiranda anapusinė jėga, kuri retkarčiais kambarius sujungia ir
žmogus gali stebėti kito neksiono teritoriją.
Oneiriumas ir transoriumas veikia tokiu pačiu principu. Sapno
pasaulis yra tarsi atskira patalpa, į kurią niekas kitas patekti
negali. Tačiau skirtingų žmonių patalpos pagamintos iš tos pačios substancijos ir, kaip sakoma, galima susibelsti per sieną.
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Jeigu siena tarp patalpų griūva, dėl to, kad visiems žmonėms
yra bendras oneiriumo laukas, žmonės gali turėti sapnus bendrame pasaulyje. Taip įmanoma bendrauti arba gali būti kito
žmogaus pasaulio stebėtoju, kuris šio stebėtojo nemato. Tačiau, aišku, tai tik sapno pasaulio stebėjimas.
Tai nereiškia, kad tokia galimybė prieinama kiekvienam – toks
talentas yra retas dalykas. O genijus pasitaiko 1 per šimtą metų.
Todėl grįžkime prie statistikos klausimo. Norėčiau pamėginti
įvertinti kaip pasiskirstęs talentas Lietuvoje. Žemiausiame lygyje turi būti daugiausiai žmonių, o aukščiausiame – mažiausiai. Vadinasi: a) kolektyviniame transoriume veikia apie 200
žmonių; b) kolektyviniame oneiriume veikia apie 15 000 – 20
000 žmonių; c) kolektyviniame telepatiume veikia apie 50 000
žmonių; d) korporiume veikia apie 100 000 žmonių; e) sensoriume veikia 2,8 milijonų žmonių. Kai sakau veikia, turiu
galvoje veikia pilnu, nenuslopintu režimu, o vienintelė sistema, kuri neslopinama yra sensoriumas. Slopinamas net žmogaus kūnas, kuris praranda daug natūralių gebėjimų. Nieko
negali pakeisti net meditacija ir autogeninė treniruotė. Kūnui
neigiamą poveikį daro netinkamas maistas, dienos režimas,
per didelis stresas, hipostratiniai laukai ir t.t.
Matome, kad Lietuvoje transoriumas prieinamas tik keliems
šimtams žmonių. Didesnis skaičius turi laisvą oneiriumą. Telepatija labiausiai paplitusi organizacijų struktūrose, todėl tokių žmonių, kurie vienaip ar kitaip prijungti prie tinklo – gana
daug. Deja piramidės apačioje psygebėjimai yra slopinami ir
žmonės apie kolektyvinį transoriumą, oneiriumą ir telepatiumą
gali tik pasvajoti. Laikoma, kad darbiniams biorobotams tai
pertekliniai gebėjimai, todėl domėtis ir nesiūlau.
2017-10-22, Kaišiadorys
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58. Autentiška ir neautentiška ezoterika

Ezoterikos pasaulis labai įvairus ir jame gali būti sunku susigaudyti, atsirinkti kas tikra ir patikima, o kas tėra ezoterinė
kūryba, neparemta jokia autentiška patirtimi. Gebėjimą įvertinti ir teisingai atsirinkti turi tik žmonės, kurie patys yra tikros
patirties nešiotojai, kitiems tenka gerokai paklaidžioti ieškant
autentiškų patirčių ir jomis paremtų teorijų. Mano vertinimu
tikra, autentiška informacija sudaro ne daugiau 25 proc. žinių,
kiti 75 proc. yra ezoteriniai verslai, kurie kopijuoja šaltinius
siekdami pelno. Kita vertus, tai gali būti nelabai svarbu, nes 25
proc. atlieka idėjų generuotojų funkciją, o kopijuotojai tas idėjas išplatina, išpopuliarina ir paskleidžia visuomenėje. Patikimų žinių lieka mažiau, nes jos sumaišomos su išsigalvojimais
ir kūryba, bet pagrindinės idėjos, net tuo atveju jeigu jas platina „šarlatanai“, būna teisingos, o jos įdeda į galvą teisingas
koncepcijas, kurios įsišaknija ir gali būti sustiprintos naujomis
teisingomis žiniomis, paimtomis iš patikimų šaltinių. Tie kas
ieško – visada randa.
Ezoterika nėra centrinė tema visuomenėje, ja užsiima žmonės,
kurie laikomi visuomenės paraščių gyventojais. Dėl šios priežasties gali būti keista, kad žmogus iš viso gali daryti tokį pasirinkimą, kuris gyvenime turi labai nedaug perspektyvų, nes
viską valdo mokslininkai – o ezoterika vaizduojama kaip
pseudomokslas, vadinasi labai nuvertinama. Tad kaip atsitinka, kad kas nors iš viso domisi tokiomis temomis? Matau tik
vieną paaiškinimą: turi būti slaptas pasaulis, vadinamas atitrūkusia civilizacija, kuris turi labai išvystytas technologijas, galinčias efektyviai manipuliuoti sąmonėmis. Tikraisiais ezoterikais tampama susidūrus su šiuo pasauliu, patyrus šio pasaulio
technologijų poveikį, tačiau iki galo nesuprantant kaip viskas
veikia arba priimant pakištas versijas, kurių tikslas suklaidinti
sąmonę. Taigi tie 25 proc. iš dalies yra šitaip suklaidinti, bet
343

tik todėl, kad jiems parodomas ne visas vaizdas, o tik dalis, ir
visuma būna iškraipyta fantazijomis bei išsigalvojimais. Šitie
žmonės, patyrę stulbinantį poveikį, tampa idėjų propaguotojais, nes jiems atrodo, kad gavo žmonijai labai svarbių žinių,
kuriomis didelis noras pasidalinti.
Šias žinias pirmiausiai priima pasekėjai, kurių sąmonėje susimaišo išplėstos ir paprastos sąmonės patirtys, gaunamas kognityvinis ezoterinės ir įprastinės sąmonės mišinys, kurį galima
sustiprinti įvairiomis autentiškomis patirtimis, o gali likti tokiu
baziniu pavidalu. Pagal tai, kokią formą sąmonėje įgyja šie du
sluoksniai, turimos įvairios pasekėjų kategorijos, galinčios išsiskirti reikliu mąstančiu intelektu, o gali būti ir žemos kokybės sąmonės, kurios tiki bet kuo, niekada neklausia, patys
neieško atsakymų, nes jiems užtenka autoriteto žodžio, kuriuo
aklai tiki ir seka. Žinoma, yra kategorijos ne tik pasekėjų, bet
ir pačių ezoterikų, kurie dirba su skirtingomis socialinėmis
klasėmis, kurios skiriasi sąmonės kokybe. Aukštesnei kokybei
reikia didesnio ezoteriko talento, mažesnei – mažesnio; paprastoms avelėms, kurios tiki bet kuo – pakišami ne ezoterikai,
bet šarlatanai. Manipuliacijų su sąmone technologijos naudojamos tokiu principu, kad aukščiausios galimybės būtų parodytos tik vienetams šioje planetoje, kurie padaromi autoritetais
ir lyderiais, visiems kitiems lieka naudotis jais kaip informacijos šaltiniais ir mokytojais, bet jeigu nėra sustiprinami poveikiu, tenkinasi tik teorinėmis žiniomis. Galima išgalvoti įvairių praktikų, mokymų ir pan., bet visa tai veikia tik tiems,
kas yra apdovanotas. Vieni domisi, siekia, tyrinėja, stengiasi
išplėsti savo galimybes, kiti atmeta, nes susitaikyti su nevykėlio statusu labai sunku. Tokie žmonės dažnai turi problemų dėl
savo ego ir energiją įdeda į tas sritis, kur gali pasiekti daugiau.
Šia proga noriu tarti kelis žodžius apie reiškinį, kuris angliškai
vadinamas „out of body experience“. Verčiant į lietuvių kalbą
ši patirtis būtų „išėjimas iš kūno“ arba „astralinė projekcija“.
Noriu šį reiškinį įvertinti iš savo teorijos perspektyvos ir pa344

aiškinti kaip tai įvyksta iš tikro ir kokios galimybės tokį gebėjimą išsiugdyti. Yra sukurta nemažai praktikų ir yra nemažai žmonių siekiančių įgyti tokių patirčių. Viskas, deja,
dažnai būna ne taip, kaip pateikiama, nes paaiškinimai ateina
iš pasenusių ezoterikos modelių, kuriuos pats laikas pakeisti
pažangesniais. Žmogaus sąmonę skirstau į priekinę, galinę ir
centrinę. Priekinė sąmonė yra vadinama fiksatu, nes ji turi fiksuotumo, nepriklausymo nuo žmogaus valios įspūdį; galinė
dalis vadinama laksatu, nes ji laisvai formuojama ir lanksti,
priklauso nuo žmogaus kūrybinio aktyvumo. Centrinė dalis
yra kūnas, kuriame susimaišo ir fiksatas, ir laksatas, todėl galima sakyti, kad turime fiksatinį kūną ir laksatinį kūną, kurie
įgyja tas savybes, kurios priklauso nuo terpės, iš kurios ateina.
Dar kitaip galima sakyti, kad žmogaus sąmonė turi dvi pagrindines sferas, kurių susikirtimo centras yra žmogaus kūnas. Paprastai šios sferos yra sukabintos ir veikia koordinuotai, tačiau
įmanomos specifinės situacijos, kai sferos atsikabina ir laksatinė dalis pradeda veikti atskirai nuo fiksatinės. Tada atsiranda reiškiniai, kurie susiję su išėjimo iš kūno patirtimis.
Dauguma žmonių, kurie yra patyrę išėjimą iš kūno pasakoja,
kad kūnai būna ne vienodo statuso: vienas nesąmoningas ir
neveiksnus, o kitas sąmoningas ir veiksnus. Disociacijos metu
abu kūnai veiksnūs būti negali, nebent būtum ne žmogus, bet
žmogų apsėdusi šmėkla, kuri ilgą laiką prabuvusi žmoguje,
nesugeba nuo jo atsitapatinti. Taip dažniausiai nebūna. Todėl
sąmoningas būna visada laksatinis kūnas, kuris stebi neveiksnų fiksatinį kūną iš išorinio stebėtojo pozicijų. Įdomiausias
klausimas, kaip tai įmanoma: tai koks nors sutrikimas, realus
mechanizmas, technologinė imitacija ar dar kas nors. Pavyzdžiui, jeigu tai būtų natūralus mechanizmas, kurį įmanoma
išmokti valdyti, tai turėtume daryti prielaidą, kad egzistuoja
psichikos struktūra, išeinanti anapus fiksatinių ir laksatinių
sferų, ir kad joje įmanomas šių sferų veikimas atsiskyrimo režimu. Jeigu tai dirbtinė technologija, tai reikštų, kad mes turime reikalą su psichotronine simuliacija, kurioje psichotroni345

nis projektorius abejose sferose piešia nesusijusius vaizdus,
kurie veikia ne koordinuotu, bet atsaju principu. Tam reikėtų
nupiešti 100 proc. sensoriumo virtualios simuliacijos ir 100
proc. kognityviumo virtualios simuliacijos ir sąmonė matytų
du filmus, kur vienoje pusėje – nejudrus kūnas, o kitoje sąmoningas laksatas. Sensoriumo vaizde laksatinį kūną pakabinus kur nors palubėse, galima vaizduoti, kad įvyko išėjimas iš
kūno arba astralinė projekcija.
Kam tai gali būti daroma irgi turėtume pasvarstyti. Jeigu tokias technologijas naudoja religinės organizacijos, jų tikslas
galėtų būti pagrįsti savo religines doktrinas per išrinktus liudytojus, kurie pasakoja savo patirtis, įrodančias, jog anapus fizinės egzistencijos yra dvasinė egzistencija ir kad šiuo gyvenimu viskas neužsibaigia. To, aišku, niekas nežino, labai tikėtina, kad taip iš tikro ir yra, tačiau nepaisant to įrodymus galima suklastoti jau minėtu būdu. Kitas variantas, kai tokios patirtys sukeliamos ezoterikams, kurių užduotis propaguoti alternatyvias sąmonės ir kūno sandaros teorijas ir pagrįsti jas paranormaliais reiškiniais. Tokie žmonės patenka į minėtus 25
proc. autentiškų patirčių turinčių žmonių, kurie yra ezoterikoje
originalūs šaltiniai. Tie, kas mokosi iš jų ir siekia pakartoti tas
patirtis savo sąmonėje, yra pasekėjai trokštantys ekstremalių
potyrių, nepatenkinti ta savo sąmonės būkle, kurioje yra įrėminti ir siekia iš tų rėmų ištrūkti. Daug kam pavyksta, nes jų
patirtys irgi yra sustiprinamos, o tie, kas neapdovanojami, dažnai nusivilia ir tampa skeptikais, nes jų tokia nesėkminga patirtis. Nemaža dalis patiria iliuzinius išėjimus iš kūno, kai visas procesas vykdomas vaizduotėje, kuri gali atskirti laksatinį
kūną ir suprojektuoti jį į vaizduotės ekraną arba atvarą. Jeigu
atvaras būna didelis ir ryškus, tokia „išėjimo“ patirtis gali irgi
būti labai įdomi.
Tiems, kas tuo rimtai domisi patarčiau pradėti nuo teorijos,
kuri nebūtinai turi būti tradicinė. Pavyzdžiui, aš turiu sukūręs
savo teoriją, kuri man priimtinesnė, nes pagrįsta tiesiogine sa346

vo sąmonės ir kūno analize, kuri atsiremia į tikrą, autentišką
patirti. Man tokie žodžiai kaip „astralinis kūnas“, „eterinis kūnas“ nieko nesako; aš naudoju „akių kūno“, „semantinio kūno“, „gnostinio kūno“ sąvokas ir t.t. Jos kitiems taip pat gali
būti nepriimtinos, tokiu atveju geriausia susikurti savo terminologiją ir jos pagrindu siekti atskirti sferas, kurios veiktų nepriklausomai viena nuo kitos ir būtų galima įgyti naują egzotišką patirtį savo sąmonėje. O ar tai ką nors duoda daugiau
negu vien egzotiška patirtis – spręsti kiekvienam savarankiškai. Prie viso to gali būti ir daugiau mechanizmų, kurie nežinomi, gerai neištyrinėti arba kurių programavimo galimybės
daug didesnės negu leidžiama pažinti eiliniams vartotojams.
Noriu tik perspėti, kad tokia būsena nėra natūrali, pagrindinė
būsena ir jos paskirtis yra išmintai eksperimentinė ar konkrečiai užduočiai atlikti. Pavojus, kad pakeitus natūralią būklę
į dirbtinę nepavyks sugrįžti labai mažas, tačiau reikia saugotis,
kad ši būsena netaptų nevaldoma.
Užbaigdamas tegaliu priminti, kad nesuprantant sąmonės sandaros arba turint neteisingą įsivaizdavimą praktinės treniruotės
labai apsunkinamos, todėl visada geriausiai pradėti nuo savo
kūno analizės, suvokti, kad yra sudėtinga kūnų struktūra, kurie
paprastai būna sujungti, bet yra galimybės sukurti tokias būsenas, kuriose jie pradeda veikti savarankiškai. Svarbiausia –
kūnas yra galinės ir priekinės sąmonės sankirtos vieta, kuri
turi būti pagrindinis dėmesio objektas. Jeigu žmogus savo patirtyje nesugeba atskirti šios demarkacinės linijos, vargu ar
pavyks išmokti valdyti būsenas.
2018-04-16, Kaišiadorys

347

59. Eksperimentai su sąmonės būsenomis

Proporcingam žmogaus vystymuisi reikia, kad jis tobulintų save ne tik išorine, bet ir vidine kryptimi. Pusiausvyra ardoma
pradedant nuo žodžių ir pavadinimų – „išorė“ vadinama pasauliu, o „vidus“ tik mintimis apie jį. Pasaulis yra savarankiška ir nepriklausoma realybė, o mintys – valdomas įrankis.
Taip natūraliai susiklosto todėl, kad išorinė kryptis yra atvira,
priimanti informaciją iš savarankiškos realybės, o vidinė – uždara, užtverta nuo tos aplinkos, kurioje atsiranda ir veikia.
Taip yra todėl, kad išorinė kryptis turi recepcijos sistemą, o vidinės smegenys nesurištos su jokiais receptoriais, kurie rodytų
dvasinę realybę. Tačiau aklumas pasauliui nereiškia, kad to
pasaulio nėra. Iš tikro yra dvi kryptys ir du pasauliai, kurie turi
vienodą statusą. Viename veikiame fiziniais, o kitame minčių
kūnais. Fiziniai kūnai turi bendrą pasaulį, o mintys izoliuotos,
bendra realybė uždaryta nuo vidinės akies.
Nenuostabu, kad minties pagrindiniu objektu tampa išoriniai
objektai. Mintis dažniausiai būna ko nors išorinio arba savęs
pačios imitacija, o tikras minčių substrato atvėrimas neįmanomas. Tai paaiškinama priežastimi, kurią jau nurodžiau – vidinė
dalis yra uždara sistema, kuri neatveria jokios išorės išskyrus
fizinį pasaulį. Vidinės išorės kosmosas – nematomas niekur,
išskyrus mintį apie šį „gnostinį kosmosą“. Tačiau šis pasaulis
neuždarytas visiems laikams, nes jį atverti bus ateityje įmanoma technologiškai. Vadinasi vidinis „kosmosas“, minties ribose nebus uždarytas amžinai. Tai reiškia, kad ateityje galima
tikėtis minčių pasaulio atvėrimo, kuris vadinsis mintirega, ir
kuris bus toks įprastas kaip dabar matome vienas kito kūnus.
Technologija, aišku, ne viskas, nes tokia galimybė daug patrauklesnė būtų, jeigu ji būtų natūrali. Kad ir kokia ji bus, tam
reikia ruošti sąmonę, kurti struktūras prote, kurios atspindėtų
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minčių regėjimo galimybę. Tai galima daryti racionaliai ruošiant teorinį pagrindą, taip pat gali būti, kad yra papildomų būdų, tačiau tam reikalingi eksperimentai su meditacijomis. Meditacijos yra įvairios vidinio pasaulio treniravimo sistemos. Ar
jos gali leisti pasiekti norimų rezultatų – nežinau. Kaip keičiasi psichikos struktūros veikiamos meditacijų, viešų tyrimų nėra daug. Tuo užsiima tik pavieniai, parapsichologija besidomintys tyrinėtojai.
Mano meditacijos teorijos loginė schema tokia. Pirmiausiai sąmonė skirstoma į tris stambias dalis, pagal kurias yra meditacijos vietos:
a) priekinės sąmonės meditacija,
b) galinės sąmonės meditacija ir
c) centrinės dalies meditacija.
Priekinė sąmonė, tai priešais akis esantis pasaulis, kurį vadinu
fiksatu, nes tai sustingęs vaizdas, kuris valios pastangomis valdomas gali būti tik minimaliai. Į šį pasaulį galima projektuoti
turinį, galima formuoti įvairius požiūrius, bet pati jo forma fenomenologiškai yra stabili. Galinė sąmonė – tai mintys, vaizdiniai, atmintis, jausmai, kurie yra kontroliuojami ir valdomi,
todėl vadinami laksatu. Šioje vietoje sąmonė gali laisvai piešti
savo formas, kurias paima iš savo vidinių resursų. Centrinė sąmonės dalis yra kūnas, kuris turi sudėtingą struktūrą ir įsiterpęs tarp fiksato ir laksato, todėl turi tiek vieno, tiek kito elementų. Kokia visa kūno sandara psichikoje čia nerašysiu, nes
tai paaiškinta mano tekstuose, kuriuose dėstau savo korporiumo teoriją.
Taip pat meditacija skirstoma pagal tipą:
a) substancijos meditacija (būsenos, formos) ir
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b) informacijos meditacija.
Substancijos meditacija treniruoja sąmonės būsenų režimus.
Yra standartinė būsena, kurioje žmogus būna daugiausiai. Ją
žymime 1. Yra meditacijos, kuriose siekiame būsenų žemiau
1, taip pat yra tokios meditacijos, kurios siekia būsenų aukščiau 1. Ta centrinė būsena, kurioje žmogus praleidžia daugiausiai laiko meditacijose domina mažiausia. Jos tikslas yra
pakitusi sąmonė, kurią keisti galima žemėjimo ir kilimo kryptimi. Iš pradžių turi būti siekiama pažinti kuo tiksliau visą
„substancijų“ skalę, ją tikslinti, daryti ryškesnę, o tada plėsti
diapazoną į abi kryptis. Mano teorijoje sąmonė yra specialios
substancijos, kuri vadinama egzistenciatu forma. Egzistenciatas įvairiai energetiškai įkrautas gali tapti skirtingų savybių substancijomis. Todėl eksperimentavimas su energijų
valdymu ir vadinamas „substancijos“ meditacija. Jos tikslas ištyrinėti visus sąmonės „fazinius būvius“. Tai daroma energiją
mažinant arba energiją didinant, taip pat ieškant visų įmanomų
valdyti padalų būsenų skalėje. Tai įvaldžius, keičiasi sąmonės
struktūra ir galimybės, todėl tokios treniruotės gali tapti įdomių eksperimentų objektu.
Yra informacijos meditacija, kuri skaido minties ir proto turinį. Ši meditacija susijusi su pažinimo funkcija ir jos tikslas
ieškoti būdų gauti neįprastos informacijos paprastai nežinomais ir nenaudojamais kanalais. Tačiau reikia treniruoti ne pačią natūralią mintį ar daiktą-mintį, bet „žaisti“ su rinkiniais.
Reikia paaiškinti šį terminą plačiau. Kuo skiriasi natūralus
pasaulis nuo dirbtinio? Natūralus pasaulis visada sujungtas ir
neišardomas. Dirbtinis pasaulis kuriamas iš rinkinių. Pirma pagaminami rinkinių elementai, tada tuos rinkinius galima jungti
įvairiais įmanomais būdais, panašiai kaip lego konstruktorius.
Pagal tai galima atpažinti, kur tikras daiktas, o kur dirbtinis.
Natūralus pasaulis niekur neturi natūralių palaidų rinkinių, jis
visada surinktas, o dirbtinis pirmiausiai pagaminamas kaip dalių sankaupa, o tada tos dalys sukonstruojamos. Pavyzdžiui,
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kalba ir mintis yra dirbtinės, nes jos išskaidomos į rinkinius.
Šie rinkiniai yra kažkur giliai paslėpti smegenyse. Tai sudėliotas žodynas ir gramatika. Taip pat mintižodžiai ir minčių gramatika.
Informacijos meditacija manipuliuoja rinkiniais. Galima treniruotis su pačiu laisvu rinkiniu, siekiant jį geriau pažinti. Galima iš turimo rinkinio bandyti sudėlioti visus įmanomus pasaulius. Pavyzdžiui, paimi mažiausią įmanomą kalbos elementą ir didžiausią arba sudėlioji koks minimalus ir maksimalus
sukonstruojamų pasaulių skaičius. Tačiau manipuliuoti galima
ne tik jau turimais rinkiniais, bet patartina pamėginti kurti naujus rinkinius ir iš jų dėlioti naujus pasaulius, taip lavinant informacinį psichikos komponentą. Vien seni ir įprasti dalykai
žmogaus nedomina, visada tikslas ieškoti ko nors naujo.
Ieškoma naujų „substancijų“ arba naujų informacijų, taip pat
žiūrima kaip tai paversti naujomis galimybėmis.
Tikrovės pažinimas yra dirbtinio rinkinio sukūrimas, kažko išardymas į tokį rinkinį. Žinojimas gali būti organinis, turintis
formines charakteristikas ir technologinis, dėmesį sutelkiantis
į rinkinių išskyrimą. Mano kažkada naudotas terminas „pirmykščiai rinkiniai“ reiškia tą potencialų „lego rinkinį“, į kurį
galima išdalinti tikrovę pačiame fundamente. Šis klausimas
yra vienas iš informacijos meditacijos klausimų.
Priešpaskutinė stotelė yra šių dviejų tipų sujungimas, kai vienu
metu ir valdoma būsena, ir dirbama su informacijos srautais.
Pagrindinis tikslas yra patikrinti iš abiejų pusių kaip informacijos srautas valdo būseną ir kokią įtaką būsena daro informacijos srautui. Ryšys paprastai būna toks: įprastinė sąmonės
būsena susijusi su įprastiniais informacijos srautais. Paaukštintos energijos būsena sukelia paspartintas informacines operacijas, pažeminta sąmonės būsena – sulėtina informacijos apdorojimą. Tačiau gali būti įmanomos ir subtilesnės substancijų gradacijos, kai informacija apdorojama ypatingai efekty351

viai arba žeminant energiją galima gauti gelminės informacijos, arba ji gali būti labai originaliai sujungta. Vienas toks
pavyzdys yra sapnai. Pagrindinis visų šių eksperimentų tikslas
– peržengti galimybių ribą, atrasti naujų, neįprastų, paranormalių suvokimų. Valdžia nesuinteresuota jokiomis žmogaus
pakitusiomis būsenomis, norima, kad jis visada būtų įsijungęs
standartinius, vienetu žymimus režimus, tačiau jie jau seniai
nėra jokie autoritetai tokiais klausimais.
Konkrečių treniruočių kol kas nepateikiu, manau pradžiai užtenka loginės schemos, kurią tie, kas nekantrauja, gali pabandyti užpildyti patys, pasirinkę tokias formas, kurios yra patogiausios.
2017-11-23, Kaišiadorys

60. Subjektyvus ir tikras laikas

Kelionės laiku mokslinės fantastikos gerbėjus žavėjo visais
laikais, tačiau retas kas rimtai pasvarsto, kaip šią svajonę realiai įgyvendinti. Oficialiame moksle tai laikoma neįmanomu
dalyku, todėl tokios teorijos prilyginamos šarlatanizmui, dėl
kurio neverta gaišti laiko. Problema ta, kad pats oficialus
mokslas neretai priartėja prie šarlatanizmo ribos, nes jo naudojamos sąvokos seniai neatitinka pasiektų žinių lygio. Pirmas
žingsnis, kurį būtina padaryti, yra įprastinio laiko vaizdinio
atsisakymas, nes šis vaizdinys neparodo kas laikas yra iš tikro.
Turime atskirti kur yra tikras laikas, o kur tik subjektyvus laiko įspūdis. Mokslas šio skirtumo nedaro ir dažnai remiasi tik
subjektyviu laiko įspūdžiu, kuriame kelionė laiku atrodo neįmanoma.
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Kaip atsiranda subjektyvus laiko įspūdis paaiškinti nesunku.
Čia galima pasinaudoti ekrano ir prie jo prijungto kabelio pavyzdžiu. Kabeliu teka informacijos srautas, vadinamas morfizmų srautu, kur informaciniai vienetai eina vienas po kito,
sekoje. Ekrane šie morfizmai išskleidžiami ir išdėliojami vienas šalia kito, prie kabelio „laiko“ prijungiant ekrano „erdvę“.
Iš esmės, toks yra žmogaus suvokimo principas, kur kabelis
yra nervai, o ekranas yra sąmonė. Šioje sistemoje pagrindinė
laiko vieta yra tarp dviejų taškų, A ir B, kabelio sraute. Šie taškai ekrane išskleidžiami į erdvę ir gaunami A ir B taškai vienas šalia kito. Mokslo klaida ta, kad jis įsivaizduoja, jog šie du
taškai pirminėje tikrovėje išsidėstę taip pat kaip kabelyje ir ekrane. Iš tikro šis išsidėstymas gali būti visiškai kitoks, kurį dar
reikia atrasti, norint suprasti kas yra laikas pačioje realybėje,
ne vien jos atvaizde.
Taigi tikrovėje mes neturime nei kabelio, nei ekrano ir dar reikia atrasti, kokia jos tikra sandara anapus subjektyvaus žmogiško suvokimo. Tik tada žinosime, ką reiškia persikelti atbuline eiga iš taško B į tašką A „laiko“ tėkmėje. Kaip tai vaizduojama tradiciniame moksle galima paaiškinti naudojant koordinačių sistemą, kur viena ašis yra erdvė, kita – laikas. Judėjimas šioje koordinačių sistemoje visada vyksta įstrižai, nes
jis susideda iš dviejų vektorių, erdvės ir laiko. Judėjimas ekrano-kabelio sistemoje visada yra erdvėlaikyje. Jeigu vektoriai
būtų atskiri, tai sugrįžti atgal iš taško B į tašką A erdvėje įmanoma, bet šitaip grįžtant suvienytoje sistemoje, visada įsiterpia
laiko vektorius, kuris tą grįžimo tašką visada pastumia laike į
priekį. Tad net sugrįžę į tą patį tašką erdvėje, mes jame būname kitame laike, nes laiko vektorius laikomas nesustabdomu ir
neapsukamu. Kelionė laiku reiškia, kad iš judėjimo erdvėje išimamas laiko vektorius arba jis apsukamas „priešinga kryptimi“.
Kiekvieną akimirką tikrovės chaose įvyksta daug poslinkių,
kurie prie pradinio taško prijungia skirtumo vektorių sistemą.
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Norint sugrįžti į pradinę būseną, kas būtų grįžimas laiku atgal,
reikia kompensuoti visus šiuos skirtumus. Tačiau tai ne taip
paprasta, nes reikia žinoti kokia to skirtumo sandara ir rasti
tokio skirtumo kompensavimo mechanizmą. Kodėl tai atrodo
neįmanoma kabelio-ekrano sistemoje galima paaiškinti taip:
kabelio taškų seka ir ekrano taškų išsidėstymas šalia vienas
kito sujungiamas su kontinuumo vaizdiniu, kuriame tęsiant
kiekvieną ankstesnį tašką, kartojama tai, kas buvo prieš tai.
Tokiame tapatybe ir homogeniškumu pagrįstame kontinuumo
vaizdinyje neįmanoma suformuluoti jokio mechanizmo, kuris
leistų modeliuoti laikines „reakcijas“. Tokiame vaizdinyje laikas ir erdvė yra paprasti dariniai, neturintys jokios struktūros
ir sandaros, todėl nėra už ko užsikabinti ieškant mechanizmo.
Tačiau kaip jau sakiau, tikrovėje nėra kabelio, ekrano ir kontinuumo ir dar reikia atrasti, kas joje yra tikras laikas. Jis tikrai
nėra morfizmų srautas kabelyje ir jų išskleidimas ekrane. Kas
tai yra iš tikro kol kas informacijos negavau, tačiau ateityje
pabandysiu modeliuoti. Dabar galiu pasakyti kelis pastebėjimus. Pirma, kabelio-ekrano modelyje laikas suvokiamas kaip
santykių sistema ir tai didelė kliūtis laiko technologijų atradimui, nes keliavimas santykiais sunkiai įsivaizduojamas.
Jeigu ir būtų įmanoma apsukti kontinuumo vektorius priešinga
kryptimi, taip būtų sugriauta natūrali pasaulio tėkmė ir visas
pasaulis apsisuktų į priešinga pusę, o toks apsisukimas prilygtų katastrofai. Tokiu atveju keliauti laiku nesukeliant lokalinės arba globalinės katastrofos būtų neįmanoma. Kitas
vaizdinys gali būti laikas kaip substancija, kur kiekvieni praėję
taškai egzistuoja vienu metu paralelinėse tikrovėse. Tik tokiu
atveju būtų galima keliauti tarp paralelinių laiko taškų, nesugriaunant tikrovės. Tačiau šią sandarą dar reikia atrasti. Kaip
jau sakiau, to nebus tol, kol mokslas neatsisakys kontinuumo
vaizdinio ir kebelio-ekrano modelio, kuris programuodamas
suvokimą nuvedą žmogų klystkeliu.
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Kol visi laiko struktūros elementai pagrįsti kontinuumo sąvoka, tol kelionių laiku technologija neįmanoma. Skirtumas turi
būti suvokiamas ne kaip kontinuumas, bet kaip multipleksas
sudarytas iš didelio skaičiaus deformuotų kontinuumų, kuriame įmanomi perstatymai ir reakcijos. Turėtume surasti, koks
šiame multiplekse taškų A ir B tikras išsidėstymas ir kaip įmanomas apsuktas judėjimas nuo vieno prie kito. Tai nėra taip
paprasta, nes ekrano, kabelio, kontinuumo vaizdinys įaugęs į
žmogaus protą ir jį iš ten labai sunku iškrapštyti. Proveržiui
reikia atrasti metodą, kuris leistu perdarytų suvokimo struktūrą, išlaisvindamas iš iliuzijos, kuri mokslininkus ir filosofus
valdė per visą istoriją. Šis įvykis būtų iš tikro revoliucinis, nes
žmogus pagaliau suvoktų, kad tai, ką mato sąmonėje, nebūtinai atitinka anapusinę tikrovę, ir kad šis paveiksliukas tėra labai apytikslė interpretacija.
Retas kas žino šią paslaptį ir visi filosofiniai svarstymai apie
laiko struktūrą įklimpę paprastų kontinuumų iliuzijose. Aš siūlau paprastus kontinuumus pakeisti sudėtingais ir vadinu juos
multipleksais, arba dauglypomis. Multiplekso struktūra turi
atitikti tikro laiko struktūrą, ištraukiant ją iš santykių junginio
vaizdinio ir paverčiant realia substancija, kurioje gali vykti tikri procesai, kurie subjektyviai būtų suvokiami kaip kelionė laiku.
Ir pabaigai noriu atkreipti dėmesį į gryną mokslinį laiką ir aprengtą kultūrinį laiką, kuris vadinamas istorija. Visuose mokslinės fantastikos kūriniuose keliaujama ne grynuoju laiku, bet
istoriniu laiku, pavyzdžiui, iš 2018 metų į 1005 arba 45 mūsų
eros metus. Laiko mechanizme istorijos drabužiai – nėra svarbūs, tačiau mūsų orientacija laike paremta istorinių faktų ir įvykių žinojimu. Šis turinys yra tarsi koordinačių sistema, kurioje naudojama ne matematika, bet civilizacijos istorija. Kelionė laiku negali būti visos tikrovės kelionė, nes jeigu mes apsuksime visą tikrovę atgal laiku, tai tą tikrovę ištiks katastrofa.
Vadinasi keliaujant laiku, dabartis neturi išnykti visiems, no355

rima, kad ji išnyktų tik laiko keliautojui. O tai gali būti daug
sunkiau, negu apsukti visos tikrovės skirtumų vektorius. Laikas gali būti statiškas, nejudantis, tada būtų galima žmogų iš
vienos laiko vietos išimti ir perkelti į kitą vietą. Sąmonės sraute tai atrodytų kaip persikėlimas iš vieno laikmečio į kitą, tačiau iš tikro tai būtų kelionė tarp paralelinių pasaulių.
Ezoterikoje daug istorijų, kuriose pasakojama apie laiko keliones. Yra buvę net žmonių, kurie tvirtino, kad yra atkeliavę iš
kito laiko. Sunku pasakyti kiek jais galima pasitikėti. Visuomenės žinių lygis šiuo klausimu labai žemas, ir valdžia slepia
tikrus savo eksperimentus, projektus ir teorijas nuo visuomenės, nes šios technologijos labai svarbios istorijos valdymui.
Kad istorija valdoma dirbtiniu būdu, nenorima viešinti – kad
daug rezonansinių įvykių gali būti spec. operacijų rezultatas,
kuriomis buvo bandoma pakeisti istoriją iš kito laiko. Tie, kas
atkeliauja iš kito laiko, turi didelį pranašumą, nes žino visus
faktus ir įvykius, kuriuos specialiu poveikiu gali pakreipti norima linkme. Kiekvienas tikrovės objektas yra laiko gija, kuri
ateina iš praeities ir keliauja į ateitį. Šiame gijų ryšulyje, kokią
nors nepageidaujamą giją galima ištraukti ir užleisti erdvėje
vietą, kitoms gijoms. Taip gali dingti žmonės, šeimos, giminės, žinios, technologijos, įvykiai ir t.t. ir istorija būti pakreipta net pačiomis netikėčiausiomis kryptimis.
Neturėtume manyti, kad tai neįmanoma, o tokia galimybė atsiveria tada, kai iš modelio pašalinamas paprasto kontinuumo,
ekrano ir kabelio suformuotas laiko vaizdinys. Laiko valdymo
mokslui – tai didžiausios kliūtys.
2018-06-14, Kaišiadorys
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61. Žaidimų su laiku pasekmės

Kelionės laiku tipiška mokslinės fantastikos tema, kuri iš grožinės literatūros ir filmų perėjo į kitas sritis. Viena jų yra
ezoterika, kurioje dažnai pasirodo žmonės ir istorijos, susijusios su paranormaliais gebėjimais, leidžiančiais pažaboti laiką.
Ji taip pat reiškiasi ir kaip užribio mokslo tema, svajojant apie
laiko valdymo technologijas. Visos technologijos prasideda
nuo teorijos, teorijoms sukurti reikia tirti tikrovę. Norint valdyti laiką, reikia žinoti, kas jis iš tikro yra. Kol sąmonėje karaliauja primityvus fenomenologinis vaizdinys, be jokios subtilesnės reiškinio analizės, tol apie kokį nors efektyvesnį valdymą nėra net kalbos. Todėl turime pažinti laiką, nesivadovauti jo primityviais vaizdiniais. Kūryboje ir ezoterikoje dažnai fantazuojama, priskiriamos sau neegzistuojančios galios;
mokslas siekia būti rimtesnis, bet dažnai apribodamas fantaziją uždaro gerų idėjų šaltinį, padarydamas šiam klausimui didelę žalą. Kad skeptikai neverkšlentų, pateikiu savo idėjas
kaip konstruktą, kurį galima panaudoti kūryboje, rašant laiko
kelionių tema. Taip pat reikia neužmiršti, kad be kelionių yra
daug kitokių laiko valdymo galimybių, tokių kaip pranašavimas, ateities numatymas ir t.t.
Pradėsiu nuo fundamentalių su laiku susijusių skirčių. Šis
klausimas skirstomas į tris aukštus, kuriuose laikas pasirodo
skirtingais avatarais: pagrindinis laikas – nežinia kas, nes jis
yra už patyrimo srities, pirminėje tikrovėje. Kokia jos struktūra šioje vietoje galima pasakyti tik pasitelkus teorinę ezoterinę vaizduotę, kuri pakiša idėją leidžiančia pagauti esminį
jo bruožą. Man šis bruožas apsireiškė kaip laiko laužmenų
(fraktalų) konstruktas, kuris gali turėti „keliolika“ dimensijų.
Esmė ta, kad laiko nelaikau vienmčiu, jo negalima žymėti viena progresine tiese, ši savybė atsiranda tik aukštesniuose lygmenyse. Tiesioginis laikas yra tas prezentinis srautas, kurį su357

formuoja į sąmonės sątvarą patenkanti informacija. Tai ta pagrindinė žmogaus „amžinoji dabartis“, kurioje visada yra sąmonė. Be abejo, šis prezentinis srautas yra to tikro pagrindinio
laiko slaja, kurioje užmaskuojamos tos sudėtinės tikro laiko
struktūros, kurias reikia žinoti, norint laiką valdyti technologiškai. Prezentinis srautas tos struktūros neparodo, todėl privaloma jį peržengti. Toliau eina perdirbtas laikas, kuris yra
pertvarkytas prezentinis srautas, pavirstantis į du avatarus:
preteritinį laiką, kuris žymi praeitį ir futūrinį laiką, kuris nurodo į ateitį. Šie du paskutiniai avatarai yra labiausiai nutolę
nuo to tikrojo laiko, jie yra tie likučiai, kurie lieka panaudojus
prezentinį srautą. Vadinasi tikrais išoriniais kūnais gyvename
tikrame daugiamačiame laike, o suvokiame jį kaip šiuos tris
išvardintus srautus: dabartį, praeitį ir ateitį.
Tai bendro pobūdžio žemėlapis, kuriam toliau suteiksiu teorinio modelio pavidalą. Esmė yra dvi koordinačių ašys, kurių
horizontali žymi erdvę, mano vadinamą tentyvu, o vertikali
yra laikas, vadinamas tenkme. Tentyvas yra mūsų tikrovės fiksuota struktūra, kurioje galima išskirti stabilias vietas, kuriose
kaip arenose rutuliojasi įvykiai. Tentyvą galima pažinti, o kadangi jis keičiasi labai lėtai, susipažinus su vietovėmis galima
iš anksto žinoti ką rasi vienoje ar kitoje vietovėje atidūręs. Dėl
šio priežasties tentyvas yra numatomas ir prognozuojamas,
keičiasi tik dėl tenkmės sukuriamų situacijų. Tentyvo vietovėje yra vertikali ašis, žyminti tenkmę, kuri pagal analogiją su
vietomis erdvėje turi savo lomų struktūrą. Loma yra pagrindinis tentyvo vienetas, kurio centre yra koks nors įvykis. Lomos nuo vietų skiriasi tuo, kad jos nėra tvarkingos, jos tvarkomos tik susidūrusios su pagrindiniu tikrovės prezentiniu
srautu, kuris atsiranta tentyvo ir tenkmės susikirtimo vietoje. Į
ateitį ir praeitį šio susikirtimo nėra, todėl jos egzistuoja ne kaip
tiesės, bet kaip netvarkingi debesys, kuriuose vyrauja laužmenų struktūros. Artėjant prie prezentinio susikirtimo, lomos įgauna tvarką ir įsikomponuoja į kokią nors išreikštą vietovę.
Mano mokslinės fantastikos pasaulyje, kelionės laiku įmano358

16 pav.
mos kaip „tenkmės lomų įtentyvinimas“, tai yra erdvės burbulo išplėtimas į praeitį arba ateitį, kur susikuria keliautojo
lauku pasaulis, kuriame dar kartą pergyvenama praeitis arba
anksčiau laiko išgyvenama ateitis. Erdvė netvarkingai pagal
laužmenis išdėstytas lomas sutvarko jų logiška seka, gauname
realizuotą ateitį arba praeitį.
Visi žino su laiko kelionėmis siejamą paradoksą, pagal kurį
pakeitus ką nors praeityje, išnyksta visa ateities linija, ateitis
pasikeičia. Pavyzdžiui, jeigu kas nors nukeliavęs į praeitį nužudytų tavo protėvius, be pėdsakų išnyktų visa su šiais protėviais susijusi ateitis. Tokias energetines linijas tenkmėje vadinu strujomis, kurios yra energetiškai susietų lomų kamuolys,
kurios, patekusios į įtikrovinančią erdvę, yra realizuojamos
tam tikra įvykių seka. Nukirtus kurioje nors vietoje strują, ji
ištraukiama iš visos ateities. Arba kitas variantas – ateitis pasidalina į dvi paralelines juostas, kur vienoje realizuojama sena struja, o kitoje – ši struja išnykusi. Tai susiję su problemomis, kadangi šalinant geras strujas iš tenkmės, bloginama ateitis, jų vietą užima blogosios strujos. Todėl neprotingai žai359

džiant su laiku, ateitį gali ištikti katastrofa, nes ta sunaikinta
struja galėjo būti priežastis, kuri užkirto kelią nelaimėms, strują ištraukus iš ateities, joms atidaromas kelias.
Pagrindinis klausimas – kaip tenkmėje išsirikiuoja lomos, nuo
kokių faktorių tai priklauso. Aš išskiriu du faktorius: sąmoningą valią ir fizinę energiją. Valia rikiuoja lomas pagal savo planus, kuriuos suprojektuoja smegenys. Tokius planus turi visi
žmonės ir visos organizacijos. Kadangi dauguma planų susikertantys, tai jie pasiskirsto į realizuotus ir nerealizuotus. Taip
pat planams trukdo energijose vykstantys procesai ir įvykiai,
kurie gali būti palankūs ir patogeniniai. Žinant visus planus,
vietas ir energijas, galima prognozuoti ateitį, net nekeliaujant
laiku. Tačiau tai žinoti galima tik esant totaliai peršviečiamai
ir kontroliuojamai sąmonei. Tokia kontrolė yra vienas laiko
valdymo būdų, leidžiančių tentyve numatyti visus susidūrimus
ir ateities strujų nukirtimus, kurie kreipia laužmenis prezentiniame sraute tam tikra kryptimi, kuria išvynioja lomų laužmeninį kamuolį. Viskas susidėsto proporciškai ir tikimybiškai.
Jeigu strujos šalinamos įžūliai ir užgrobinėjama ateitis – ji pradeda smirdėti. Todėl galima įvesti dar vieną sąvoką, kaip vietos ir lomos kvapas. Jeigu kokioje nors vietoje daug strujų buvo nukirsta neteisėtais metodais, ta vieta pradeda dvokti, nes
šią praeitį su savimi tos sąmonės ir organizacijos tempiasi per
visą istoriją. Kadangi dvokti nenori niekas, buvo sukurta kvepalų industrija, kurios paskirtis apsmardinti kvepiančius ir iškvepinti smirdančius. Dėl šios priežasties reikia turėti gerą
uoslę, kad galėtum atskirti tikrą kvapą nuo dirbtinio. Šioje
sistemoje dirba žiniasklaida, propaganda, ideologija, informacinio karo specialistai ir taip toliau. Tarp praeities ir prezentinės sąmonės įstatomi priedangos ekranai arba įvykis iš viso
ištrinamas iš sąmonės ir visuomenė neužuodžia organizacijų
dvoko.
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Kišimasis į ateitį susijęs su didele atsakomybe ir etika, nes neprotingai į ją kišantis galima sukelti nepataisomų padarinių.
Tai toks griežtas principas, kad iš tikro neaišku kokios bus pasekmės net šalinat iš pažiūros blogą strują. Kad tai galėtum
numatyti, turi žinoti visą strujos lomų kamuolį ir visų strujų
tarpusavio sąveikas. Ateities bloginti neturi teisės, nes ateitis
nėra niekieno nuosavybė. Valdyti ją galima tik tam turint pakankamai gebėjimų.
Lomas labai gražiai galima išrikiuoti laikrodžio mechanizmu,
kuris veikia matematiškai tiksliai. Ar tikrovėje yra toks laikrodžio mechanizmas, kuris padaro visą ateitį nulemtą iš anksto
– nežino niekas. Arba gali būti, kad yra tam tikri dėsniai, kurie
leidžia dideliu tikslumu įvykių seką apskaičiuoti. Individualiai
dirbant savo laike, šią sistemą galima naudoti kaip nori, nes šitaip pakenkti neįmanoma. Pakenkiama tik savavališkai kišantis į svetimą laiką.
Šią sistemą galima taikyti ir psichologiškai, savo sąmonėje
modeliuojant laiko strujas arba žaidžiant praeities arba ateities
lomų pasauliuose, dėliojant savo gyvenime lomas į sekas, kurios vadinamos planais. Visi nori žinoti savo ateitį. Tai yra
įmanoma, bet lengviausia kai tą ateitį susiformuoji pats, savo
valios pastangomis. Pagrindinis klausimas – siekti, kad tavo
laikas nepradėtų dvokti, nes tada nepadės jokie kvepalai.
2017-10-27, Kaišiadorys

64. Kaip kovoti prieš telepatiją

Nesename savo apibendrinime pateikiau viso žmogaus spektro
teoriją, pagal kurią žmogų sudaro savotiška piramidė, turinti
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tris aukštus. Pirmas aukštas yra fizinė brana, kuri yra pirminė
tikrovė, kurioje atsiranda tikrasis žmogaus kūnas. Antras
aukštas yra gnostinė brana, kuri yra pirminė tikrovė, sukurianti
sielos substratą. Ir paskutinis aukštas yra suvokimo realinas,
pagal mano teoriją atsirandantis luksorinų kvantiniame lauke.
Šitas aukštų arba sluoksnių vaizdinys yra sąlygiškas, nes iš
tikrųjų visi aukštai yra vienoje erdvėje ir persmelkia vienas
kitą. Sluoksniai tai tik ta prasme, kad skirtingi aukštai mažiau
tarpusavyje sąveikauja, tik per tam tikras sąsajas ir portalus.
Pagal šią teoriją, žmogaus suvokimas gyvena trečiame aukšte
ir vadinamas realinu, kuriame įsąmoninama tai, kas pirminėje
tikrovėje yra žmogaus fizinis kūnas ir gnostinė siela. Pačių tikrovių sąmonė tiesiogiai nemato, jos atsiveria tik per realinu
pavadintą tarpininką. Tai reiškia, kad realine matoma tik tam
tikra dalis išorinės realybės, kuri yra svarbiausia išgyvenimui,
tačiau visas spektras lieka už suvokimo ribų ir priklauso transcenderių pasauliui.
Šis modelis leidžia išskirti tokias įmanomas egzistencijos formas, kurios apima visą ezoterinių mokslų struktūrą. Pirmiausiai yra suvokiantis žmogus, percepcijos subjektas, kuris savo
realine gali susidurti su tokiomis „būsenomis“. 1 kategorija
yra nejudrūs, neaktyvūs fiziniai objektai. Jie skirstomi į gyvus
ir negyvus. Negyvi yra materialūs daiktai, gyvi yra augalai –
jie gyvi todėl, kad gali egzistuoti tik tam tikroje aplinkoje ir
žūsta, jeigu pažeidžiami. Tačiau jie neaktyvūs, nejudrūs. Galima spėti, kad net jeigu gyvi augalai priklauso pirmai kategorijai, jie turi rudimentinį gnostinį sluoksnį, kuris yra jų gyvumo pagrindas.
2 kategorija yra gyvūnai, kurie elgiasi primityviai, instinktyviai arba rodo labai žemą intelekto lygį. Jie yra mišri egzistencija, bet jų gnostinė brana nepilnai išsivysčiusi ir neturi
tokių galimybių, kokias turi žmogus. Iš principo galimas ir
priešingas atvejis, kai gnostinė brana daug geriau išsivysčiusi
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negu žmogaus, bet tokių tirti neteko, todėl nieko negaliu pasakyti. Pirmam aukštui priklauso dar viena kategorija, kurią
pavadinau x kategorija. Tai fiziniai transcenderiai, kurie, net
būdami žmogaus fizinio aktyvumo zonoje, sugeba apgauti suvokimo receptorius ir likti fiziniu pavidalu nematomi arba matomi ne tokie, kokie yra. Bandoma kurti tokias nematomumo
technologijas, bet aš kalbu pirmiausiai apie natūralų sugebėjimą. Bet „stealth“ technologija irgi egzistuoja ir aktyviai
vystoma. Turimi lėktuvai nematomi radarams, kuriami nematomumo apsiaustai (invisibility cloaks) ir t.t. Yra ir šiaip nesąmoningos jėgos fizinėje branoje, kurių žmogaus juslės neužgriebia. Tai – transcenderiai.
3 kategorija – tai gnostiniai daiktai. Kadangi gnostinė brana
žmogui nematoma ir jis šviesos arkoje gali matyti tik savo
mąstymą, tai visi gnostiniai negyvi ir augaliniai daiktai yra natūralūs transcenderiai. Transcenderis yra ir žmogaus siela –
savo matome tik nedidelį fragmentą, kito žmogaus matome tik
fizinį kūną. 4 kategorijai priklauso gnostinės struktūros, kurios
sujungtos su luksorinų lauku ir turi suvokimo sugebėjimą. Tai
gyvybės formos, kurios gali būti labai įvairaus išsivystymo
lygio, tiek žemesnio už žmogaus, tiek gerokai aukštesnio. Jų
pagrindinis bruožas yra tas, kad jos mato gnostinę braną ir atitinkamai, gali suvokti žmogaus sielą tiesioginiu regėjimu, sužinoti jos visą turinį.
Šis pasaulis visas, aišku, yra už uždangos, bet yra labai didelės
pastangos jį įvaldyti. Didžiausios svajonės – fizinio transcenderio technologijos, kurios sugeba apgauti akis ir telepatijos
technologijos, kurios sugauna, sunaikina gnostinį sielos transcenderį, į fizinę braną ištraukia sąmonės turinį, atmintį, vaizduotę, mintis ir t.t.
Tokios yra egzistencijos formos, nuo įprastinių, iki ezoterinių,
nematomų. Ezoteriką, aišku, pirmiausiai domina tai, kas nematoma, nepasiekiama, paslaptinga. Tarkime yra toks teleki363

nezės reiškinys. Jis gali būti sukeltas savaiminės realine neatvaizduojamos jėgos, o už objektų telekinetinio judinimo gali
stovėti fizinis arba gnostinis transcenderis, kai fizinis daiktas
juda, bet žmogaus realinas neatvaizduoja, kas stovi už to judėjimo. Paslaptingiausios ir mažiausiai ištyrinėtos yra 4 kategorijos gnostinių transcenderių struktūros. Tai visai natūralu,
jos yra anapus sąveikos, o neturint sąveikos tyrinėti labai sunku. Pačios šios būtybės, suprantama, dėl strateginių motyvų
savo paslapčių išdavinėti nenori.
Žmogui susidūrus su tokiomis anapusinėmis jėgomis, aktualiausias yra klausimas, kaip elgtis telepatinio ketinimo išaiškinimo atveju. Ketinimų viešumas žmogų labai susilpnina, nes
visi priešai ir konkurentai gali iš anksto pasiruošti visiems
ėjimams, užkirsti kelią visoms priemonėms ir sugriauti planus.
Tokia technika – minčių transcenderio ištraukimas į suvokimą
– labai galinga ir pasipriešinti jai įmanoma tik turint maskavimo galimybes arba tokią pat techniką, su kuria irgi gali kontroliuoti savo konkurentus. Tam kartais užtenka analitinės empatijos, bet jeigu reikia faktų, turi naudotis tiesiogine telepatija.
Kad būtų įmanoma tokia telepatija, turi turėti atvirą gnostinės
branos sistemą. Ji leidžia kito žmogaus ketinimą suvokti savo
realine kaip tiesioginį faktą. Tada gali perduoti signalą savo
fiziniam kūnui ir atlikti kokius nors veiksmus, kuriais tam
žmogui parodai, kad jo ketinimas žinomas. Tai galima padaryti atvirai arba tik užuominomis. Galima tai iš viso nuslėpti,
bet užkertant kelią visiems priešiškiems veiksmams. Galima
paruošti spąstus, įvairias sinchronizacijas arba šiaip stebėti ir
kontroliuoti.
Tada, kaip matome principe, žmogus pagal elgesį pradeda suvokti, kad yra stebimas, kad žinomos jo mintys ir planai, kad
kažkas užbėga už akių, visada kažkur laukia ar demonstruoja
tavo gyvenime įvairias sinchronizacijas. Tai ypač mėgsta da364

ryti valstybės organizacijos, kurios apie žmones turi labai daug
informacijos ir ja naudojasi savo operacijose.
Iš kitos pusės, telepatas savo informaciją tikrina ir padaręs savo užuominas, visada stebi reakcijas, žiūri kaip žmogus reaguoja veiksmais ir mintimis į faktą, kad jo mintys viešos. Todėl geriausia nedemonstruoti jokių reakcijų, bet paprasčiausiai
stebėti, ką prieš tave veikiantis žmogus daro, nes visi gyvena
fizinėje branoje ir joje susekami ir fizinės branos juslinė
telepatija duota visiems. Todėl atsakyti galima per fizinę braną
organizuojant savo kontrolę. Nors mintys yra nematomos, jos
be kūno niekur nepabėga, net jeigu nežinomos ir jas galima
iššifruoti per fizinę elgseną.
Iš kitos pusės, galima sužaisti žaidimą ir su savo ketinimais,
mažinant jų skaičių, darant juos neapibrėžtus, staigiai keičiant
paskutiniu momentu arba naudojant apgaulingus ketinimus,
kuriais išprovokuojama ruoštis prevencinei operacijai, o paskui, pakeitus ketinimą – ta operacija sužlugdoma. Šiais laikais viskas kainuoja, operacijos ir laikas brangus, tad už neleistiną įsibrovimą galima priversti brangiai sumokėti. Reikia
neužmiršti, kad pats ketinimas, kuris nerealizuotas jokiais
veiksmais – nėra baudžiamoji veika, tad čia žaisti galima kiek
nori. Už mintis suimtas dar nebuvo niekas. Taip pat įsibrovimo į mintis neviešina, nes nori laikyti paslaptyje tokias
technologijas, be to, tai pažeidžia įstatymus ir kol įstatymai
nepakeisti – tokios psichotroninės operacijos yra už įstatymų
ribų.
Tokiais metodais dažnai veikia žvalgybos, kurių tikslas – žinoti, o kokiais metodais informacija gaunama, nesiskaito. Bet
jeigu prieš tave veikia priešiškai, yra daugybė būdų, kuriais
galima jiems maksimaliai apsunkinti gyvenimą. Pirmiausiai
reikia suvokti, kad žvalgyba veikia kaip užhorizontiniai transcenderiai ir ši taktika iš pradžių labai dezorientuoja, bet ją
išaiškinus, ji nekelia tokio įspūdžio kaip iš pradžių.
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V. Kontrolė
69. Akies psichotronika

Nuo pat pradžių galima susitarti, kad aišku, jog kalbėdami
apie sąmonę, turime galvoje visus ją sudarančius kvantinius
laukus. Kodėl tai „laukai“ – turėtų būti suprantama: iš laukų
sukonstruota visa tikrovė, tad jeigu sąmonė yra šios tikrovės
dalis, ji taip pat turi būti laukų struktūra. Šie laukai specifiniai,
jie kitokie negu tie, iš kurių sudarytas kūnas, tačiau, nepaisant
to, tai vis tiek laukai. Supratus šią dalį, galima žengti žingsnį
dar toliau. Turime bendrą bet kokio lauko modelį, kuris kaip
šablonas tinka bet kokiam konkrečiam laukui. Natūralu, kad
jis bent iš dalies gali būti taikomas ir sąmonės laukui. Šis standartinis modelis, be abejo, turi būti papildytas, nes sąmonė
dirba su informacija, tuo tarpu kūnas sudarytas iš mikrojėgų,
kurios save realizuoja kaip fizinę egzistenciją. Kadangi kūnas
sukonstruotas iš jėgų, kaip visuma jis yra „jėgos agregatas“,
kurį galima naudoti fiziniam darbui, kurio centre – biologinė
Niutono jėga. Kita vertus, jeigu sąmonė ir „dirba“, tai ji dirba
su informacija ir čia reikia jau visai kitų lauko savybių. Informaciją reikia aprėpti, atspindėti ir pritaikyti. Tada ją galima
perduoti naudoti kūnui. Aprėpia indukcijos plotas („ekrano“
savybė), atspindi rodomoji sąmonė ir pritaiko valdymo modulis. Visi šie procesai vyksta specifiniuose laukuose, kuriuos
vadinu gnostiniais.
Abiejų tipų laukai – begaliniai, todėl juos galima įženklinti tokiais ženklais:
〈FC〉=∞
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〈GC〉=∞
Raidė F reiškia fizinis, G – gnostinis, o C – kontinuumas. Kitaip sakant, šie ženklai nurodo paprastą faktą, kad sąmonės
laukas yra tokia pat begalybė, kaip ir fizinis kosmosas; jis neapsiriboja vienu ar keliais žmonėmis, net viena biosfera. Kadangi sąmoningos biosferos kosmose gali rastis bet kur, tai rodo, kad jos substratas turi kosminius mastelius, šį faktą žymint
begalybės simboliu. Galima pažymėti ir dar vieną labai svarbų
faktą, kad fizinis ir gnostinis laukai – nesutampa:
〈FC〉≠〈GC〉
Šis faktas neigia redukcionistinį modelį, kuris tvirtina, kad sąmonės kaip informacijos susiejimo funkcija yra tik tam tikra
fizinių laukų būsena. Kitas modelis laikosi dualizmo prielaidos, pagal kurį – sąmonė ir kūnas skirtingi pasauliai, nors ir
sujungti. Tačiau surištumas yra normali laukų būsena, pasitaikanti labai įvairiuose kvantinių laukų reiškiniuose. Tai reiškia,
kad tapatybės nėra, tai matosi iš „lygties“, bet yra tam tikra sąveika, kuriai būtų galima sugalvoti kokį nors ženklą, bet ne čia
yra esmė to, ką šioje vietoje noriu pasakyti.
Kvantinio lauko teorijoje kvantinis laukas yra operatorius. Tai
yra jis rodo, ne kad yra kažkokia kiekybinė savybė, bet kad su
duota funkcija reikia atlikti tam tikrus veiksmus. Paprasti operatoriai, pavyzdžiui, yra šaknies arba integralo ženklas. Šaknis
reiškia, kad reikia apskaičiuoti trupmeninį, mažesnį už vienetą
laipsnį, o integralas – kad reikia integruoti funkciją, o tai padaroma suradus pirmykščių funkcijų skirtumą. „Laukas“ kvantinio lauko teorijoje – analogiškas operatorius, kuris rodo, kad
su kontinuumu GC atlikus tam tikrus veiksmus, sukuriama
kvantų fizikinė sistema, kurioje gali būti bet koks kvantų skaičius (iki begalybės). Fizinių laukų operatoriai yra žinomi, jie
tyrinėjami „Standartiniame modelyje“, o gnostinių laukų operatoriai – laikomi paslaptyje ir naudoti leidžiama tik jų šablo368

nus. Kadangi pati operatoriaus struktūra yra sudėtinga, jos visos čia nepateiksiu, parodysiu tik bendrą logiką.
(Tarp kitko, kad būtų aiškiau, operatorius ženklinamas kepurėle virš lauko ženklo.) Fizinis ir gnostinis laukas žymimi taip
Ψ ̂〈GC〉=∞
Φ ̂〈FC〉=∞
Tą faktą, kad šie laukai sąveikauja, galima pažymėti abiejų
krypčių rodyklėmis. Pirmas yra sąmonės laukas, nes jis yra
„analitinis centras“, o tada eina fizinis laukas, kaip žmogaus
komandas vykdantis operatyvinis vienetas.
Ψ ̂〈GC〉↔Φ ̂〈FC〉
Žinoma, vien lauko kontinuumo ir jo padalinimo į harmoninius osciliatorius – neužtenka tam, kad paaiškintum suvokimo
reiškinį, bet fundamentalią struktūrą iš standartinio lauko modelio perkelti į sąmonės lauką – galima.
Kalbant apie sąmonės laukus, pagrindinis procesas yra informacijos perkėlimas iš fizinio pasaulio į gnostinę braną. Šis
perkėlimas vyksta moduliuojant indukcijos būdu. Apibrėšime
terminus. Moduliavimas yra informacijos struktūros uždėjimas
ant kokio nors substrato, pavyzdžiui, radijo ryšyje šis substratas yra radijo bangos. Substratas moduliuojamas, siunčiamas dideliais atstumais ir tada nuskaitomas. Moduliavimas
vykdomas indukcijos būdu, tai reiškia informacijos morfizmas
perkeliamas į substratą iš vienos formos į kitą, naudojant indukcijos fenomeną (kai vienas laukas sukuria kitą lauką). Pavyzdžiui, elektronų laukas, valdomas srovės, sukuria fotonų
bangas, į kurias perkeliamos srovės charakteristikos elektros
grandinėje. Šis procesas naudojamas ir biologijoje, kur smegenyse, kurios yra kanalas į gnostines branas, moduliuojamas sąmonės laukas ir sukuriamas kūno aplinkoje esančio pasaulio
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modelis. Šis principas jau daug kartų aiškintas, tad šioje vietoje – nesiplėsiu.
Biologinėse informacijos susiejimo sistemose vyksta procesas,
kurį galima pavadinti „kaskadine indukcija“, kai moduliavimas pernešamas į vis aukštesnį lygmenį.
Šį principą labai lengva imituoti naudojant technologines priemones, kas psichotroninę įtaigą daro labai paprasta. Nuskaitant moduliuotas sroves – gaunama bet kokio kaskadinės indukcijos lygmens informacija; darant srovėms išorinę įtaką –
informacija į sąmonę įrašoma. Kitaip sakant, su psichotronine
technika galima vykdyti abikryptę sąveiką su žmogumi. Tuo
pagrįstos, informacijos įsisavinimo, komunikacijos, tardymo ir
klastojimo technologijos, naudojamos CŽV. Šiuo metu legali
yra tik „akių psichotronika“, kuri vadinama Augmented reality
ir Virtual reality technologijomis. Šis principas yra labai paprastas, į akies ekraną kartu projektuojant natūralius ir dirbtinius fotonus, gaunama „išplėstoji realybė“, o jeigu projektuojami 100 proc. tik dirbtiniai fotonai – tai yra „virtuali realybė“. Tokios technologijos legalios ir jos labai intensyviai
kuriamos, o masinė priekyba prasidėjo 2016 metais. Pirmiausiai technologijos taikomos pramogoms ir iš dalies darbui,
ypač „išplėstoji realybė“, su kuria galima kaip nori papildyti
įprastinę akies realybę.
Šios „psichotronikos“ paviešinimas reiškia, kad iššifruotos visos akies ekrano moduliavimo charakteristikos, ir kad jos seniai nelaikomos jokia paslaptimi. Bet proto daug turėti, kad
suprastum, jog tuo pačiu principu veikia ir aukštesnių lygmenų
psichotronikos – nereikia. Čia psichotronika gali irgi tik išplėsti, o gali ir pakeisti visą sąmonės turinį ir vienintelis kriterijus, kuris leidžia atskirti, kur matrica, o kur – ne, yra kaupiamoji sąmonė. Tačiau jeigu suklastota ir ji, tai jokių kriterijų
nelieka. Aukščiausia, žmogui prieinama psichotronika, yra tiesioginis gnostinių laukų moduliavimas per „pseudofotoninę“
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indukciją ekranas-į-ekraną. Tai daroma per atstumą arba
tiesioginio kontakto būdu. Tokia technologinio sapno „realybės“ paslaptis.
Bet grįžkime prie sąmonės lauko klausimo, kuris dar nebaigtas
ir daug įdomesnis. Čia, pagal standartinį lauko modelį, randami du aspektai a) sukabinimas arba surišimas ir b) informacinis susiejimas, reprezentantu rekonstruojant šaltinį. Pirmo
proceso principai turėtų būti analogiški fizinei branai, kur šį
darbą atlieka mikrojėgos, kurios aiškinamos kaip apsikeitimas
sąveikos kvantais. Šio proceso matematinio skaičiavimo pagrindas yra Lagranžo energija, kuri yra potencinės ir kinetinės
energijos skirtumas.
Pirmiausiai, reikia suprasti kaip fizikoje apibrėžiama „energijos“ sąvoka. Energija – tai gebėjimas atlikti darbą, kuris tiesiogiai susijęs su jėgos sąvoka. Tad nenuostabu, kad iš lagranžiano, atlikus tam tikrus veiksmus, galima apskaičiuoti bet
kokios fizinės ir gnostinės sistemos mikrojėgas. Šios mikrojėgos apskaičiuojamos naudojant pagrindinę kokio nors konkretaus lauko judėjimo mechanikos lygtį, kuri sudaroma naudojant Lagranžo judėjimo lygties šabloną. Kadangi laukas sudarytas iš kvantų, tai šio lauko judėjimas arba „mechanika“ –
tai visų kvantų bendrai suminis judėjimas, kurio kiekybines
charakteristikas galima apskaičiuoti naudojant lauko lygtį.
Tačiau yra ne tik lauko mechanika, bet ir transformacijos. Kadangi substancija sudaryta ne iš paprasto lauko, bet iš sudėtingų struktūrų, tokių kaip atomai arba kompleksai, tai pasikeitus šių struktūrų sudėčiai, keičiasi substancijos savybės.
Tai gali įvykti išspinduliuojant sudėtines dalis, dėl ko persitvarko struktūros arba sugeriant papildomus kvantus, dėl ko
pasikeičia struktūrų energetinės ir mikrojėgų būsenos. Šie procesai ypač svarbūs gnostinėje branoje, nes gnostinės smegenys, kurios vadinamos sąmone, taip pat auga, transformuojasi
ir keičiasi. Tai vyksta panašiai kaip ir kūne – tam turi būti su371

geriama energija ir „statybinės medžiagos“. Ir šis procesas
vyksta gnostinėje branoje. Tai gali pastebėti ir kiekvienas
žmogus asmeniškai, juk mokymasis ir patirties kaupimas yra
ne kas kita kaip gnostinių smegenų, arba sąmonės, augimas.
2016-07-21, Kaišiadorys

70. Psichotroniniai ekranai

Pasauliai kaip sluoksniai
Naujausias žmogaus realybės aprašymo laimėjimas yra U formos sluoksnių junginys, paaiškinantis skirtingus pasaulius, kuriuose galioja pamatiniai fizikos žinomi ir nežinomi dėsniai.
Pagrindinis, labiausiai vidinis sluoksnis yra fizinis pasaulis,
kurį aprašo „Standartinis Modelis“, turintis a) materijos kvantus, grupuojamus į leptonus ir kvarkus ir b) jėgos laukų kvantus, kurie sukuria tarp jų jėgas. Masė pagal šią teoriją taip pat
yra potencialinė jėga, kuri materijos sankaupą patalpina į potencialinį lauką, kuris priešinasi kinetinės jėgos vektoriaus poveikiui, t. y., tą jėgą silpnina, sukurdamas atoveiksmį. Atoveiksmis reiškia, kad kieto kūno sankaupą sunku išjudinti iš
vietos arba jeigu ji juda – sustabdyti.
Tai aprašo pirmą transcendencijos sluoksnį, kuris žinomas
eksperimentiškai, nes su juo betarpiškai sąveikauja žmogaus
kūnas ir sąmonė. Tačiau tiesiogiai net pirmas sluoksnis suvokimui neduotas ir mes jį patiriame tik pagal fenomenologiniame burbule esančias reprezentacijas. Aišku, vidinė realybė
– mąstymas ir pasaulis – ir pirmas sluoksnis yra kaip dvi medalio pusės, nes visos realybių teorijos remiasi prielaida, kad
tarp jų yra bent apytikslis atitikimas. Jeigu jo nebūtų, tiesos
sąvoka neturėtų jokios referencijos ir mes nežinotume kas ir
372

koks iš tikro yra išorinis pasaulis, o vidinė fenomenologija būtų kaip sapnas. Bet tai, kad įmanoma bent apytikslė tiesa rodo
teorijų veiksmingumas ir galimybė jas pritaikyti praktiškai.
Ankstesniame skyrelyje aprašiau, kad sąmonė gali būti aiškinama naudojant du principus: esą ji yra pirmo sluoksnio
ypatingas atsišakojimas, kurio vidinę sandarą ir veikimo dėsnius aiškina pirmo sluoksnio kibernetikos ir neuroinformatikos
teorijos. Tam neva nereikia jokių aukštesnių „dvasinių“ realybių; o „Standartinis Modelis“ gali paaiškinti viską. Kita galimybė – naudoti išorinį sluoksnį, taip pat apgaubiantį minėtus
vidinius pasaulius U formos konfigūracija. Šį sluoksnį aš vadinu gnostiniu sluoksniu, kuris atsakingas už visas dvasines
realybes, tokias kaip sąmonė, mąstymas, protas, atmintis, asmenybė ir t.t. Tai nėra didelė inovacija, nes čia naudojamasi
paprasčiausia analogija, tik laukai ir kvantai papildomi naujomis, psichiniam pasauliui kurti reikalingomis savybėmis. Fenomenologinis burbulas, pagal šią koncepciją, nėra pirmo
sluoksnio atauga, bet kyla naujoje „išorinėje realybėje“, kuri
su vidiniu kūnų pasauliu sąveikauja per informacijos perkėlimo mechanizmus.
Toks mąstymas – visai logiškas, nes iš „Standartinio modelio“
išvesti fenomenologinį pasaulį neįmanoma – jį būtina papildyti. Naujas savybes galima priskirti pirmam fiziniam sluoksniui
arba galima laikyti, kad jos priklauso atskiram, „gilesniam“
pasauliui. Ezoterikoje tokie papildomi sluoksniai vadinami
„subtiliaisiais pasauliais“. Tokių sluoksnių gali būti labai
daug, bet juos tirti sudėtinga todėl, kad su jais nėra jokios fizinės sąveikos, nei organizmo receptoriais, nei matavimo prietaisais. Tačiau visai įmanoma įsivaizduoti, kad kiti pasauliai,
iš priešingos pusės gali fiziniam sluoksniui daryti poveikį.
Kaip yra iš tikro, šiuo metu – nežinoma. Tačiau dvisluoksnė
sąranga visai reali, nes su jais įmanoma jeigu ne technologinė,
tai bent biologinė sąveika. Apie gnostinį sluoksnį žinome to373

dėl, kad esame sąmonė, arba gnostinio lauko vietinė struktūra;
apie fizinį sluoksnį irgi žinome todėl, kad esame ir kūnas, nors
tiesiogiai susiduriame tik su jo reprezentacija sąmonėje.
Jeigu ši schema teisinga, tai iš jos galima nustatyti ir įmanomas pažinimo perspektyvas. Viena perspektyva yra iš vidaus į išorę – tai yra empirinis fenomenologinis kelias, kurį
naudoja visi šiuolaikiniai empiriniai mokslai, pradedantys nuo
konkretaus fenomeno, fizinės sistemos ir patyrimo rinkimo
naudojant eksperimentus. Šitaip, iš vidaus galima plėstis tol,
kol bus aprėpta visa transcendencija iki paties Šaltinio. Tačiau
čia susiduriama su problemomis, nes pažinti įmanoma tik tai,
ką galima paversti patyrimu, pagal principą – nėra patyrimo,
nėra pažinimo. Tai reiškia, kad iš modelių iškrinta labai svarbūs realybės sluoksniai. Be „kūno“ principo įmanomas ir
„dvasios“ principas, kuris gali būti vadinamas metafiziniu racionalistiniu, pagal kurį, patyrimas nėra vienintelis pažinimo
šaltinis. Kitas šaltinis yra žmogaus protas ir pagrindinis metodas, vadinamas kontinuumų analize. Pagal jį, viskas susiveda į kontinuumų transformacijas, kurias galima tirti eksperimentiškai, o galima ir naudojant teorinę vaizduotę. Čia, aišku,
yra I. Kanto problema, kuris ją išsprendė teorinės vaizduotės
nenaudai. Tačiau galima rasti argumentų ir priešingai išvadai.
Vieną iš jų pateikiau aš.
Paskutinė šio skirsnio pastaba yra apie „fenomenologinį fundamentalizmą“. Jis kyla iš Kanto teorijos, kuris sugriovė metafizines spekuliacijas ir vienintele tirtina sritimi pavertė empirinį pasaulį. Žinojimą kuria juslė, o protas tik „kuria pasakas“ arba „falsifikuoja Niekį“ ir joks proveržis anapus – esą
neįmanomas. Tačiau tai netiesa ir tai parodo visa naujausia
fizikos teorija. Turime elektroninius mikroskopus, dalelių
greitintuvus, įvairius matavimo prietaisus, kurie parodo, kad
anapus nėra Niekis, nes niekį galima materializuoti. Norima
pavaizduoti, kad brautis į gelmę „draudžiama“, bet pažiūrė374

kime kas tas draudėjas yra – tik institucinis „specialistas“, įsivaizduojantis, kad turi teisę spręsti už visus kitus.

„Ekrano“ teorija
Kaip sukuriamas fenomenologinis pasaulis neuroinformatikoje aiškinama „ekrano“ mechanizmu. Ekranas yra tas būdas,
kuriuo sujungiamos dvi realybės naudojant sąsajos idėją. Turi
būti du ar daugiau sluoksnių tarp kurių atsiranda sąveika. Ta
sąveika ir yra sąsajos vieta, per kurią perduodama informacija.
Ši sąsaja gali būti vadinama ekranu, turinčiu dvi dalis: informacijos surinkėjus ir induktorius, per kuriuos keliauja informacija, kuri galutiniame taške virsta struktūriniais potencialais; tada tie potencialai, sąveikos būdu moduliuoja antrą ekrano dalį, kuri yra laukas, galintis interpretuoti induktorių analoginę informaciją ir paversti ją reprezentacijomis, pagal reprezentacinio lauko vidinių savybių galimybes. Taigi pirma
ekrano dalis yra formuojanti, o antra – formuojama.
Sąmonės laukai, kurie apima visą psichiką ir sutelkti gnostinėje branoje, išlaiko vientisą struktūrą pagal tą patį principą
kaip fiziniai laukai, tai yra, tarp kvantų veikiančiomis mikrojėgomis. Tai yra būtina tam tikro energetinio vientisumo sąlyga.
Tačiau ne čia vyksta pagrindinis procesas. Svarbiausia dalis
yra gebėjimas kurti ir matyti modelius, kurie paimami iš kūniško ir dvasinio pasaulio aplinkos. Šis gebėjimas sujungiamas
rodomojoje sąmonėje, kuri veikia neuroinformatikoje aprašomu principu, vadinamu jusliniais ir semantiniais ekranais. Ekranas iš esmės yra į „kvantinį kondensatą“ patalpinta elektrodų
(induktorių) gardelė, kuri yra moduliavimo lauko, sukuriančio
struktūrinius analoginius potencialus, sistema, perkelianti formas į dvasinę realybę. Ta gardelė veikia kaip „pikseliai“, arba
taškeliai, atvaizduose, kuriuos sužadinus jie sukuria elektrines
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aktyvumo formas, kurios yra informacijos, ateinančios iš išorės, pagrindas.
Pritaikant U formos modelius, mąstyti galima įvairiai. Gardelė
dar yra kūniška realybė ir jos pagrindas yra krūviai bei jų generuojamas elektrinis laukas. Tai būtų paprastas variantas.
Arba gardelė, kurią galima vadinti šablonu jau yra gnostinės
branos sfera, o fizinis smegenų aktyvumas yra tik informacijos
pratekėjimui reikalingas laidininkas, kurio pagrindinė paskirtis
yra signalo išfiltravimas ir išgryninimas, kad jį lengviau būtų
pritaikyti aktyviam suformavimui. Juslumas, arba kokybės, jau
tikrai yra gnostiniuose laukuose. Skirtingi jutimai susikuria iš
skirtingų laukų rūšių ir yra juslinės ir semantinės sąmonės
pagrindas. Toliau suvokimas yra aukščiausia vidinio pasaulio
aktyvumo forma, nors už jo dar yra neištirti realybės sluoksniai, atliekantys savo vaidmenį visos psichikos sujungime, paraleliniame pasaulyje. Šis procesas yra „portalo“ tarp dvasinio
ir fizinio pasaulio mechanizmas, kuris bendru masteliu yra
metafizinio žmogaus didžioji paslaptis.
Dabar, apibendrinęs, noriu pakalbėti ir apie pavojus. Pavojingas ne tik šis kūnų pasaulis, kuris pilnas visokiausių grėsmių,
net gyvybei. Taip yra todėl, kad biosferos pagrindas yra konkurencija ir libertarizmas. Sugebėjimai ir jų evoliucija atsiranda būtent dėl tokios aplinkos. Iš esmės evoliucijos dėsnis yra
tas, kad laimi – nusikaltėliai arba jeigu laimėtojas – tai šimtaprocentinis nusikaltėlis, nes be nusikaltimo laimėti neįmanoma. O jeigu paskiria arba išrenka, tai nusikaltėliai yra tie, kas
šiuos klausimus sprendžia. Visa tai žinoma, visa tai yra kiekvieno žmogaus patirtis, jeigu jis gyvena tikrame pasaulyje.
Tačiau pasaulis pavojingas ne tik fizinėje, bet ir gnostinėje
branoje, nes kaip užgrobti ir išnaudoti įmanoma kūną, tą patį
galima padaryti su sąmone. Šias technologijas sukūrė mafijos
mokslininkai ir jos naudojamos sąmonės kalėjimui. Vergovinės sistemos pagrįstos tuo, kad tiek kūno, tiek sąmonės galimybės ribotos ir jas labai lengva neutralizuoti technologiškai;
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ir pati sąmonė, išskyrus atvejus kai pasiseka, vien savo vidinėmis pastangomis pasipriešinti negali.
Į technologijas galima atsakyti tik tokiomis pačiomis technologijomis. Grandinę nukerpa žnyplės, organizaciją nugali kita
organizacija, protą nugali didesnis protas, psichotroniką sunaikina antipsichotronika. Kelių yra ir bent teoriškai jie įmanomi,
tačiau žmonės – ypač tie, kurie gyvena palankesnėse sąlygose,
nes nėra surakinti ar pririšti prie grandinės – turi išnaudoti
visas galimybes, nes tas pats gresia jeigu ne jiems patiems, tai
jų vaikams – tikrai. Psichotronikos rūšys pačios įvairiausios,
bet visur principas tas pats ir labai paprastas: tai nanodalelės,
kurios yra palyginamo dydžio su atskirais neuronais ir gali
imituoti jų elektrinį aktyvumą. Šitaip jie nuslopina neuronus,
uždaro per juos tekantį informacijos kanalą ir paduoda psichotroninį srautą. Šitaip gnostinė brana gauna netikrą, technologinę informaciją ir pakeičia natūralias žmogaus aktyvumo
schemas, dirbtinio intelekto valdomo kiborgo formomis.
Yra daug kūno savisaugos priemonių. Tą pačią sistemą galima
naudoti ir sąmonės apsaugai. Tam galima rasti labai rimtų
priemonių. Kūną galima treniruoti, mokytis kovų menų, galima naudoti ginklus užpuolimo atveju, galima situaciją valdyti
psichologiškai. Visa tai įmanoma perkelti ir į dvasinę sferą,
pradedant nuo treniruočių ir įvairių psichologinės gynybos
priemonių, iki technologijų, su kuriomis įmanoma pašalinti
grėsmę. Visi tie žmonės, kuriems tai aktualu, šį klausimą turėtų labai gerai patyrinėti, nes iš tikro tokių situacijų kai iš viso nieko neįmanoma padaryti, pasitaiko labai retai.
2016-07-19, Kaišiadorys
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71. Minties struktūra

Aptariant sąmonės ir mąstymo klausimą, būtina pamėginti paaiškinti supratimą apie tai, kas yra mintis, kaip ji konstruojama
arba kaip daroma informacijos sintezė. Tačiau tai aiškinti galiu
tik pagal savo proto struktūrą, nes tik jį galiu tiesiogiai tyrinėti. Pagal mano suvokimą, mintis ateina iš juslinių organų,
bet signalas skyla į dvi dalis, kurios keliauja per du filtrus: vienas filtras signalą sudaiktina – tai yra pasaulis-mintys (daiktiškos mintys), kitas filtras signalą mentalizuoja – tai yra semantinės mintys (vidinis pasaulis). Trečias etapas, šių dviejų
atšakų sujungimas į bendrą sąmonės sistemą, vadinamą mąstymu apie pasaulį.
Paaiškinsiu kas yra mintis ir kaip ji atsiranda savo SAC metodu (sąmoningo aktyvumo ciklas). Bet pasistengsiu nekartoti
to, kas yra parašyta prieš tai. Mintis papildysiu ir išplėsiu, bet
pasistengsiu neanalizuoti kaip tai įsivaizduoja filosofai arba
mokslininkai, nes visos informacijos neturiu, ir šią jų sistemą
galima sužinoti patiems, bendrinės filosofijos tekstuose. Sujungti (arba atmesti) su bendru modeliu palieku jums patiems.
Žmonės skirtingi, kas tikrovė vienam, nebūtinai tikrovė kitam.
Pereidamas prie klausimo, pirmiausiai, išskiriu du SAC tipus:
reaktyvusis tipas, kai dominuoja suvokimas, o žmogus yra pasyvus; aktyvusis tipas, kai dominuoja aktyvumo matrica, o suvokimas pasyvus, tik patiria žmogaus aktyvų poveikį. Suvokimą galima įsivaizduoti raudona plokštuma, kuri yra dvimatis
masyvas matomas iš šono (kaip brūkšnys). Atitinkamai, protas
žymimas mėlyna plokštuma, o fizinis aktyvumas – tai juoda
plokštuma. Pats aktyvumo procesas bendrais bruožais yra
plokštumų sujungimas, kuris yra SAC esmė. Šio sujungimo
metu įvyksta persistatymai, kurie yra plokštumų sujungimo
pagrindinis procesas – struktūrinių potencialų koreliacija.
378

Antra, įdomiausia SAC dalis yra minties susiformavimas. Visa
informacija ateina iš išorės, per juslinius organus, bet galima
išskirti akis, nes jos svarbiausios. Be to, modelis taip supaprastinamas ir jį lengviau braižyti ir suprasti. Akių signalas
(informacija) skyla į dvi dalis, į du kanalus. Vienas formuoja
daiktišką pasaulio vaizdą, o kitas, antras kanalas formuoja
mentalinį pasaulio vaizdą (bet pasąmonėje). Kaip konstruojami daiktų suvokimai, neanalizuosiu, nes čia domina tik mintys. Svarbus tik antras, daugiausiai pasąmonėje esantis kanalas.
Taigi signalas (pasaulis) teka mentaliniu kanalu ir pereina
įvairius filtrus bei pertvarkas. Pagrindiniai filtrai yra a) dėmesys ir susiaurinimas, kuris išrenka tik kažkokią vieną pasaulio
dalį, ir b) kalba, kur pasaulio dalis, kuri buvo išskirta – filologinama. Tada per šiuos filtrus išsisunkia semantinė struktūra, kuri vadinama – semantiniu lašu. Semantinis lašas ir yra
mintis. Šis semantinis lašas sujungiamas į vieną sistemą sąmonėje su daiktiniu lašu, kuris yra visas aplink žmogų esantis
pasaulis ir gaunama struktūra – „mintis apie objektą“.
Žmogaus struktūra iš tiesų yra ne kas kita, kaip dvi viena kitą
matančios mintys. Jos suduriamos viena su kita, ir viena kitą
apibrėžia: daiktiška mintis – mentalinę mintį ir mentalinė mintis – daiktišką mintį. Tokia akistata yra ir suvokimo, ir pažinimo pagrindas. Daiktiška mintis yra atraminė ir ji sukuria pagrindą orientacijai, o mentalinė mintis skirta analizei ir sintezei, tai yra, ji šią aplinką pažįsta, atlieka su ja manipuliacijas.
Visos teorijos – mitologinės, religinės, filosofinės, ezoterinės
ir mokslinės – yra šios sistemos viduje vykstantis žaidimas,
kurio metu viena minčių struktūra žaidžia su kita minčių struktūra. Ir pagal tai, kaip žmonės žiūri į šias dalis ir šį žaidimą,
formuojasi filosofinės mokyklos.
Svarbiausia pamoka iš to, kas čia pasakyta yra ta, kad viskas,
kas yra aplink tave, visas pasaulis ir jame veikiantys žmonės –
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esi tu pats, tai yra tavo daiktiškos, substancinės mintys, kurias
susikūrė tavo daiktinis mąstymas (ne mąstymas apie daiktus).
Tas kietas, tvirtas, solidus pasaulis esi tu pats, tai tavo protas
užfiksuota, susitingusia forma. Tačiau šis fiksavimas ne absoliutus, nes didele dalimi priklauso nuo žmogaus požiūrio.
Keisti galima ne tik semantinį, filologinį mąstymą, bet ir daiktinį, nors tai daug sunkiau. Todėl ir sakoma, kad savo pasaulį
žmogus susikuria pats, turint galvoje ne pasakų kūrimą. Viskas priklauso nuo to, kaip į aplinką žiūrime savo sąmonėje.
Ezoterikoje dažnai sutinkamas terminas „sąmonės, mąstymo
išplėtimas“. Tai nesunkiai galima paaiškinti naudojant šią
schemą. Mąstymas išsiplečia tada, kai atfiksuojamas dėmesys
nuo konkrečių fragmentų, pašalinamas užsiciklinimas, tada tas
vidinis, pasąmonėje esantis filtras pradeda praleisti didesnį
kiekį informacijos, tai yra, praleidžia didesnį semantinį lašą į
galutinę suformavimo vietą. Tada sakoma, kad žmogus į gyvenimą žiūri iš „platesnės perspektyvos“. Bet taip atrodo ir
realiai, nes mintys pasidaro labai didelės, apimančios didelius
sąmonės plotus. Taip pat, galima matyti visą kokios nors kalbos žodyną ir visą gramatiką – viename paveikslėlyje ir su savo dėmesiu galima po jį laisvai vaikščioti ir rinktis dominančias vietas. Pirmiausiai plečiamos sudaiktintos mintys, per
bandymą pamatyti tai, kas yra „anapus“, nematoma. Tada
išvalomas ir padidinamas mentalinio pasaulio filtras.
Toks požiūris gyvenime ir kasdienybėje vadinamas filosofiniu.
Trečia, galima paaiškinti kaip vyksta matricų sujungimas. Matricos tai įvykių gardelės arba masyvai. Aš šiuos masyvus
vaizduoju kaip plokštumas, todėl juos dar galima vadinti
ekranais. Pirmas procesas yra chaotiškas masyvų užpildymas,
atskirai 1) suvokimo, 2) proto ir 3) fizinio aktyvumo. Tada tie
masyvai sujungiami ir koreliuoja, kaip aprašyta prieš tai. Svarbiausias masyvas yra suvokimas, kuris perstato visus kitus
masyvus, t. y., proto ir aktyvumo, kitaip sakant, betvarkę arba
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neatitikimą pertvarko pagal savo struktūrą. Todėl daiktinis pasaulis vadinamas atraminiu, nes jis koordinuoja visas kitas aktyvumo matricas. Taip pat, jis užtikrina bent minimalų atitikimą tarp žmogaus proto aktyvumo ir išorinio pasaulio, apie
kurį, be šio, sąmonėje esančio vaizdo, daugiau nieko pasakyti
negalime.
Toks mano SAC įsivaizdavimas, pačiais bendriausiais bruožais. Šiek tiek konkrečiau pavaizduota minties atsiradimo sistema, ir pagrindinis proceso elementas yra ne kas kita kaip
sujungimas.
Manau, dabar aiškiau kaip aš įsivaizduoju savo mintį. Mintis –
tai per antrą mentalinį kanalą ateinantis visas pasaulis (kaip akyje), bet mentaliniame kanale, jis susiaurinamas, išfiltruojamas, koreliuojamas su dėmesio išskirta sritimi, sukalbinamas
ir gaunamas iš viso pasaulio vaizdo tik mentalinis, arba semantinis, lašas, kuris yra tam tikras elektrinis aktyvumas, sužadinantis kokio nors pasaulio fragmento mentalinį suvokimą, kuris gali būti ateinantis iš išorės arba iš atminties.
2016-07-19, Kaišiadorys

72. Sąmonės aktyvumo ciklas

Fizikos pagrindu kuriant tikslųjį sąmonės mokslą, reikia išplėsti pagrindinį fizikos šabloną, papildant jį suvokimo kategorija. Suvokimą nebūtina įrodinėti ar iš kažko išvedinėti, nes
jis yra tokia pat fundamentali realybės dalis kaip ir erdvė, laikas arba masė. Suvokimas yra aksioma, vadinasi jo kažkuo papildomai pagrįsti nebūtina. Niekas juk neįrodinėja laiko arba
energijos – tai fundamentalios tikrovės savybės. Tokia yra ir
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suvokimas, kurį galima paprasčiausiai įstatyti į fizikos arba kibernetikos lygtis bei struktūras.
Žemiau pateiktas išplėstas šablonas, kurį naudojant galima
modeliuoti formules, į kurias įeina sąmonė. Pati jos fizika
skaidosi į dvi dalis: suvokimo kūrimo fiziką ir suvokimo užpildymo fiziką. Suvokimo kūrimas veikia per šablono sukonstravimą substancijoje, o užpildymas per informacinį procesą.
Matome, kad centras yra substancijos blokas, kuris atskiria į
apatines ir viršutines savybes. Apatinės savybės yra įprastiniai
fizikos parametrai, tokie kaip erdvė, judėjimas ir laikas, o viršutiniai – energija, informacija ir suvokimas. Apatiniai parametrai naudojami konstruojant visą tradicinę fiziką, nuo kvantinių laukų iki termodinamikos ir Niutono mechanikos. Pavyzdžiui, antras Niutono dėsnis yra F jėga kaip judėjimo stipris, m
masė kaip substancijos savybė, a pagreitis kaip greičio v kitimo matas, v greitis kaip judėjimo savybė, apskaičiuojama
kelio ir trukmės santykiu. Taigi centre, judėjimo bloke yra F, o
aplinkui išsidėstę kiti parametrai, sudarantys jėgos formulę:
F=ma=mx/t2
Tokiu pačiu principu formules galima kurti viršutinėse substancijos savybėse. Tik čia jau reikia parametrizuoti energiją,
informaciją ir suvokimą. Sujungus visus šiuos dėmenis galima
gauti formules, kuriose figūruoja sąmonės parametras. Šis sąmonės dalyvavimas galimas kaip išorinis elementas, kuris, pavyzdžiui, yra elgesio formulės dalis ir kaip išvestinis elementas, kuris sukuriamas kažkokios fundamentalesnės realybės.
Suvokimas yra substancijos savybė, tad jį konstruojant reikia
atitinkamos substancijos teorijos. Taip pat reikia neužmiršti,
kad suvokimas dalyvauja aukštesniajame gyvybės formos veikime, tad jam fizika kaip aprašymo metodas netinka, informaciniai procesai pirmiausiai tiriami kibernetikos mokslo. Ki382

bernetika aprašo valdymą ir sprendimus, kurie pagrįsti informaciniais procesais. Čia yra ir fundamentalus fizikos lygmuo
ir aukštesnis – logikos.
Kuriant naują fiziką, tenka remtis standartiniu modeliu (SM).
Turi būti išskirtas fizinis standartinis modelis (FSM) ir sąmonės standartinis modelis (SSM). Abu pagrįsti kvantinių laukų teorijomis. Svarbiausia šioje vietoje išsiaiškinti, kaip atsiranda suvokimas, ir jam aprašyti aš naudoju šablono sąvoką.
Šablonas tai matrica kaip surikiuotas elementų rinkinys, kuris
yra sąmonės sistemos pervedamas į suvokiamą formą. Šablone
vyksta toks procesas:
a) pėdsako suformavimas,
b) pėdsakų surišimas,
c) pėdsako suvokimas.
Pėdsako suvokimas yra įvykis, kurį norint įrašyti į formules, jį
reikia sukiekybinti ir kvantuoti. Įvykis yra aprašomas suvokimo ir aktyvumo matricų vidinėmis koordinatėmis, kurios aprašo pagrindinius jų parametrus. Įvykis yra ne kas kita, kaip
tokių koordinačių funkcija A (i, t, x). i – indukcija, t – laikas, x
– erdvė. Pėdsako, arba morfizmo, kanalų būna labai daug, trilijonų lygyje, bet aprašant principą, visų kanalų įtraukti nebūtina, galima naudoti kelis kanalus, kuriais aprašomas pagrindinis sąmoningo aktyvumo ciklas (SAC).
Dabar galima pereiti prie klausimo, kas yra sąmoningas suvokimas? Mano apibrėžimas toks: tai suvokimo ir aktyvumo matricų užpildymas ir sujungimas, kurio metu įvyksta vienas
SAC. Šiam procesui reikia vieno suvokimo kanalo ir dviejų
aktyvumo kanalų.
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Procesas vyksta taip: per visus suvokimo kanalus, indukcijos
būdu užpildoma suvokimo matrica, kuri pagal aprašytą procesą suriša visus morfizmus, arba pėdsakus, į visumą. Taip atsiranda suvokimo forma, kuri perduodama į aktyvumo modeliavimo struktūrą. Joje pagal suvokimo matricą užpildoma
aktyvumo matrica, kuri pagal išmoktas programas parenka
gardelės taškus, koreliuotus su suvokimo taškais. Tai judėjimo
atveju galima daryti susidūrimo arba vengimo principu. Tada
aktyvumo matrica sujungiama su suvokimo matrica ir kūnas
gali reaguoti į susidariusią aplinką, arba situaciją, tai yra, veikti.
Jeigu imtume vieną suvokimo kanalą ir du aktyvumo kanalus,
tai gautume tokį modelį: suvokimas TAIP, aktyvumas TAIP
arba NE. Tai yra sąmonė į suvokiamą dirgiklį gali reaguoti, o
gali nereaguoti. Jeigu reaguoja TAIP, jeigu nereaguoja NE.
Taigi turime trijų kanalų SAC: suvokimas: [TAIP, TAIP,
TAIP, TAIP, TAIP], aktyvumas: [NE, NE, TAIP, NE, TAIP].
Arba vietoj reagavimo ir nereagavimo galima rinktis dirgiklis
(TAIP) → susidūrimas (TAIP) arba susidūrimo vengimas
(NE). Toks yra minimalus kelių kanalų SAC. Aišku, jeigu šitas modelis nepapildytas kognityviniu procesų, tai toks variantas galioja tik žemesniems gyvūnams, kurie neturi išvystyto
proto ir jų elgesys pagrįstas išmoktu fiziniu aktyvumu, kuris
vadinamas instinktyviu elgesiu. Žmogus be tokio elgesio dar
turi protą.
Visa ši sistema jau ne fizikos objektas siaurąja prasme, nes fizika elgsenos netyrinėja, tačiau fizika gali aprašyti procesą,
kuris yra elgsenos pagrindas, o tai yra sąmoningo aktyvumo
ciklo (SAC) fizika. Ji yra informacinė fizika, kaip pėdsako indukcija į suvokimo bei aktyvumo matricą ir sandaros fizika,
kaip suvokimo ir aktyvumo matricų fizinis konstravimas substancijoje. Šių matricų konstravimas aprašomas kvantinių
laukų fizikos. Pats suvokimas yra aksioma, kurios konstruoti
nebūtina, bet būtinas kosminių mastelių laukas, kuris turi tokią
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savybę kaip substancija, pavyzdžiui, turi masę. Ji konstatuojama kaip faktas. Tada reikia aprašyti specialią matricą, kurią
sudaro į sistemą arba struktūrą susijungę šio lauko kvantai
veikiant fundamentalioms jėgoms. Tai yra turi būti fermioninis komponentas ir bozoninis, arba jėgų, komponentas. Iš viso to gaunamos matricos, kuriose surenkami suvokimo ir aktyvumo morfizmai.
Taigi aišku, kas yra sąmoningas suvokimas ir sąmoningas aktyvumas – tai atitinkamų matricų užpildymas per kaskadinę
indukciją ir sujungimas, kurio metu atsiranda aktyvumo modelis, gebantis protingai reaguoti į susidariusią situaciją. Šitas
modelis turi biologinę formą ir veikia gyvūnuose, bet taip pat
jį galima naudoti dirbtiniame intelekte ir robotikoje, kur kuriamos dirbtinės autonominės sistemos (DAS).
Dirbtiniame intelekte didžiausia problema, kaip realizuoti suvokimo matricą, kuri turi būti ekrane išskleista pilnai suvokiama reprezentacija. Aktyvumo matrica – mažiau suvokiama,
bet ji sąmonėje taip pat turi savo atvaizdavimo būdus. Visa kita yra tik techninio, ne technologinio, išpildymo klausimas.
Tai svarbu žinoti, nes artimiausiu metu dirbtinis intelektas ir
robotai taps svarbia žmonių gyvenimo dalimi.
Yra ir kitas šio modelio pritaikymo būdas. Juo naudojantis, galima numatyti žmonių elgesį, nes visos matricos yra ribotos
apimties ir kokie taškai bus surinkti galima nesunkiai numatyti, net jeigu veikia koks trilijonas SAC procesų. Visos formos yra bendros ir seniai pažintos ir galima modeliuoti tiek
suvokimo, tiek aktyvumo matricas, o tai atlikus, galima numatyti, koks bus kokio nors žmogaus ar žmonių grupės elgesys, aktyvumas. Čia kalbama ne vien apie motorinius kūno
judesius, bet ir apie protingas reakcijas bei tam tikrą strateginį
planą. Viskas pirmiausiai priklauso nuo to, kuo sąmonė save
modeliuoja duotoje situacijoje.
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Pavyzdžiui, jeigu imtume gyvūnus, tai jų aktyvumas turi tokias pagrindines formas: medžioklė ir veisimasis. Medžioklė
gali būti individuali arba gaujinė. Veisimasis porinis ir konkurencinis. Tad medžioklėje, pavyzdžiui, vilkas save modeliuoja kaip medžiotoją, auką – kaip grobį. Kitus vilkus kaip
gaujos narius, kurie padeda ir kurie sudaro tam tikrą maitinimosi hierarchiją.
Vilkas turi išreikštą suvokimo matricą, kurią užpildo jusliniai
organai; aktyvumo matricą, kurią užpildo instinktų ir išmokimo informacija; su tuo susijusi atmintis, kuri geba atgaminti
aktyvumo modelius ir atpažinti savo sąmonės ribose objektus
ir taikinius.
2016-07-04, Kaišiadorys

73. Matematinė įvykio sąvoka

Pirmame savo tekste apie sąmoningo aktyvumo ciklą (SAC)
rašiau, kad pagrindinis suvokimo elementas yra įvykis ir kad
įprastinėje fizikoje įvykius ganėtinai sunku įtraukti į įprastines
formules. Tačiau geriau pagalvojęs supratau, kad nesu visiškai
teisus, tereikia teisingai išaiškinti, kas tai yra. Kad būtų galima
įvykius susieti su tiksliaisiais mokslais ir įvykių pasaulį modeliuoti, reikia tinkamai jį apibrėžti. Supratau paprastą principą,
kad įvykis – tai pokytis, o pokytis yra skirtumo priežastis. Išaiškinus įvykį kaip pokytį, jį galima sieti su pokyčių ir skirtumų algebra, kuri kitaip dar vadinama diferencialine algebra.
Vadinasi, įvykių pasaulį labai lengva įtraukti į fiziką, maža to,
tai buvo daroma visą laiką, tik fizikoje buvo naudojami skaičiai, o filosofijoje įvykio, pokyčio, skirtumo terminai žodiniu
pavidalu. Tačiau iš tikro tai yra vienas ir tas pat.
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Dabar patikslinsiu kaip tai atrodo bendriausiu principu. Laiko
atkarpoje turime pasaulį dvejose būsenose P1 ir P2. Visi
pokyčiai šiuose pasauliuose apibūdinami skirtumu. Jeigu pasaulis vystosi iš P1 į P2, tai skirtumas yra P2 – P1 = I (įvykis).
Kiekvienas įvykis turi savo priežastis ir pasaulyje tokių būna
dvi: sąmoninga valia bei energija. Sąmoninga valia turi savo
galios diapazoną tarp maksimumo ir minimumo, kuriame gali
laisvai rinktis, nubrėžti savo tikslus ir planus.
Tai organizuoto sąmoningumo formos. Negyvoje gamtoje pagrindinė aktyvioji priežastis yra energija, kuri veikia pagal
energijos tvermės dėsnį. Abi priežastys turi ribines formas ir
balansuoja tarp tvarkos ir chaoso. Pavyzdžiui, kai daug laisvų
valių, valios aktai sukuria chaotišką sistemą, tačiau yra daugybė organizavimo faktorių, kurie į šį chaosą įveda tvarką.
Taip pat energija savo įvairiuose pasireiškimuose balansuoja
ant ribos tarp tvarkos ir betvarkės, ypač statistinėje mechanikoje, kurios sistemas sudaro labai didelis chaotiškai veikiančių
elementų skaičius. Tačiau gamta linksta kurti bendras tendencijas stambesniu masteliu, kurios suorganizuoja mikroskopinį
chaosą.
Patikslinkime įvykio formulę, įtraukdami visus parametrų kategorijų elementus. Paėmę kiekvieną iš septynių momentų, galime kiekviename iš jų apibrėžti skirtumus sukeltus tam tikrų
pokyčių ir tie skirtumai žymės įvykius atitinkamoje vietoje. Iš
šitos formulės matome, kad įvykiai gali būti suvokti ir nesuvokti. Suvokti įvykiai yra sąmonės turinys, o nesuvokti –
anapusinis pasaulėkūros procesas. Valia ateina iš sąmonės per
informaciją – tai viena įvykių priežastis; kita priežastis yra
energija, kuri judina substanciją ir keičia jos parametrus.
Sąmoningo aktyvumo ciklas (SAC) buvo išskaidytas į suvokimo ir aktyvumo matricą. Dar galiu patikslinti variantą artimesnį žmogui: aktyvumo matrica skaidosi į protinį ir fizinį aktyvumą. Suvokimą galima modeliuoti kaip vieną matricą. Ka387

dangi žmogus yra protinga būtybė, tai jo aktyvumo ciklas eina
per protą, ir tik tada duodama komanda veikimui. Protas tai
pirmiausiai įvykių, kuriuos pateikia suvokimo matrica analizė.
Jeigu pasaulyje niekas nesikeistų, viskas visada būtų taip pat,
tai yra, jeigu jame nebūtų jokių įvykių – protas nebūtų reikalingas ir nereikėtų nieko analizuoti. Bet pasaulis pastoviai
kinta ir sąmonė šiuos pokyčius turi stebėti ir analizuoti, vertinti jų teigiamus arba neigiamus padarinius. Pokyčiai tai sąmoninga kitų žmonių, jų grupių veikla ir dėsningas procesas,
kuris kartojasi arba įvyksta kas nors naujo ir netikėto. Tai gali
būti irgi dėsninga, bet netikėta dėl informacijos apie procesą
stokos.
Žmogaus aktyvumas irgi siekia tikslinių pokyčių, bet jie turi
būti palankūs žmogui. Taip yra dėl to, kad žmogus siekia pakeisti pasaulį tam, kad pritaikytų jį savo poreikiams, pašalintų
neigiamus procesų padarinius ir užsitikrintų kuo patogesnę
būtį. Todėl žmogaus pasaulis visada užpildytas įvykių, kurie
yra natūralūs arba valingi pokyčiai aplinkoje. Tačiau įvykiai
šiuo pasauliu neapsiriboja. Jeigu tikrovės sandara tokia, kokią
ją aiškinu, tai ją sudaro ne vienas bet keli sluoksniai ir pokyčiai vyksta ne vien fiziniame, bet ir sąmonės pasaulyje. Tačiau kadangi tie įvykiai nesusikerta su žmogaus patyrimu, tai
juos fiksuoti būna labai sunku ir žmogus turi tik kažką panašaus į nuojautas arba netiesioginius ženklus, kad kažkas pasikeitė ir anapus. Tada įvykiai tampa ženklais, kurių stebėsena
ir teisinga analizė gali būti labai svarbi žmogui.
Įvykius galima vertinti labai įvairiai. Bet manau, kad paprasčiausias kriterijus yra mastas, toliau teigiamų arba neigiamų
padarinių vertinimas. Mastas yra vis dar kiekybinis kriterijus,
o gėris ir blogis, tai jau filosofinė įvykių interpretacija, kuri
taip pat labai svarbi. Jeigu pabandytume pritaikyti pokyčių ir
skirtumų algebrą, tai įvykius būtų galima skaičiuoti kaip raidos integralus, kurie nubrėžia kelią, trajektoriją, nesvarbu ar ji
brėžiama fizinėje ar matematinėje erdvėje. Taip pat gali būti
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su išvestine vertinamas greitis. Dauguma įvykių yra susiję su
įvairiais judėjimais bei kitimais pasaulyje ir jiems atitinkamai
galima priskirti visas judėjimui taikomas savybes, kurios patogios kiekybinei analizei.
Visi įvykiai yra atsiradimas to, ko iki to nebuvo. Vadinasi
įvykis susijęs su filosofine naujumo sąvoka. Todėl įvykiuose
susiduria sena ir nauja, jėgos kurios siekia išsaugoti status quo
ir kurie nori santvarką pakeisti. Pokyčiai yra skirtumo
įvedimas, kuris siekiamas toks, kad seną pasaulį pakeistų į
geresnį. Nors tai yra filosofijos objektas, tačiau šiuos dalykus,
pagal minėtą vaizdžią formulę galima apibrėžti ir paprastai
kiekybiškai, naudojant diferencialinę algebrą. Todėl ši labai
svarbi modeliuojant žmogų ir jį supantį pasaulį.
Ši sistema gali būti labai svarbi dirbtiniame intelekte ir robotikoje, kuris turi būti išmokytas išskirti prasmingus įvykius,
juos įvertinti ir sukurti reakcijų į juos modelius, kuriuos galima pritaikyti veikloje. Dirbtinis intelektas turi atlikti labai
paprastą veiksmą, kuris vadinamas skirtumo suradimu. Jeigu
atėmus pasaulį iš pasaulio, atsiranda kokių nors skirtumų, tai
reiškia, kad buvo tam tikri įvykiai, ir kad į juos reikia kažkaip
reaguoti arba nereaguoti, jeigu jie nesvarbūs. Svarbiausia yra
judėjimai ir tų judėjimų erdvinės sintezės, kurios leidžia pasakyti, ar judėjimas į tave, nuo tavęs, pro šalį ir t.t. Tada reikia
atpažinimo sugebėjimo ir atpažinus nustatyti visus pokyčius ir
skirtumus ir juos įtraukti į objekto modelį atmintyje.
Atmintis galima modeliuoti kaip tam tikras pradines būsenas ir
nukrypimo nuo tų būsenų dydį, kuris aprašomas visa vietine ir
globaline pokyčių (įvykių) istorija. Tam reikia stebėti aplinką
ir rinkti tiesioginę bei netiesioginę informaciją. Įvykių istorija
apibrėžia pasaulio pobūdį, jį charakterizuoja ir gali sukurti
priemones slapto įvykių plano išaiškinimui. Tačiau tam reikalinga labai atidi ir gili visų šio slapto plano ženklų analizė. Bet
kokiems didelio masto įvykiams reikalinga energija, kuri gali
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būti natūrali, gamtinė, o gali būti ir dirbtinė. Jeigu įvykiai
socialiniai, tai reikia stebėti, kokiose vietose dirbtinai kaupiamas socialinis negatyvas ir bandyti numatyti, kaip tuo negatyvu ruošiamasi pasinaudoti. Modeliai kartojasi, tik įvairiomis
epochomis priemonės gali būti kitokios, pagal tos epochos
pasiektą išsivystymo lygį.
Kad suvoktume kas vyksta, arba kas įvyko, turime žinoti, kas
buvo, kas yra dabar ir koks atsirado skirtumas. Tas skirtumas
yra įvykis arba kokių nors įvykių seka, kuri pasaulį atvedė į
naują būseną. Pasaulis gali pasikeisti gamtoje, turint galvoje
planetos klimatą ir panašiai arba pačių žmonių galvose. Galvose pokyčius sukelia akumuliuoti ir integruoti pokyčiai pasaulyje arba informacijoje.
Kaišiadorys, 2016-04-11

74. Fizika kaip pirmoji filosofija

Niekio materializacija
Fizikos kaip tikrovės aprašymo kalbos esmė yra viso pasaulio
skaldymas į parametrus, parametrų susiejimas į formules ir
lygtis bei jų matematizavimas. Formulėse naudojami du pagrindiniai metodai: paprastų parametrų sujungimas į sudėtinius arba parametro veikimas su kokiu nors operatoriumi, kuris suteikia jam kokią nors matematinę ir, atitinkamai, fizinę
struktūrą. Parametrai sujungiami taip:
a) p2/2m = K (kinetinės energijos ryšys su impulsu) arba
b) temperatūros parametras T veikiamas operatoriumi ∇T,
kuris parodo jos didėjimo arba mažėjimo kryptį/vektorių.
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Lygties pagrindinė paskirtis yra parodyti „kiek yra kokio nors
parametro dalių“, o tai reiškia, kad jis išreiškiamas skaičiumi.
Sudėtingesnėse struktūrose atskleidžiamos ir kitokios savybės,
pavyzdžiui, kokie transformacijų dėsniai ir savybės, kaip
struktūros klasifikuojamos ir pan. Bet svarbiausia – teisingos
teorijos galimybė numatyti fizikinės sistemos evoliuciją neatliekant eksperimentų. Jeigu patikrinus spėjimus/skaičiavimus, jie pasitvirtina – hipotezė laikoma teisinga. Gali kilti
klausimas, ar fizikai yra kokios nors ribos? Kitaip sakant, ar
prieš tai apibrėžta sistema pritaikoma bet kokiai realybei –
parametrizavimas, dalinimas į skaičius, skaičių jungimas naudojant aritmetinius veiksmus ir pan.? Pavyzdžiui, teigiama kad
sąmonė šiuo metodu nepaaiškinama, juo labiau dvasia ir dvasinis pasaulis. Šis požiūris vadinama dualistiniu modeliu, pagal kurį yra du niekaip nesusiję ir nesusiejami pasauliai, ir
bandyti dvasiai pritaikyti fizikinį modelį, tokį patį, kuris naudojamas aprašant „grubią“ materija, yra beprasmiškas užsiėmimas. Negana to, taip traktuoti žmogų pavojinga, nes pagal
tokią technologinę ideologiją žmogus paverčiamas „techniniu
daiktu“, kurį galima siekti valdyti kaip mašiną. Pavojus, aišku,
yra, žinau net, kad yra slaptas planas, pagal kurį siekiama pasukti civilizacijos raidą šia kryptimi, bet viskas priklauso nuo
žmonių. Be pavojaus yra ir galimybė geriau suprasti save ir
mus supantį pasaulį. Toks požiūris daugiau būdingas ezoteriniam mokslui, kuris nerodomas visuomenėje. Mokslininkai
šias teorijas žino, bet kalbant ne apie specialistus, tokį supratimą turi tiktai vienetai. Tam reikia savarankiškai domėtis ir
pačiam sieti informaciją, kuri kol kas daugmaž prieinama laisvai.
Toks mąstymas, kuris sielą paverčia parametru (sakykime S),
gali atrodyti nepriimtinas, nes tokia kalba, kokią naudoja matematikai, prieštarauja jos esmei ir prigimčiai. S laikyti „lauko
struktūra“, kuris yra tam tikra substancijos ir energijos forma;
S dalinti į dalis ir skaičiuoti, kiek yra energijos pagal pasirinktą matavimo vienetą; aiškintis, kokie smulkesni substan391

cijos grupės parametrai – gradientai, mikrojėgos, indukcijos
mechanizmai; kaip sukonstruota sistema ir kaip ją rekonstruoti, – neįprasta, bet seniai organizacijos struktūrose kasdienybė. Toks požiūris yra techninis požiūris į sielą, kuris ją
pažemina, nes techniniai daiktai laikomi žemesnio rango negu
gamtiniai. Tačiau tai nėra vienintelis galimas įspūdis, nors jis
labiausiai paplitęs, nes ateina iš praktikos. Konceptuali fizika
gali priartėti prie labai abstrakčios filosofijos formų, kuriomis
realybės fenomenai aprašomi naudojant pažangų intelektą;
taip pat, matematika ne tokia jau paprasta ir visiems suprantama, todėl ir jos objektas netampa tokiu nuvalkiotu, kaip
galėtų atrodyti. Vadinasi, daug kas priklauso nuo sugebėjimo
informaciją tinkamai pateikti. Ir tai ypač aktualu ezoteriniame
moksle, kuris naudojamas įvairiose organizacijose, kur mokslo
ir dvasinio pasaulio sujungimas net paverčiamas kulto objektu.
Matematika ir fizika taip pat yra „dvasinis“ pasaulis, nes kyla
iš tos žmogaus vietos, kuri tiesiogiai susijusi su dvasia. Tai yra
sąmonė, mąstymas, protas ir pan., kitaip sakant, visas kognityvinis procesas, kuris priešpastatomas jusliniam pasauliui.
Dvasios pagrindinės apraiškos yra „dvasinė“ vaizduotė, kalba,
mąstymas, prisiminimas, kurie parodo gelmę, ateinančią iš
„antros pradžios“, kaip yra išsireiškęs žinomas filosofas. Žodžiai, turintys referenciją, nukreiptą į šią pradžią, laikomi dvasiniais. Ir kita vertus, žodžiai, nukreipti į juslinį pasaulį, visi
yra fiziniai, kūniški žodžiai. Yra ir santykių žodžiai, kurie visada abstraktūs, net jeigu kyla iš fizinio pasaulio, nepaisant to,
ši kryptis jiems suteikia materialumo aureolę. Iš to seka, kad ši
kalba yra dvasios kalba. Nors iš pradžių ji buvo skirta aprašyti
objektyviam pasauliui, visada ateina toks momentas, kai kūrinys atsukamas prieš kūrėją. Tad galima bandyti jį pritaikyti
sau ir sukurti tokį savo paties „modelį“, koks kažkada atrodė
tinkamas tik fizinei tikrovei. Tai problemiška, bet yra ir pliusų.
Problema kyla iš to, kad dvasią gali kilti pagunda laikyti niekiu, dėl jos specifinės fenomenologijos. Šis „niekingumas“ susijęs su tuo, kad mintis arba vaizdinys, skaidrus, permatomas,
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minkštas, kintamas, keičiamas, abstraktus, susijęs su santykine
realybe, todėl gali atrodyti, kad tai iliuzija surišta su kažkuo
niekingu, arba niekiu. Tai atsispindi ir toje kalboje, kuri ateina
iš dvasinių pasaulių – ji paženklinta šiomis „niekingomis“ savybėmis, negana to – primeta šį niekingumą išorinei realybei
ir, jau visiška „katastrofa“, jeigu ši kalba atsukama prieš save
pačią, nes taip gaunamas dvigubas niekingumas, kuris tapatinamas su susinaikinimu... Tačiau viskas yra ne būtinai
taip.
Ši matematikų ir fizikų kalba pagal tokią logiką apibūdinama
kaip niekio falsifikacija. Tačiau moksle buvo sukurtos priemonės, kurios pasuka situaciją priešinga kryptimi – iš niekio
falsifikacijos prie niekio materializacijos. Transcendentalumas
ne tik falsifikuojamas, bet ir materializuojamas. Tai įvyko su
elektromagnetinėmis bangomis, kurios turi platų spektrą, nors
„matomas“ tik labai siauras optinis ruožas. Dabar turime matavimo prietaisus, kurie gali aprėpti visą spektrą, nors didžioji
jo dalis nematoma jokiu organu. Nematoma ir nepatiriama –
vadinasi niekis. Bandyti apie tai samprotauti ir kurti teorijas
prilygsta šio niekio falsifikavimui. Bet tai netiesa, nes sukurtos
komunikacijos technologijos įrodo jų realumą ir netgi praktinio pritaikymo galimybes: perduoda balsą, vaizdą, ir bet kokią kitokią informaciją, leidžia daryti poveikį ir naudoti įvairiose srityse. Kaip niekiui tai suteikia per daug realumo ir materialumo. Visą šią logiką galima perkelti ir į kitas sritis, į tai,
kas nematoma, bet nepaisant to yra, ir nebūtinai kaip niekis,
nes galima įsivaizduoti technologijas, su kuriomis šis niekis
materializuojamas, taip pat ir transcendentalumas arba dvasia.
Šios sritys yra tik fenomenologinis arba patyrimo niekis, bet
ontologiniu požiūriu – substanciali būtis; fizikos terminais –
materija, filosofijos – substancija.
Transcendentalumas – nėra niekis. Jis toks gali atrodyti tik todėl, kad sąmonės suvokimo galimybės ribotos. Transcendentalumas nėra reprezentuojamas kaip masyvi, kieta, užpildyta
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realybė; mes daugiau susiduriame su jo idealizuotais abstraktais ir tuo, kaip jis veikia, ne tuo kaip atrodo. Dėl šios
priežasties gali atsirasti iliuzija, kad jis nesubstancialus. Tačiau sveikas protas ir logika verčia visoje tikrovėje ieškoti vienio, pagal kurį visos realybės kyla iš to paties bendro pagrindo, taip pat ir transcendentalumas iš tos pačios transcendencijos, kuri tiekia informaciją ir „objektyvaus“ pasaulio
modeliui sąmonėje. Vadinasi, yra viena transcendencija, kuri
kažkokiame taške išsišakoja ir viena šaka į sąmonę ateina kaip
transcendentalumas ir dvasia, o kita šaka – kaip kūnas ir kūniškas pasaulis. Niekingumo nėra nei objektyvioje realybėje
(Esme), nei transcendentalinėje (Niekyje), nors žiūrint ne į esmę ir pagrindą, bet į paviršines savybes, gali atrodyti kitaip.

Metafizika fizikos moksle
Kvantinių laukų teorija yra šių dienų mokslinė metafizika, nes
didelė „Standartinio modelio“ dalis atskleidžiama metodais,
panašiais į metafizinius. Kadangi metafizika pagal Aristotelį
yra pirmoji filosofija, kuri nagrinėja tikrovės pagrindą, tai metafiziniai kvantinių laukų teorijos elementai suartina ją su
filosofiniu, o tiksliau metafiziniu mąstymu. Metodai gali skirtis, bet tema ir objektas sutampa. Šis ryšys įmanomas todėl,
kad daug kur empiriniai eksperimentai neįmanomi, tad belieka
naudotis vienintele likusia priemone, kuri yra protas. Kvantinių laukų teorija turi pakankamai tvirtą pagrindą įprastinėje
apibrėžtoje realybėje, kuri aprašoma Niutono vektorinės mechanikos, – pavyzdžiui, kvantinio lauko Lagranžianas, susivedantis į antrą Niutono dėsnį, – tačiau taip pat yra daug teorinių
arba spekuliatyvių elementų, kai naudojami racionalūs kriterijai, paimti iš logikos arba matematikos. Tai yra, jeigu įrodoma matematiniais arba loginiais metodais, net nepatikrinus
empiriškai, laikoma, kad principas tikroviškas. Šitaip kuriama
teorinė fizika, kuri iš esmės yra ne kas kita, kaip fizikos
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filosofija. Su filosofija teorinė fizika susijusi dar ir dėl to, kad
teorija tiesiogiai nesurišta su jokiu technologiniu ar techniniu
pasauliu, nebent ta prasme, kad įvairūs įtaisai ir techninės priemonės naudojamos eksperimentuose ir tiekia duomenis abstrakčiam įvertinimui ir sujungimui prote.
Kvantinio lauko teorijoje yra daug elementų, kurie niekaip
nepatiriami, bet paprasčiausiai postuluojami ir laikomi aksiomomis. Net jeigu daug ką galima išmatuoti, niekas nėra matęs
paties „lauko“ arba „kvanto“ kaip harmoninio osciliatoriaus
arba atsiradimo ir išnykimo operatorių, Planko konstantos ir
pan. Kai kurie laukai yra tik teoriniai, pavyzdžiui, Higgso arba
aksionų laukas. Aš kalbu apie „gnostinę braną“, kuri sudaryta
iš įvairių gnostinių, arba su informacijos reprezentavimu ir
pažinimu susijusių, laukų. Žinoma, akimis aš šios branos nesu
matęs, nes akis yra jutiklis, kuris reaguoja tik į optinio spektro
fotonus. Bet yra ir kitų būdų, kurie pirmiausiai yra technologiniai, ir be abejo, yra galimybės, susijusios su paslėptomis
žmogaus sąmonės galiomis, kurios žmonėms nerodomos, nes
yra norinčių jas pasisavinti. Ribotą fenomenologinį pasaulėvaizdį išplečia mokslas, atveriantis tuos sluoksnius, kurie nepažįstami kūniškai, nes akis yra „kūnas“, bet pažįstami dvasiškai, nors mokslininkai šio žodžio nemėgsta ir sieja jį arba su
religiniais žmogaus vaizdiniais, arba su etika. O mokslas, teigiama, nėra nei religija, nei etika. Tai, galbūt, yra didžiausias
jo trūkumas, nes šitaip jis žmogaus gyvenime tampa daugiau
naudos ir praktikos logikos dalis negu dvasios. Čia iškyla natūralus skirtumas tarp žmonių, kurie tik naudoja technologijas
ir tų, kurie tas technologijas kuria savo dvasioje. Šių tipų santykis su „teorija“ ir „praktika“ skirtingas.
Visa tai reiškia, kad žodžių pakeitimas raidėmis – ne toks jau
baisus. Juk žodis Dievas arba Dievai taip pat yra tik ženklų eilutė, kuri yra tik nuoroda į tam tikras sritis žmogaus sąmonėje,
kur atsiveria realybė pavadinta Dievo vardu, bet vardas – ne
pats Dievas. Kadaise kalba taip pat galėjo būti neįprasta, net
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garbinimo objekto „pažeminimas“ pavadinant kalbos ženklų
raižiniais. Tačiau žynių luomas, laikui bėgant, pamatė tokios
priemonės naudą ir paskelbė kalbą dieviška. Tokia pati dieviška kalba Iliuminatams yra matematika ir fizika, nes ji leidžia parodyti tas žmogaus pasaulio dalis ir vietas, kurios asocijuojamos su garbintinu šventumu. Tarp raidžių sekos ir skaičių sekos – ne toks jau didelis skirtumas ir abi ženklų sistemas
galima sėkmingai naudoti tam pačiam tikslui. Tai nereiškia,
kad religija ir fizika sutampa 1:1, skiriasi požiūris į pažinimą ir
pažinimo objektą taip pat – naudojami metodai. Skirtinga principų postulavimo forma, aiškinimai, reikalavimai, įrodymai ir
pateikimo forma. Bet svarbu ne tai. Svarbiausia, kad siekinys
tas pats ir jeigu jis „objektyvus“, tai neturėtų priklausyti nuo
pažinimo metodų; tai turi būti tik toks skirtumas koks yra tarp
kalbų: pasakojimas vienas, bet jį galima papasakoti 100 kalbų.
Nuo to, kokia kalba naudojama, pati istorija nepriklauso ir ji
turi visada likti ta pati. Taigi pirminę pasaulio priežastį buvo
bandoma išsiaiškinti mituose, religiniuose pasakojimuose, filosofijoje ir moksle. Bet nuo to, kaip aiškinama, kaip jau buvo
sakyta, realybė negali priklausyti arba ji nebūtų realybe, greičiau žmogaus kognityvinių fantazijų kūrinys. Tačiau mokslas
– nėra vien fantazijos, nes fenomenologinis niekis moksle gali
būti materializuotas.
Kita vertus, posakis „fizikos metafizika“ gali skambėti keistai,
nes ji tuo pat metu būtų ir ji pati ir tai, kas yra anapus jos. Bet
tai tik terminų pasirinkimo problema, kuri ateina iš tradicijos.
Pirmiausia, fizika yra tik tam tikra jos atmaina, konkrečiai
Aristotelio fizika. Jos požiūriu visa naujoji fizika yra „metafizinė“, nes Aristotelio teorijas seniai peržengė. Be to, pats
Aristotelis šio termino nenaudojo, jį sugalvojo žmogus, tvarkęs filosofo rašytinį palikimą. Tuo tarpu Aristotelis kalbėjo
apie pirmąją filosofiją. Priėmus šį variantą, problemos nelieka
ir be jokio prieštaravimo ar painiavos kvantinių laukų fiziką
galima vadinti šių laikų pirmąja filosofija, nes tikrovės pagrindas aiškinamas kaip laukų samplaika, iš kurių atsiranda visi
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lokalūs ir nelokalūs pasauliai. Pirmoji filosofija siekia paaiškinti viską, bet dabar žinome, kad ji nėra užbaigta ir nebus
užbaigta niekada, nes realybė neišsemiama ir žmogus niekada
nepasieks tokių egzistencijos formų, kad galėtų pamatyti ir aprėpti viską. Galima trokšti tik maksimalaus įmanomo sąmonės
išplėtimo, leidžiančio pamatyti daugiau tikrovės, kad nebūtų
švaistoma unikali proga, kuri gali niekada ir nepasikartoti.
Bent jau to užtikrintai negalime žinoti. Ši tikrovės sandara mano įraše vadinama „realybės sluoksniais“, kurių tikro skaičiaus
niekas nežino; o žmogus apsigyvenęs tik pirmame iš jų, kuris
yra jo kaip kūniškos būtybės namai. Visas pasaulis tuo neužsibaigia, bet užsibaigia žmogaus galimybės matyti. Todėl
tenka ieškoti būdų kaip šį „niekį“ materializuoti, kad gelmė
būtų atverta bent netiesioginiais būdais.
Žinoma, nereikia klaidingai įsivaizduoti, kad klasikinė filosofija turi labai daug bendro su moderniausia kvantine mechanika. Jos yra labai skirtingos, net prieštarauja viena kitai,
arba kitaip – nesuderinamos, tačiau aš norėjau pabrėžti pačią
intenciją ir objektą. Intencija visur yra paaiškinti, o objektas –
tikrovės paslaptys. Šiais aspektais ir klasikinė filosofija, ir pati
moderniausia fizika – sutampa, bet eina link savo tikslo skirtingais keliais. Kelių turėtų būti begalės, bet šiuo metu iš
tradicijos žmonijai žinomi tik šie. Kelias daug ką pakeičia,
tačiau pati substancija skirtinga būti negali, skirtingos tik
formos ir situacijos, kurios, be to, aprašomos skirtingomis kalbomis. Bet akivaizdu, kad kalba tėra tikrovės paviršius, lemiantis tik tai, kaip ji suvokiama, bet ne tai, kas ji yra. Epistemologinių sistemų gali būti begalybė, bet ontologija neišvengiamai turi būti ta pati, nepriklausomai nuo to, per kokias
akis būtis ir esiniai matomi. Ir pagrindinė mintis: kvantinių
laukų teorija daugiau priklauso epistemologinei teorijai, nes
tiesiogiai ontologija nepatiriama, tad belieka viena išeitis, rekonstruoti ją epistemologinėmis priemonėmis, kurios yra „lauko“, „kvanto“, „sąveikos“, „ryšio“, „energijos“ sąvokos.
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Ženklai ir sielos gelmė
Sielos „moksle“ vyrauja dvi pagrindinės teorijų grupės, viena
kurių yra monistinė, o kita – dualistinė. Monistinis modelis
tapatina ją su materija ir tvirtina, kad ji tėra tam tikra materijos
būsena, kažkaip gebanti atvaizduoti supantį pasaulį. Pagal šią
hipotezę, siela yra pirmo realybės sluoksnio, kurį aiškina fizikų „Standartinis modelis“, forma, tam tikras vietinis išsišakojimas, kurio visos galimybės išsemiamos pirmo sluoksnio
fizikos. Šį požiūrį galima atvaizduoti paveikslėliu.
Čia pavaizduota sistema, kuri aprašoma „Standartiniame modelyje“, sudarytame iš Kvantinės elektrodinamikos (KED),
Kvantinės chromodinamikos (KChD), Kvantinės silpnosios
sąveikos (KSD), gravitacijos teorijos ir Higgso lauko dinamikos (HLD), kuri yra materijos masės šaltinis. Tai yra pirmas sluoksnis, kuris fizikų gerai ištyrinėtas ir pakankamai
tiksliai paaiškina supantį pasaulį. Matome, kad šis sluoksnis
pirmiausiai pereina į kūno sandarą, kurią galima aiškinti naudojant „Standartinio modelio“ kvantinių laukų teorijas. Šis
modelis redukcionistiniu vadinamas todėl, kad sielą bandoma
redukuoti tik į tokias sąveikas ignoruojant tai, kad jos atsiradimui reikia labai specifinių laukų savybių, kurių „Standartiniame modelyje“ nėra. Nepaisant to, siela laikoma tik iš kūno
sandaros ateinantis pirmo sluoksnio išsišakojimas, kuris sukuria tam tikrą būseną (pirmiausiai per KED lauką), laikomą psichinės žmogaus veiklos pagrindu. Tam yra šioks toks pagrindas, nes psichika neatskiriama nuo smegenų, kurios yra
pirmo sluoksnio laukuose atsirandantis „organas“, bet tai nereiškia, kad už pirmo sluoksnio nėra jokių kitų sluoksnių,
kurie labiau atitinka sielos kūrimui keliamus reikalavimus.
Pagal šį modelį, mus supantis pasaulis, kurį vadinu fenomenologiniu, įsiterpia tarp kūno ir sąmonės ir yra tam tikra būsena arba energetinis burbulas, kurio ertmėje atsiranda supančio pasaulio kopija, kurioje gyvena kiekvieno žmogaus sąmo398
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nė. Tikras kūnas yra anapus šio fenomenologinio modelio ir
priklauso transcendencijos, arba pirminės tikrovės, pirmam
sluoksniui. Į fenomenologiją šiame įraše nesigilinsiu, nes tai
padaryta kituose įrašuose, kur struktūros aprašytos pakankamai plačiai. Matome, kad antrinė tikrovė šiek tiek pasislinkusi
nuo tikros transcendencijos ir su ja tiesiogiai šiame modelyje
nesąveikauja. Arba kitaip sakant, ji yra kaip mikroschemų kuriamas atvaizdas, kuris neturi jokio grįžtamojo ryšio į jas. Nors
tam prieštarauja kai kurie visiems žinomi faktai, tačiau į tai šį
kartą – nesigilinsiu. Šis modelis taip pat numato, kad yra ir kitų, gilesnių sluoksnių galimybė, kurie paveikslėlyje pažymėti
kaip antras, trečias sluoksnis ir t.t.
Tačiau jie fantominiai, niekaip nepatiriami ir nematuojami,
nes su pirmu sluoksniu sąveikauja silpnai, todėl mokslininkų
nedomina, laikomi netikrais ir ignoruojami, o jeigu kas bando
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kurti teoriją, naudodami protą ir analogiją, apšaukiami pseudomokslininkais ir šarlatanais. Tikima, kad šie sluoksniai įmanomi, bet mokslui niekaip nepasiekiami.
Prie viso to reikia pridurti, kad fizinių objektų aprašymo pagrindas yra KED ir su šiais laukais susijusi fizikinės chemijos
teorija, nes tiek gyvi, tiek negyvi objektai sudaryti iš cheminių
elementų lentelės atomų, kurie yra materialus organizmo substancijos pamatas. Chemija iš esmės yra tik jėgų tarp elektronų
debesų ryšiai, medijuojami virtualių fotonų, kurie medžiagoje
sukuria procesus, kuriuos galima paaiškinti net klasikinės
elektrodinamikos teorijomis. Kitaip sakant, yra neigiamą krūvį
turintys elektronų lauko debesys, prie kurių prikabinti teigiamą krūvį turintys branduoliai, šie ir sukuria substancijoje
elektrinius (E), magnetinius (B), fotonų (γ) laukus ir krūvių
sutankėjimus bei sroves. Ši chemija pagrįsta anglies atomų
struktūromis, kurios yra organinės chemijos pagrindas. Traukos ir stūmos jėgos tarp krūvių sukuria laukų kaip substancijos
ir energijos sutankėjimus, kurie yra tiek neorganinio pasaulio,
tiek gyvūnų pasaulio pagrindas. Kitaip sakant, organizmų fizikiniam aprašymui iki tam tikro laipsnio užtenka ir bendrosios fizikos: klasikinės mechanikos, elektrodinamikos, termodinamikos, chemijos, gravitacijos teorijų ir pan. Kūną galima veikti srove, fotonų srautais, jame galima indukuoti šiluminius reiškinius, raumenų ir smegenų darbui daryti poveikį
įtakojant chemines reakcijas ir visas kitas klasikines ir modernias fizikos priemones. Tas pats daroma ir aprašant psichikos veikimą, čia ypač pasitelkiant elektrodinamikos
priemones. Tačiau šiuo klausimu, pirmo sluoksnio fizikos
teorijos pasakyti gali nedaug.
Aš vadovaujuosi įsitikinimu, kad šis modelis nėra šiuo metu
vienintelis įmanomas ir kad žinomų sluoksnių skaičių reikia
išplėsti bent vienu papildomu. Tai yra, aš laikau, kad sąmonė
nėra pirmo sluoksnio speciali būsena ir jo primityvus išsišakojimas, kuris įvyksta tik smegenų lygmenyje. Aš laikau, kad
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sąmonė turi savo kvantinį lauką, ir kad yra ne tik lokali struktūra, bet šis laukas yra ištisas „kosmosas“, kurį galima prilyginti fizinio pasaulio kosmosui.
Šis paveikslėlis panašus į prieš tai pateiktą, skirtumas tik tas,
kad antras gnostinis sluoksnis ateina ne iš išsišakojimo smegenyse, bet iš pirminės tikrovė arba transcendencijos, ir kad ši
realybė koreliuota su fizine realybe. Kitaip sakant, gali formuoti savo informacines struktūras ir koreliuoti jas su organiniais dariniais fiziniame pasaulyje. Kad būtų įmanoma sąveika, turi būti portalo ir informacijos pernašos mechanizmas,
aprašomas fizikiniais modeliais. Kūnas yra išorėje arba pirmame U formos sluoksnyje, kur vyksta fizikos ir chemijos aprašomi procesai, tačiau jame yra ir gilesnės realybės, kurios
yra paralelinės šiems fiziniams laukams ir turi savo pasaulius,
kuriuose galioja kiti dėsniai; kiek tai susiję su siela arba psichika – informaciniai procesai, nes gnostinės branos pagrindinė paskirtis rinkti, apdoroti ir atvaizduoti informaciją, kam
reikia visiškai kitokio tipo laukų, nei koks nors elektronų,
kvarkų arba fotonų laukas. Pagal tai, ką skelbia vieša fizika,
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šiuo metu gnostinių branų materializuoti jokiais procesais neįmanoma, nors tai nuolatos vyksta kiekvieno žmogaus smegenyse. Tai yra, žmogus apie šį sluoksnį žino iš savo vidinės
patirties, tik nesugeba šios realybės aprašyti matematiniais ir
fizikiniais metodais. Tačiau tai ne visa tiesa, nes šios paslaptys
yra slepiamos nuo visuomenės ir yra tam tikros organizacijos,
kurioms prieinamos tokios technologijos. Apskritai, žinių lygis priklauso nuo egzistencinio rango – kuo jis aukštesnis, tuo
sąmonė aprėpia daugiau realybių (kitaip – sluoksnių). Žemiausias lygis yra tiesioginė fenomenologija, formų pasaulis ir
šiam pasauliui aprašyti skirta natūrali, buitinė kalba. Tokiai
sąmonei nei teoriniai, nei praktiniai „anapus“ neprieinami. Geriausiu atveju, kokiu nors primityviu, religiniu variantu (kalbant apie religijos variantą, kuris skirtas kaimo bobutei).
Apibendrinant, įdomu tai, kad telepatija įmanoma abiem variantais, nes pirmame sluoksnyje įmanoma technologinė telepatija, kurios formas galima perduoti elektromagnetinėmis bangomis, o antrame sluoksnyje – natūrali, fenomenologinė telepatija, nes sąmonės turi savo atskirą realybę, kuria gali laisvai
keliauti nesusiję informacijos pluoštai. Tik norint tai pasiekti,
reikia atidaryti trečią signalinę sistemą, kuri valdomų žmonių
sluoksnyje – užblokuota. O jeigu ir naudojama, tai tik prieš
žmogų: informacijos pavogimui arba susidorojimui su juo. Tai
– kriminalinio transhumanizmo mafijos nusikaltimai.
2015-07-13, Kaišiadorys

75. Kaip kontroliuojama planeta

Masinė kontrolė gali atrodyti ne tokia pastebima, tačiau ji
persmelkia visą žmogaus pasaulį ir gyvenime nėra tokių vietų,
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kurios būtų užtamsintos. Tai reiškia, kad visi pasauliai yra atviri, peršviesti ir neįmanoma nieko paslėpti. Dauguma žmonių
tai jaučia, tačiau ne visi supranta, kaip toks skaidrumas pasiekiamas. O principas ne toks jau ir sudėtingas. Tokios galimybės atsirado tada, kai buvo sukurta galinga kompiuterinė
technika ir nanotechnologijos.
Nanotechnologijos reikalingos mažyčių sensorių gamybai, kuriuos „pasėjus“ tam tikroje teritorijoje, bet kokiomis natūraliomis sąlygomis, ją galima skenuoti, filmuoti ir kontroliuoti. Paprasta filmavimo kamera galėtų būti sudaryta iš 4 tipų nanodalelių:
a) apšvietimo,
b) filmavimo,
c) tarpinių ir
d) ryšio.
Jeigu tartume, kad viename milimetre yra visas rinkinys, tai
metre reikėtų milijono tokių rinkinių. Jeigu tartume, kad 1
metras iš visų pusių padengia 5 metrus, tai 4 milijonai nanodalelių, galėtų filmuoti 36 kvadratinius metrus. Pagal tokią pat
logiką 1 kvadratiniame kilometre turėtų būti 1 trilijonas rinkinių ir šis filmuotų 36 kvadratinius kilometrus (6×6 km). Ryšio dalelės perduotų radijo ryšiu signalą į antenas, jos siųstų
duomenis į kompiuterį ir šis rekonstruotų pilną 360° 3D vaizdą. Perdavus šį vaizdą į virtualios realybės akinių sistemą, būtų galima virtualiai stovėti prie bet kokio įvykio 36 kvadratinių
kilometrų plote, ir stebėti viską, kas vyksta, netgi kištis į procesą, jeigu rinkinys papildytas moduliavimo nanodalelėmis ir
galima užprogramuoti įvairius psichotroninius poveikius psichikai.
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O dabar įsivaizduokime, kad tokiomis dalelėmis apsėtas visas
planetos plotas ir net vietos, kurios yra po vandeniu. Su virtualios realybės akiniais galima būtų filmuojant stebėti bet kokius įvykius planetoje. Aš tokią sistemą vadinu hipostratine
matrica, kuri moduliuoja bet kokią aplinką planetoje ir gali bet
kokį žmogų patalpinti iliuzijos generavimo laukuose, kurie
supainioja sąmonę, suklaidina, išveda iš proto ir nužudo, jeigu
to reikia matricos šeimininkams. Angliškai tokia sistema yra
vadinama „control grid“.
Kita vertus, galimi ir kitokie variantai, kai tokia sistema sujungiama su telepatiniu nuotoliniu žvalgymu ir nufilmuoti
vaizdai iš bet kokios vietos planetoje perkeliami tiesiai į žmogaus sąmonę ir jis gauna informaciją realiu laiku apie bet kokį
įvykį. Filmavimo kameromis galima paversti augalus, gyvūnus, net žmones, jeigu jie „užkrėsti“ tokiomis nanodalelėmis.
Dažnai jie to net patys nežino ir patekdami į uždaras teritorijas
– filmuoja bei renka žvalgybinę informaciją. Negana to, prileidus nanoimplantų į smegenis, galima nuskaityti visą smegenų aktyvumą ir iššifruoti vidinę žmogaus fenomenologiją.
Tai būtų psichotroninės nanodalelės, kurios yra integracijos į
visą šią kontrolės matricą principas.
Imkime nepraeinamą 108 kvadratinių kilometrų mišką. Šią teritoriją pasėjus nanosensorių matricomis, visa vidinė teritorija
galėtų virsti atvira erdve, kurią nufilmavus ir vaizdą apdorojus
su kompiuterio algoritmais, būtų galima matyti visą šioje uždaroje zonoje vykstantį gyvenimą. Su holograminiais projektoriais būtų galima suprojektuoti realistines hologramas arba
užsidėjus virtualios arba mišrios realybės akinius, stovėti šalia
visų dominančių procesų. Toks filmavimas ir transliacija vyktų nenutrūkstamu srautu, visą parą. Kažkada atrodė, kad miškas yra vieta, kur galima pasislėpti, tačiau įvedus tokią sistemą, tai tampa neįmanomu dalyku.
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Nežinau kaip tiksliai šis projektas arba matrica vadinama, bet
aš vadinčiau HoloSense. Jeigu nanodalelių prisikaupę vidinėse augalų ir gyvų organizmų struktūrose, tai perduodamos signalą, jos galėtų tas struktūras modeliuoti arba filmuoti ir atskleisti visą organizmo sandarą. Perdavus šią informaciją į
smegenis, į telepatinį sensoriumą, žmogus galėtų įgyti papildomą regėjimą, kuris teiktų informaciją apie organizmo būklę. Tokia yra telepatijos, nuotolinio žvalgymo ir ekstrasensorikos paslaptis, kuri dažnai išjuokiama, nesuprantant kokiame pasaulyje gyvenama. Tokie sugebėjimai neduodami bet
kam, tačiau yra tokių darbų, kuriuose jie privalomi. Tai nenaudojama šou ir pramogoms, greičiau tai darbo įrankis.
Taigi ekstrasensas yra žmogus, kuris turi integruotą sąmonę ir
į savo vidų telepatiškai gauna aplinkos hipostratinius atspindžius, mato vaizdus, jaučia kitokią informaciją. Tokios projekcijos dažnai naudojamos klaidinimui, kai su projekcijos ir
moduliacijos sensoriais imituojamas apsireiškimas ir žmogus
pamato holograminę iliuziją, vaiduoklį. Tai reiškia, kad „control grid“ sistema leidžia į valdomas aplinkas implantuoti hologramines projekcijas ir klaidinti bei gąsdinti žmones.
Su garsu panaši sistema, kuri komerciškai naudojama „HoloSonics“ bendrovės. Antenos naudoja ultragarsą, kuris negirdimas ausims, bet oras signalą iškraipo taip, kad po kelių šimtų metrų jis virstą girdimu garsu ir atsiranda „iš niekur“. Už
šios atsiradimo zonos nesigirdi jokių garsų. Taip pat galima
iškraipyti optinį signalą, tačiau, kadangi EM bangos su oru
sąveikauja silpnai, tai reikia specialių filtrų, kaip holograminėse projekcijose arba naudoti atspindžio paviršiaus savybes,
kaip senoviniame kinoprojektoriuje, kuris sukuria pilną virtualią projekciją tamsoje arba mišrią projekciją su vaizdo ir apšvietimo fotonais. Tokios technologijos naudojamos klaidinimui, apgaulei, dezorientacijai, kartu su filmavimo ir moduliavimo matrica, kuri sukurta į aplinką pasėtomis nanodalelėmis.
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Visam šiam tinklui trūksta tik galingo kompiuterio ir dirbtinio
intelekto. Dirbtinis intelektas yra programinis algoritmas, o
procesoriumi galima paversti tokias pačias daleles, kurios yra
išsklaidytos natūralioje aplinkoje ir nėra jokių aušinimo problemų. Galima įsivaizduoti visą biosferą kaip tokį makroprocesorių, kuris natūralioje aplinkoje sąveikauja su kontrolės
matrica ir tuo pačiu apdoroja visus signalus. Tai yra HoloSense matricos esmė, kurios atidaryta yra visa biosfera net iki
vidinių psichologinių pasaulių ir ši biosfera naudojama kaip
dirbtinio intelekto makroprocesorius. Šitaip gaunamas sunaikintas natūralus, laisvas gyvenimas, nelikę net natūralios laisvos gamtos, nes su tokia matrica galima pervažiuoti per bet
kokį natūralų procesą. Akivaizdu, kad tai galima naudoti geriems darbams ir blogiems, priklausomai nuo žmonių, kurių
rankose ši sistema yra.
Tie, kurie skambina pavojaus varpais perspėdami, kad planeta
užgrobinėjama patogeninio dirbtinio intelekto, su tikrove neprasilenkia. Pavojus tame, kad ši sistema, implantuota į smegenis, atskiria sielą nuo natūralaus ryšio su Šaltiniu ir aplinka,
paverčia neprotingai valdoma marionete, tik išnaudojamu resursu, kuris neturi jokių laisvų, natūralių savo trajektorijų.
Žmogaus laisvos valios sunaikinimas būtų labai didelis pralaimėjimas. Pralaimima tada, kai ją pasisavina kiti žmonės, tačiau jeigu tai padaro dirbtinė mašina – tai galima laikyti žmonių rūšies katastrofa. Todėl reikia kurti priemones, kaip neutralizuoti visus patogeninius tokio užgrobimo padarinius ir
naudoti tik pozityvius pritaikymus. Žmonija tikrai galėtų persikelti jau dabar į fantastinį pasaulį, bet šis pasaulis uždarytas
nuo daugumos žmonių ir naudojamas netinkamais tikslais.
HoloSense projektas kuriamas/sukurtas aukščiausiose planetos
uždarose zonose, kurios svajoja primesti savo absoliučią valdžią ir kontroliuoti žmoniją tūkstančius metų be jokios galimybės pasipriešinti, nes visi uždari pasauliai bus padaryti atvirais ir kontroliuojamais. Pasipriešinimą bus labai lengva nu406

slopinti, todėl reikia neatiduoti strateginių pozicijų ir neleisti
savęs apgauti vilionėmis ir manipuliacijomis, nes gražūs žodžiai ir gražūs planai slepia dažnai žmogui labai nedraugiškus
tikslus. Naivumas yra tiesus kelias į pragarą. Reikia tikėtis,
kad dar yra nenaivių žmonių, kurie nėra visiškai morališkai
degradavę, kuriems rūpi ir kurie gali kažką padaryti.
2017-06-04, Kaišiadorys
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VI. Kalba
76. Kalbų revoliucija

Kalba kiekvieno žmogaus gyvenime vaidina labai svarbų vaidmenį. Neištarus nė žodžio praeina reta kuri diena. Ji yra savotiškas tiltas tarp žmonių, kuris išvaduoja skirtingus pasaulius
nuo izoliacijos ir juos sujungia. Tokia yra paprasta kalbos
funkcija. Tačiau tai ne viskas ką kalba daro sąmonėje. Ji suteikia jai tam tikrą formą ir net yra poveikio darymo priemonė,
su kuria žmonės vieni kitiems primetinėja savo valdžią. Kalba
gali išlaisvinti, bet kalba gali uždaryti į kalėjimą. Kiek ji yra
laisvinanti, tiek susijusi su kūrybinėmis žmogaus pastangomis,
o kai tampa kalėjimu – ji griaunama. Aišku viena, kalbą reikia
išmanyti, nenorint tapti tik nesuvokiančiu manipuliacijų objektu.
Kalba turi ilgą istoriją, kurią reikia bent bendrais bruožais suprasti. Apžvelgiant kalbą kaip visumą, ji praėjo tris vystymosi
etapus:
1) šnekamoji kalba – nestandartizuota, laisvai naudojama ir
kuriama;
2) rašytinės kalbos atsiradimas – pastangos kalbą standartizuoti, suvienodinti;
3) kalbos mokslo atsiradimas – standarto ir normos sąvokos
į kalbą įvedimas.
Kalbos didžiausias pralaimėjimas buvo idėjos, kad yra taisyklinga ir netaisyklinga kalba atsiradimas; to pirmais dviem eta408

pais nebuvo, klaidos sąvoką įvedė kalbos mokslininkai, šitaip
sustabdydami žmonių kūrybinį potencialą. Žmonės bijo kurti
kalbą todėl, kad mokyklose įkalta į galvą, jog nukrypimas nuo
standarto yra klaida, o klaidų darymas yra komunikacijos normų pažeidimas.
Šnekamoji kalba atsirado prieš maždaug 100 000 metų ir tai
buvo kuriamasis, kaupiamasis etapas, kurio metu nebuvo rašto, nebuvo mokslo, nebuvo klaidos ir nenorminės kalbos supratimo. Pirmi rašto pavyzdžiai yra iš 6000 metų prieš mūsų
erą. Rašto atsiradimas užfiksavo kalbą, nes jame nepakitusi
kalba išlieka daug ilgiau negu atmintyje. Todėl, jeigu pavyzdys mokantis yra raštas (ne kitas žmogus), tai kalba tampa
stabilesne, standartizuojasi. Taip pat, kai kalba užrašyta, ją
daug lengviau tyrinėti ir pradeda rastis kalbos mokslas. Pirmi
bandymai kurti gramatines taisykles atsirado Šumerų civilizacijoje 1900 metais prieš mūsų erą. Mūsų dienomis, galima sakyti, yra paskutinių dviejų stadijų apogėjus, kai kalba idealizuojama ir standartizuojama kalbos moksle, įvestas rašto teroras ir normos diktatūra – draudžiant kalbai laisvai vystytis.
Reikia suprasti, kad šis draudimas yra dirbtinis kalbos stabdymas, kurio kažkada nebuvo ir galėtų nebūti mūsų laikais.
Kol vyravo tik šnekamoji kalba, svarbiausias faktorius kuriant
kalbą buvo valdžia ir autoritetas. Kalbą bendruomenėse galėjo
kurti tik žmonės, kuriuos visi laikė autoritetais, o visi kiti autoritetus mėgdžiojo. Taip pat kaip ir su įstatymais – vieni įstatymus kuria, kiti jų tik klauso, vieni tam turi teisę, o kiti neturi,
nes tokia visuomenės tvarka. Kokius resursus naudoja tie, kas
kuria kalbą? Tas resursas yra vidinis ir išorinis pasaulis – didelių mastelių pasauliui reikia plačios kalbos, mažų mastelių
pasauliui reikia siauros kalbos.
Autoritetas dar įtvirtinamas tuo, kad į kalbos pasaulius žmogus
inicijuojamas etapais, pereidamas augimo tarpsnius ir šis judėjimas visada būna iš apačios į viršų. Vaikų kalba, paauglių
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kalba, suaugusių kalba; tada pagal rangą ir statusą, specialybę
ir t.t. Ką daro inicijuotas žmogus – pirmiausiai mokosi, tai yra,
mėgdžioja kalbines struktūras: jeigu tai šnekamoji kalba – autoritetą, jeigu rašytinė kalba – „šventą raštą“. Todėl natūraliai
su kalba susiformuoja paklusimo santykis. Kalba stovi aukščiau už žmogų ir sėkminga karjera hierarchijoje susijusi ir su
tuo, kaip žmogus įsisavina kokios nors grupės kalbines normas.
Tačiau reikia neužmiršti, kad pati kalba pradėta tyrinėti labai
vėlai, iki to ji buvo nesvarbi, žmonėms buvo svarbi tik perduodama informacija, o šios užbaigta forma yra pasakojimas,
istorija. Pasakojimas visada koncentruojasi prie kokių nors
svarbių įvykių. Ypač rašte kalbos formos būna išbaigtos, niekas neužrašinėja beprasmių sakinių kratinių, visais atvejais
siekiama perduoti kokią nors žinią. Vadinasi, svarbi tik mintis
ir idėja, o kalba yra idėjos nešėja.
Iš viso to seka išvada, jog kalba buvo kaupiama apie 90 000
metų ir turėjo pačių įvairiausių variantų, kurie kai kuriais atvejais pralenkia net dabartinius savo sudėtingumu ir kokybe,
tačiau rašte tokių pavyzdžių neišliko. Bet 5000 metų prieš mūsų erą šis procesas sustojo, ir raštas bei kalbos mokslas pradėjo
stabdyti kalbos vystymąsi. Reikia neužmiršti, kad primityviame pasaulyje negali būti pažengusios kalbos, todėl kiek senovės pasaulis buvo primityvus, tai iš dalies sąlygojo ir kalbinių
sugebėjimų ribotumas. Didelis kalbos kūrybinis sugebėjimas
sukuria aukšta civilizaciją. Normos įvedimas susijęs su civilizacijos augimu, tačiau šis augimas uždarė kalbą į kalėjimą.
Pasaulis visuomenėje gali plėstis ir siaurėti, atitinkamai plečiasi ir siaurėja kalba. Šį procesą reguliuoja tie, kas kontroliuoja kalbą – anksčiau autoritetai, dabar mokslininkai, kurie
ją stabdo. Tik kalbininkai turi teisę į norminį žodyną įvesti
naujus žodžius, visa kita leksika neoficiali. Gramatika keičiama dar vangiau, nes manoma, kad gramatikos ardymas per
410

daug stipriai sugriauna mąstymo struktūrą, pasikeičia pati suvokimo forma, ne tik žodynas. Kadaise tokios problemos nebuvo, nes nebuvo tokios sąvokos kaip klaida kalboje. Ją išrado
kalbininkai. Seniau valdžia.
Norėdami suprasti kaip tai vyksta, turime suprasti kokie pagrindiniai kalbos dėmenys. Pradėti reikia nuo pačio kalbos
branduolio išaiškinimo, kuris šiuo metu yra paplitęs ir geresnio sugalvoti neleidžiama. Šis branduolys turi tris profilius,
kurių kiekvienas prasideda nuo elementaraus vieneto ir tuos
vienetus jungiant, kiekybiškai ir kokybiškai auga. Kodiniai
profiliai yra du: garsai ir ženklai. Taip pat vienas semantinis –
reikšmės, kurios skyla į gramatines ir leksines (žodines). Visos
šios dalys turi norminius ir individualius variantus. Yra standartinė spausdintinė raidė ir individualios ranka rašytos raidės,
priklausančios nuo žmogaus braižo. Yra standartinis fonemos
tarimas ir įvairūs individualūs tarimo variantai, kurie priklauso
nuo anatomijos ir nuo neuroninių ryšių. Yra standartinės žodyninės reikšmės ir visų reikšmių individualūs interpretavimai, nes reikšmės apaugusios individualiomis patirtimis bei
vaizdiniais. Kadaise planetoje buvo tik visų šių profilių individualūs variantai, dabar aukščiau už individualų iškeltas
standartas.
Standartizuotis labiau linkusi kodinė dalis, nes ji yra ištraukta į
išorę per ženklą ar garsą, tačiau reikšmės ištraukti nesugebama, nėra tokio substrato, kuriame galėtume parodyti pačią
mintį tiesiogiai, todėl jas standartizuoti labai sunku. Tačiau tai
irgi daroma – į mintį standartas įvedamas per logines ir matematines struktūras, kurių pagrindinis reikalavimas universalus
tikslumas ir teisingumas. Imant ilgus istorinius tarpsnius vyksta garsų poslinkiai nuo vieno varianto prie kito; vyksta raidžių
poslinkiai: tarimo užrašymas ir ortografija. Taip pat slenka
reikšmės – gali kas nors nauja būti įtrauka, kažkas išstumta,
arba transformuotis vidinė struktūra – siaurėti arba plėstis.
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Kalboje reikšmių profilis turbūt svarbiausias, jas jungiant kaupiasi vis stambesni dariniai, kurie išauga į reikšmių-prasmių
pasaulius. Jis svarbus tuo, kad riša su tikrove, yra mentalinės
energijos žybsniai, sudarantys pagrindinį turinį. Reikšmės
jungiasi į išbaigtus tekstus, kurie yra istorijos, pasakojimai,
aiškinimai, teorijos ir t.t. Šie reikšmių pasauliai turi būti sudėti
visiems žmonėms, kad jie tarpusavyje susikalbėtų. Tai kiekvienos kalbinės grupės uždavinys. Kodinė dalis yra tiltas tarp
sąmonių, o reikšmės yra visose smegenyse, kurios tilto abikrypčių srautų aktyvinamos. Per tiltą paleidus kitokio formato
srautą, arba jeigu žmonės kalba per daug individualizuotais
ženklų variantais – atsiranda susikalbėjimo sunkumų. Sunkumai bendruomenėse yra nepageidaujami, nes mažina bendro
veikimo efektyvumą, todėl žmonės tariasi ir vienodina kodą,
taip pat vienodina reikšmes. Jeigu per daug individualizuojiesi
ir išsiskiri – iškrenti iš bendruomenės, niekas nesupranta ir nesiklauso.
Kyla klausimas kas stabilizuoja mąstymą ir mintis, jeigu žmonės vienas kito minčių nemato (išskyrus tuos atvejus kai akivaizdžiai nesusikalba)? Manau, kad pagrindinis stabilizatorius
yra bendra patirtis. Artimai gyvenantys žmonės turi daugiau
bendros patirties negu labiau nutolę, todėl diferenciacija vyksta atstumo principu, bent jau taip buvo anksčiau, kai nebuvo
globalinio ryšio tinklo.
Svarbi ir pati minties šaknis, kuri taip pat individuali, ir priklauso nuo biologinių dalykų smegenyse (nėra dviejų vienodą
struktūrą turinčių smegenų, todėl visi procesai yra ne universalūs, bet individualūs). Tačiau visi individualūs mentaliniai
substratai universalizuojami įspaudžiant į juos vienodas struktūras, vienodą „geometriją“, kuri pateikiama net grafiškai. Taigi stabilizavimui naudojamas intensyvus apdorojimas iš išorės
universalizatais.
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Kokių tipų srautai siuntinėjami per tiltus priklauso nuo visuomenės sandaros, nuo žmonių veiklų – pradedant laisvu buitiniu pokalbiu, dialogu iki formalizuotų aiškinimų, lekcijų, lyderio pasisakymų ir t.t. Yra daug variantų, kurių čia nevardinsiu. Patys rafinuočiausi variantai yra kūrybiniai tekstai, tačiau buitiniuose pašnekesiuose to nebūtina naudoti. Kalbėti
galima gražiai ir negražiai. Tačiau paprastai kūrybinė kalba
nėra spontaniška, prie teksto dirbama jis ruošiamas, o paprastai kalbama spontaniškai. Spontaninė kalba grožinio teksto lygį retai pasiekia.
Bendros kalbos žinios gaunamos per universalizatų įspaudimą
į garsų, ženklų ir reikšmių profilį. Tai priklauso nuo masinio
švietimo ir nuo masinės komunikacijos. Žmogus linkęs sekti
pavyzdžiais ir mėgdžioti, taip perima propaguojamus globalinio elito universalizatus.
Tačiau kalba turi ir tamsiąją pusę, kuri iš dalies yra visa ta tikrovė, kuri nerealizuojama kalboje, per daug apibendrinant ir
neįvedant skirtumo. Žmogus gali suprasti skirtumus, tačiau
kalboje neturėdamas priemonių jiems išreikšti, juos ištrina iš
komunikacijos. Skirtumus galima įvedinėti sąvokose, tačiau
žodynas yra pakankamai platus, todėl nenorime jo perkrauti.
Tuo tarpu gramatika yra labai nususinta, minimalizuota iki
primityviausio varianto, darant jos priemones labai skurdžiomis. O kai skurdi kalba, skurdi ir sąmonė.
Pavyzdžiui, imkime daiktavardį ir jo linksniavimą. Lietuvių
kalboje yra šeši pagrindiniai linksniai, kurie parodo, kokiais
santykiais susiję sakinyje daiktavardžiai. Daiktavardis yra substancijos įvardijimo priemonė, kuri santykiuose tarpusavyje
gali turėti skirtingus vaidmenis. Substancija gali būti: subjektas, savininkas, objektas, tikslas, įnagis ir vieta. Tačiau tai
ne vieninteliai vaidmenys, kuriuos galima jai priskirti. Nekalbant jau apie tai, kad išvardintus vaidmenis galima dar toliau
skaidyti į smulkesnius tipus, įvedant daugiau skirtumų. Im413

kime vietininką. Yra bendrasis variantas, kuriuo žymimos
visos vietos, tačiau vietas į tipus galima skirstyti dar smulkiau,
gaunant skirtingus vietininkus ir atitinkamai pridedant papildomų linksnių galūnių.
Vietos gali būti skirstomos pagal tai ar erdvė atvira, ar uždara.
Ar ji miesto teritorijoje, ar gamtoje. Taip pat ar subjektyviame
pasaulyje, ar objektyviame. Visas galimybes sukrauti, aišku,
neverta, tačiau bent jau išplėsti ir įvesti daugiau skirtumų mąstymui visai nepakenktų. Tas pats galioja ir kitiems linksniams.
Šiuo metu mes skiriame tik subjektų giminę ir skaičių, o būtų
galima įvesti giminystės ryšius, socialinių santykių informaciją ir pan. Kitaip sakant, galimybės dabartinėje sistemoje toli
gražu nėra išsemtos. Tačiau tokių naujovių kalbos tvarkytojai
labai bijo. Deja, dėsnis tas, kad laikui bėgant kalbos linkusios
primityvėti, nes žmones valdžia priverčia gyventi primityvius
gyvenimus. Visas sudėtingumas perkeliamas į specialias sritis,
kuriomis domėtis leidžiama tik specialistams.
Žinomas faktas, kad kalba nėra vien natūrali kalba. Specialios
tyrimų sritys susikūrė savo specialias dirbtines kalbas, kuriomis informaciją jiems perteikti daug paprasčiau. Tai labai paplitusi tendencija, iš natūralios kalbos į specialias tam sukurtas
kalbines laikmenas iškelti visą sudėtingą informaciją, kad paprastam žmogui nereikėtų mokytis jam nereikalingų dalykų.
Tuo užsiima specialiai tam išrinkti specialistai. Tas struktūras,
kurias, pavyzdžiui, savo formulėse aprašinėja fizikai, paprasta
kalba išreikšti net būtų neįmanoma, ir tie žmonės, kurių mąstymas yra suformuotas minimizuotos kalbos pagrindu, lieka už
borto.
Maksimalioms kalbos galimybėms realizuoti nereikia jokių
specialių metodų, tereikia turėti šiek tiek daugiau proto, teorinių žinių apie kalbą ir paprojektuoti galimybes pagal pasaulyje esančią informaciją, kuri kalbinėmis priemonėmis neiš414

reiškiama, nes nei žodžiai, nei gramatika, neįveda tikrovėje
galimų rasti skirtumų į kalbą.
Taigi kalba sugeba suvokti tik labai ribotą kiekį tikrovės skirtumų ir didelė dalis informacijos kalboje lieka neišreikšta. Suvokdami kalbą šią informacija jau turime papildyti patys iš
savo asmeninės patirtie, o patirtys labai skirtingos. Ženklai,
kurie nurodo į mintį, išreiškia tik nedidelę dalį tikros minties
struktūros, visa, pilna mintis dažnai būna paslėpta ir nerekonstruojama. Perteikiamas tik tam tikras subendrintas lygis. Todėl tekstai tiriami, ieškoma juose paslėptos gelmės.
Mano požiūris į kalbą yra kūrybinis. Manau, kad neturime bijoti į kalbą žiūrėti kaip kūrėjai – tai nėra uždrausta teritorija,
kurioje būtų draudžiama vaikščioti. Kalba niekieno asmeninė
nuosavybė. Ji turi būti vystoma, tobulinama, o jeigu galimybės
netenkina – kuriama nauja kalba. Tai gali vykti ilgą ir trumpą
laiką. Kalbą kuriant ilgą laiką – įrankiai vieni, o trumpą laiką –
kiti. Kuriant ilgą laiką labiau prisiderinama prie smegenų galimybių, nes smegenyse kalbą modifikuoti mažais gabaliukais
lengviau, tai geriau atitinka pačių smegenų galimybę adaptuotis prie naujos informacijos. Todėl tokiu atveju, kalbą galima kurti 100 metų ir ilgiau ir tai ne vieno žmogaus, bet kolektyvinis darbas.
Visą sistemą sukuriant per labai trumpą laiką (1 metus), reikia
apdoroti labai daug informacijos ir tam reikia pagalbinių
priemonių. Kad kas nors būtų taip kūręs kalbą senovėje –
jokių duomenų nėra, nes būtų likę šaltiniai, nebent tie šaltiniai
įslaptinti ir mums šiuo metu neprieinami. Čia aš nekalbu apie
slaptas kalbas, kurias gali turėti slaptos organizacijos, ir kurios
prieinamos tik inicijuotiems žmonėms. Bet galvoje turint natūralias kalbas, jos buvo kuriamos ilgalaikiu kūrimu ir specialių tokio dirbtinio darbo dokumentų neliko. Turime tik inovacijas, kurios buvo siūlomos labai ištęstais laiko tarpsniais.
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Pavyzdžiui, kuriant žodžius, galimas raidžių mechaninis, algoritminis dėliojimas, apimant visas įmanomas kombinacijas pagal skiemenų tipus. Aš taip kuriu žodžius savo kalbos žodynui,
pasirašęs programėlę. Seniau to nebuvo įmanoma padaryti ir
šis darbas buvo labai varginantis. Bet naudojantis vien savo
galva, intensyviai dirbant, per mėnesį galima sukurti 10 000
žodžių, vadinasi per metus 120 000 žodžių. Tai jau būtų beveik pilnas žodynas.
Gramatiką galima sumodeliuoti per 1 mėn., turint pagrindines
jos idėjas, nes gramatinės morfemos į galvą ateina labai lengvai ir greitai. Bet reikia žinoti kas yra gramatika, kokia jos
esmė ir kokias funkcijas ji kalboje atlieka. Ne vien struktūriniu, bet ir filosofiniu žinojimu, kad būtų galima modeliuoti
norimą sąmonės formą.
Idealiu atveju visą šį darbą šiais laikais būtų galima padaryti
su programine įranga – suvedus visus reikalingus duomenis
sukurti kalbą automatiniu būdu, per labai trumpą laiką. Tokių
programų matyti neteko, bet svajojau kada nors ją parašyti
pats. Turiu tik mini programėlę žodžių dėliojimui iš raidžių,
pagal pagrindinius skiemenų tipus. Neturint programos, viską
reikia daryti ranka, užrašinėti ir kaupti informaciją.
Tokiais įrankiais sukūrus kalbą, ji būna mažiau chaotiška, turi
specialias pradine koncepcija paremtas savybes, kurios nenumatytos kitose, natūraliai susikaupusiose kalbose. Pavyzdžiui,
mano kalboje yra telepatijos nuosaka, sapno nuosaka, ko neįmanoma rasti jokioje natūralioje kalboje. O tokiems koncepciniams įvedinėjimams nėra jokių ribų.
Vadinasi yra tokios sąlygos: turi būti pavyzdys, išvystyta
idėja; turi būti suformuluota koncepcija; ir turi būti sisteminio
informacijos kaupimo įrankiai – galima kaupti ant popieriaus,
galima kompiuteryje, o galima galvoje. Tačiau kaupiant galvoje, procesas užtrunka labai ilgą laiką, nes galva nepaneša la416

bai didelio informacijos kiekio per trumpą laiką. Kalba atsiranda iš proto, iš žmogaus supratimo kas tai yra.
Pačiam gramatizacijos ir įžodinimo procesui reikia pastabumo,
dominančių detalių išskyrimo. Pasaulį suskaidyti į sąvokų lopinėlius galima labai įvairiais būdais ir įvairiu smulkumu. Tai
labai sunkus ir varginantis darbas, kurį per trumpą laiką padaryti neįmanoma. Pati procedūra yra elementari ir kiekvienas
ją gali susidaryti pats.
Toks kūrybinis požiūris į kalbą griauna vienos formos ir vienos tiesos iliuziją. Atsiranda formų ir tiesų įvairovė, o tai skatina kūrybišką mąstymą. Vieno standarto diktatūra atmetama,
žmogus nebijo nukrypti nuo normos ir ieškoti savo individualaus kelio. Nėra vienos visiems privalomos tiesos ir tokios
net neturėtų būti ieškoma. Tie, kas to ieško, tai daro ne žmonėms norėdami gero, bet tam, kad būtų lengviau juos valdyti.
Iš pradžių buvo tik viena kalba, vėliau kitose vietose atsirado
keli kiti variantai, bet buvo ne daugiau 3-5 pradinių kalbų.
Praėjus daugiau negu 100 tūkstančių metų turime virš 7 000
tūkstančių kalbų. Tai rodo, kad diferenciacija, skaidymasis atsiskyrimas, izoliacija natūralus procesas. Kiekviena grupė, kuri pasirenka eiti savo individualiu keliu, nori susikurti savo
kalbą, nes jos reikia to originalaus kelio išraiškai.
O dabar matome priešingą procesą, kai norima visus 7 000
kalbų išmesti ir sukurti vieną standartinę kalbą, privalomą visiems. Manau tai neturėtų būti daroma, žmonės turi susitaikyti
su įvairove ir ši įvairovė turi būti skatinama. Šiuo metu natūralios kalbos daugiau nesidiferencijuoja, nes visuose regionuose įvedinėjama bendrinė kalba, bet tai būtų galima kompensuoti dirbtinių kalbų įvedimu. Manau, kad šalia 7 tūkstančių natūralių kalbų, būtų galima įvesti dar kokį 1 000 dirbtinių
ir net kiekvienas pageidaujantis galėtų susikurti asmeninę kal417

bą, asmeninėms reikmėms ir galėtų būti apie 20-30 tūkstančių
asmeninių kalbų.
Gali atrodyti, kad būtų lingvistinis chaosas, bet tai siaubas tik
totalitarinei sąmonei, kuri trokšta vienos tiesos diktatūros.
Žmogus turi nuo mažens būti pratinamas prie įvairovės, taip
pat turi būti skatinamas kalbinis kūrybiškumas. Kai kuri kalbą
pats, pamatai visas jos paslaptis, taip pat supranti, kiek kalboje
daug iliuzijos ir iš tos iliuzijos kylančios neapykantos kitokiai
formai ir kitokiai tiesai.
Tai, kad pasaulis juda prie vienos (kelių kalbų) rodo, kad jis
juda totalitarizmo link, nors gali tai pridenginėti kaip naudą ar
patogumą. Gali atrodyti, kad vienybė gerai (o kalba vienija),
tačiau tada lieka daug neišvaikščiotų kelių, ir tiems, kas nori
tais keliais eiti, uždaromos durys, galvoje sukuriama sąvokų
pelkė. Čia slepiasi dviejų rūšių baimės – nesuprantamybės baimė ir baimė būti nesuprastam. Sutrikusi komunikacija visada
suvokiama kaip anomalija prieš kurią reikia kovoti. Tie, kurie
mąsto nesuprantamai – išstumiami iš bendruomenės tų, kurie
nesuprantamybės bijo, nes nesuprantamybė yra grėsmės ir pavojaus šaltinis.
Tačiau pratinant ne prie standarto ir vienos tiesos, bet prie įvairovės – tokia baimė silpnėja. Žmogus turi būti mokomas ne
elgtis iracionaliai, bet dėti pastangas suprasti, jeigu ko nemoka
mokytis, o ne automatiškai atmesti.
Kadangi didelis skaičius dirbtinių kalbų būtų asmeninės, tai jų
gyvavimo laikas būtų ribotas; jeigu nepavyktų niekam jos
perduoti, ji taptų „mirusia“ dirbtine kalba. Informacija vis tiek
turėtų būti išsaugota taip, kaip istorijoje išsaugomi meno kūriniai, nes kalboje galima rasti daug įdomių idėjų, kurias galima tyrinėti. Taip pat tai mokytų susitaikyti su kalbos mirtimi
– to nereikia bijoti, nes tai natūralus procesas. Vienos kalbos
miršta, kitos kalbos gimsta, nes gebėjimas kurti nedingsta nie418

kur. Daug baisesnė yra kūrybinio gebėjimo mirtis, ne kūrinio,
nes nieko nesugebant sukurti, ateina tikra pabaiga.
Kitų žmonių keliai nėra mūsų keliai. O savam keliui reikia savų priemonių. Jeigu jų neduoda natūrali kalba, tenka susikurti
dirbtinę.
2018-07-16, Kaišiadorys

77. Dirbtinio intelekto kalba

Natūralias kalbas kompiuteriui imituoti sudėtinga, tačiau tam
būtų galima sukurti dirbtinę kalbą, kurią būtų lengva programuoti kompiuteriniais algoritmais. Tai būtų ne programavimo,
bet bendravimo su kompiuteriu kalba. Galima būtų pašalinti
visas nepatogias natūralios kalbos savybes, supaprastinti gramatiką, išimti daugiaprasmiškumą, pritaikyti kalbą apdorojimui dirbtinio intelekto algoritmais.
Manau, kad tai turėtų būti žodynu grįsta kalba, nes gramatika
per daug sudėtinga, kad ją būtų galima perkelti į DI kalbą nemodifikavus. Turi būti įmanoma bet kokį objektą paversti
tekstu. Pavyzdžiui vaizdą: išskaidyti į statiškus objektus, juos
pavadinti, tada išskirti pagrindinius veiksmus ir procesus. Galiausiai išryškinti jų savybes. Jeigu kompiuterį sunku išmokyti
žmonių kalbos, tai žmonės galėtų išmokti kompiuterių kalbą,
kad galėtų su jais bendrauti.
Tai palengvintų dirbtinio intelekto vystymąsi ir jo diegimą į
kasdienį gyvenimą. Tokia ateitis – nuo asmeninių kalbų, kurias su programine įranga žmonės kurtų patys sau, savo organizacijai, iki dirbtinio intelekto kalbos. Tokios kalbos būtų ga419

lima mokyti vaikus mokykloje ir kurti dirbtinį intelektą, galintį kalbėti apie pasaulį ir save.
Kompiuteris sunkiausiai sprendžia dviprasmybes ir daugiaprasmybes. Todėl jos iš DI kalbos turi būti pašalintos. Taip yra
todėl, kad jis neturi konteksto modelio, į kurį remiasi tekstas,
tad gali taikyti tik sintagminio ir paradigminio konteksto analizę. Tačiau tokį modelį galima integruoti į DI ir naudoti įvairių kontekstų analizei.
Reikalavimai DI kalbai:
1. Vienareikšmiškumas.
2. Gramatikos verbalizavimas.
3. Modelio integravimas į analizę.
4. Temos siaurinimo architektūrų naudojimas.
5. Perteklinės įvairovės pašalinimas: 1 linksniuotė, 1 asmenuotė ir t.t.
DI su DI irgi galėtų keistis informacija ne tik skaitmeniniu kodu, bet ir bendravimo kalba. Jeigu šalia žmogus, turėtų prašyti
leidimo. Įdiegus mokymosi funkciją, galima būtų leisti kurti
naujus žemėlapius, bet viskas turėtų būti vizualizuota ir prašoma patvirtinimo ir leidimo naudoti, kad nebūtų netinkamų ar
pavojingų sprendimų galimybės, neteisingai sujungus naujus
šablonus.
Manau, kad tai jau seniai reali galimybė ir tai, kad dirbtinis
intelektas neturi savo sau patogios bendravimo kalbos, yra
kliūtis jo vystymui ir diegimui į gyvenimą. Jeigu kompiuteriui
sunku imituoti natūralią žmogaus kalbą, tai galėtume prisitaikyti mes, žmonės. Manau nuo to visi tik laimėtų.
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Dabartinė padėtis su kalba ir kompiuteriais matosi iš mašininio vertimo padėties. Jeigu imtume kokius „Google translate“ ar ką nors panašaus, tai vertimai labai prasti, ant suprantamumo ribos. Žinant su kokiomis problemomis susiduria
programuotojai, kuriantys mašininio vertimo programas, galima ieškoti atsakymų į klausimą, kokios didžiausios kliūtys ir
kaip jas pašalinti. Manau, kad kompiuteris sunkiausiai susidoroja su jau minėtais daugiareikšmiškumu ir dviprasmybėmis, nes neturi savo modelyje jokio bendro vaizdo ir konteksto, todėl geriausiu atveju kontekstą analizuoja tik linijiniu būdu. Tai yra problema.
Bet ši problema turi sprendimą – tai yra grafinių modelių panaudojimą, kuriame būtų galima bandyti spręsti konteksto
įvertinimo klausimą per modelių hierarchiją. Galima pradėti
nuo paprastų modelių tokių kaip figūros sudarytos iš brūkšnelių. Brūkšnelius sužymėti skaičiais, sudėti į masyvą ir sukurti žemėlapius su pavadinimais. Tarkime būtų objektas žmogus iš 10 brūkšnelių, bet kalbant apie vieną iš jų konkrečioje
situacijoje, būtų galima turėti viename masyve visą kontekstą.
Manau, pirmas žingsnis yra dirbtinės kalbos sukūrimas, tada
tos kalbos sujungimas su grafiniu modeliu, kad vaizdus būtų
galima pervesti į žodžius ir žodžius į vaizdus. Tada DI galėtų
stebėti pasaulį ir bent savo kalba atpasakoti kas jame vyksta.
Arba galėtų pažiūrėti 1 val. trukmės filmą, suskaidyti jį į statiškus kadrus, išanalizuoti kas vyksta, paversti kalba ir papasakoti tai, ką „pamatė“ ir „suprato“. Manau, kad tai jau seniai
naudojama tik visuomenei vystytis neleidžia valdžių kartelinis
susitarimas, nes sukūrus ir įdiegus tokias sistemas, reikėtų
pertvarkyti visą visuomenę, būtų problemų žmonėms su darbo
vietomis ir t.t. Todėl man atrodo procesas dirbtinai stabdomas.
Nesu to programavęs, bet man atrodo, kad grafinių žemėlapių
sukūrimas ir jų susiejimas su pavadinimais, nėra jokia kliūtis
šiuolaikinėms technologijoms, todėl vaizdas ir kalba, kalba ir
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vaizdas, autonominis programavimas visai įmanomas. O tai
yra didelis žingsnis į priekį, nes šiuo metu Cortana, pavyzdžiui, sugeba tik perskaityti iš anksto parašytus tekstus, bet norint tekstą susikurti iš vaizdinės informacijos, o taip viskas
vyksta žmogaus sąmonėje, reikia sieti kalbą su modeliais. Ir
čia dirbtinė kalba, neturinti natūralios kalbos trūkumų, šį procesą gerokai pastūmėtų į priekį, o žmogus visgi mokosi geriau
negu kompiuteris ir išmokus nuo darželio tokią kalbą, būtų
galima žodiškai keistis informacija su dirbtiniu intelektu.
Tai būtu kalba, kuri būtų visiškai nauja ir dirbtinė ir bendravimas vyktų žmogus-kompiuteris, bet ne tokių primityvių
komandų principų, kaip naudojama dabar, o panašiau į sąmoningų būtybių bendravimą. Tada atsirastų motyvas vystyti
komercines sistemas, nes padidėtų jų praktinis pritaikomumas,
kadangi dirbtinis intelektas šnekantis su klaidomis, nereikalingas. O šią problemą iš kalbos galima pašalinti pakeičiant kalbą
taip, kad joje neliktų klaidų. O tai yra nauja DI kalba.
Norint sukurti dirbtinį intelektą, reikia įveikti labai sunkias
kliūtis, tačiau nemanau kad jos neįveikiamos. Niekas nesako,
kad dirbtinis intelektas turi prilygti žmogui arba jį pralenkti
(savo sąmoningumu), bet bent iki tam tikro lygio imituoti ir
duoti labai didelę naudą – tikrai įmanoma.
Kas yra sąmonė ir protas? Iš esmės tai yra save suvokiantis ir
save analizuoti gebantis atvaizdas. Bet atvaizdų yra du tipai:
pirmas rodo į vidų (tai žmogaus sąmonė), kitas rodo į išorę –
tai įprastiniai nemąstantys ekranai. Jeigu į savo vidų rodančių
ekranų sukurti vis dar nemokame, tai galime naudoti ekranus,
kurie rodo į išorę, tačiau ne tik rodo, bet ir turi savęs analizavimo algoritmus ir gebančius į tą ekraną, į tai, kas jame
vyksta, savarankiškai reaguoti.
O jeigu dar pridėtume mobilumą, kalbą ir žmogišką išvaizdą,
tai būtų gryna žmogaus imitacija, kurią būtų galima labai
įvairiai pritaikyti. Bet svarbiausia nauda, kurią teikia DI, yra
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informacijos analizės begalinis kiekis ir begalinis greitis, gebėjimas iš duomenų bazių greitai išrinkti tai, ko žmogui reikia
ir jam pateikti į žmogišką kalbą panašia dirbtinio intelekto kalba. Žmogus ne tik gautų praktinę naudą susijusią su informacija ir žiniomis, bet ir daug geriau pažintų pats save, kaip jis
mąsto ir pažįsta jį supančią aplinką.
Čia darbo labai daug, bet kliūtis ta, kad natūrali kalba nepritaikyta sintezavimui su kompiuteriu ir DI problemų sprendimą
būtų galima pradėti nuo šio klausimo.
Klausimas ar to reikia ir ar nesukeltų tai pavojaus? Įmanoma
ištisa saugiklių sistema, kad kompiuteris nepadarytų klaidingų
sujungimų savo procesoriuje ir tai netaptų klaidingų sprendimų priežastimi. Apie visišką laisvę čia niekas nekalba, kai įdedi kompiuteriui „į rankas“ ginklus ir leidi daryti ką nori. Tai,
aišku, būtų savižudybė, bet apsisaugoti nuo to iš tikro labai
lengva. Čia jau būtų ne DI bet daugiau piktavalių žmonių problema, kurie gali sukurti programas, skirtas daryti nusikaltimus. Tokia tikimybė daug didesnė, negu ta, kad kompiuteris
pats „sugalvos“ žmogui padaryti ką nors bloga.
Dirbtinio intelekto nauda neišmatuojama, todėl aš nematau atsakymo į klausimą, kodėl šis reikalas taip atkakliai stabdomas.
Dirbtinės kalbos apskritai, manau, yra artimiausios ateities realybė. Nors tai daugeliui gali atrodyti nereikalinga, bet savų
pliusų irgi yra. Pirmiausia tam reikia kalbos kūrimo programinės įrangos, su kuria būtų galima sumodeliuoti bet kokią
kalbą per kokią savaitę, dar pusės metų reikėtų tos kalbos išmokimui. Bet su ta sąlyga, kad kalbas kurti labai lengva ir
galima koduoti bet kokias reikalingas galimybes (riba tik fantazija). Tai kai kam būtų labai patrauklu.
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Savo kalbą galėtų turėti draugai ir ja naudotis bendravimui tarpusavyje; savo kalbą galėtų turėti didelės organizacijos ir t.t.
Tokia informacija galėtų būti netgi slaptinama, kad pašaliniai
žmonės, nemokantys kalbos – nieko nesuprastų.
Manau, kad ribotai tokia programinė įranga jau naudojama,
bet daugiausiai fantastiniuose filmuose, ateivių kalbų kūrimui,
kur galima išgirsti visą struktūrą, žodyną ir netgi įgarsintą
kompiuteriais ir aktoriais. Tai būtų galima padaryti prieinama
visiems ir savo asmeninę kalbą galėtų turėti bet kas. Tam, aišku, reikėtų grupės žmonių, kurie ta kalba mokėtų kalbėti. Viena „gimtoji“ kalba po truputį darosi atgyvena. Būtų galima
perprogramuoti visą kalbos semantikos matricą, kurioje patalpintos sąmonės.
Tame tarpe tokią pritaikytą kalbą galima būtų sukurti dirbtiniam intelektui, bet čia įvairovės turėtų būti kuo mažiau, geriausiai, kad būtų viena kalba ir ją susitartų naudoti visa planeta. Taip būtų daug paprasčiau vystyti dirbtinį intelektą.
Tereikia supaprastinti gramatiką ir žodyną, visur atitikimą padaryti 1:1, kad kompiuteriui nebūtų neaiškių situacijų, arba
kad jų būtų kuo mažiau. Tačiau tai nėra labai sudėtinga, nes
tam reikia, kad vaizduose kompiuteris sugebėtų skirstyti tikrovę į statiškas dalis ir veiksmus. Praktiškai tai būtų kalbos
vaizdų procesoriaus pagrindas. Būtų sumažinta bereikalinga
įvairovė ir ta įvairovė visa būtų įženklinta. Tarkime jeigu natūralioje kalboje žodis turi 10 reikšmių, tai DI kalboje vietoj to
padaryti 10 žodžių, kad kuo mažiau reikėtų nagrinėti kontekstą, nes kompiuteriui tai gana sunkiai sekasi.
Būtų įmanoma net rudimentinė sąmonė, tereiktų imituoti suvokimo ir aktyvumo matricas ir parašyti jų sujungimo algoritmus.
Yra sintetinės arba dirbtinės sąmonės klausimas ir šios sąmonės autonomijos ir teisių pripažinimo problema. Tai ateities fi424

losofijos užduotis. Aš kalbu apie paprastesnį dalyką, ne apie
sintetinę sąmonę. Aš kalbu apie pačią proceso pradžią ir ieškau sprendimo, kaip tokį procesą pastimuliuoti. Aš dirbtinį intelektą suprantu pirmiausiai kaip įrankį, kaip išplėstą ir analizuoti bei kalbėti galinčio algoritmo praktinį pritaikymą. Pavyzdžiui, lietuviškai taisyklingai kalbančio DI nėra, tai galima
spręsti iš to, koks yra mašininio vertimo į lietuvių kalbą lygis
– nesugeba parašyti nei vieno taisyklingo, be klaidų sakinio.
Vadinasi vystymosi kliūtis yra kalba. Bet greičiau viskas vyktų, jeigu būtų ne be galo tobulinamas algoritmas lietuvių kalbos imitavimui, bet sukurta nauja kalba, kuria DI galėtų kalbėti be klaidų ir šios kalbos išmokyti žmones. Atsirastų motyvacija investuoti pinigus į DI sistemas ir būtų skatinama
greitesnė pažanga.
Aš čia kalbu ne apie žmogaus sąmonės paslaptį, ne apie tai,
kaip kalba atsiranda žmoguje. Ar ji ateina iš anapus, ar iš dar
kur nors. Bet klausimas – kaip parašyti algoritmą, kuris į bendravimo kalbą galėtų paversti bet kokią informaciją, vaizdinę,
garsinę ir kitokią. Tai tik įrankio klausimas ir veiksmingo,
efektyvaus algoritmo problema. Jau rašiau, tereikia algoritmą
išmokyti atpažinti vaizduose statišką ir dinamišką aspektus, to
užtektų, kad būtų galima išmokyti kompiuterį bent papasakoti
tai, ką mato tarkime per filmavimo kameras. Kas yra sąmonė
ir kaip žmogus sukuria kalbą – visai nesvarbu. Tereikia parašyti pakankamai efektyvią ir veiksmingą programą. Veiksmus būtų galima sudėti į laiko šablonus (praeitis-dabartis-ateitis). O daiktus į tai ar jis veikiantis subjektas, ar veikiamas
objektas, ar daikto koks kitoks vaidmuo (vieta, įrankis) ir t.t.
Tai užprogramuoti labai lengva. Linksnyje nėra daugiau jokios
informacijos. Didelis skaičius linksniuočių – nereikalingas,
taip pat asmenuočių. Būtų galima palikti veikiamą ir neveikiamą rūšį, bet pavyzdžiui, tariamoji nuosaka nereikalinga, nebent sąlygos struktūros. Taip pat pagal mano įsivaizdavimą visa gramatika verbalizuojama, tai yra, iš priesagų, galūnių ir
priešdėlių perkelti į atskirus žodžius už pagrindinio žodžio ri425

bų panašiai kaip šumerų kalboje. Tada nereikėtų algoritmų vidinės žodžio sandaros analizei.
Tai ne sąmonės, bet sudėtingo algoritmo klausimas, kad būtų
impulsas pačiai pradžiai. O kalbose bendras dalykas yra ne
kažkokia semantinė struktūra, bet pats pasaulio modelis. Visose kalbose kalbama apie tą patį pasaulį, tik kitokiomis priemonėmis, garsiniu-ženkliniu kodavimu ir t.t.
Nenorėčiau sutikti, kad žmogaus kalba labai sudėtinga, man
atrodo priešingai – ji ganėtinai primityvi. Aš tai netgi sieju su
filologų sąmokslu, nes kalbos primityvumas palaikomas dirbtinai. Ir DI problema, manau, ne ta, kad žmonių kalba jam per
sudėtinga. Problema ta, kad dirbtinis intelektas „mąsto“ skirtingai negu žmogus ir jam reikia ne paprastesnės, bet kitokios
kalbos, pritaikytos.
Pavyzdžiui, natūralios kalbos visą apibendrintą gramatiką galima pavaizduoti vienu paveiksliuku, kuris išsemia visus pagrindinius ryšius. Tokia struktūra nėra sudėtinga, ji tik nepritaikyta algoritmams. O ši įvairovė visa yra dirbtinė ir ją galima
pašalinti nieko svarbaus neprarandant.
Arba imkime žodyną. Jis irgi atrodo labai didelis šimtai tūkstančių žodžių, bet atlikus tam tikrą žodžių klasifikaciją, šią betvarkę abėcėliniuose žodynuose labai lengva sutvarkyti. Principas toks: reikia į priekį statyti ne žodžius, bet pasaulį, o pavadinimus lipdyti ant jo dalių. Tada savo galvoje galima išvardinti visą turimą aktyvų žodyną. Todėl aš nemanau, kad
žmonių kalba labai sudėtinga. Manau priešingai – ji labai primityvi.
Koks dirbtinio intelekto kalbos pritaikymas? Man asmeniškai
– tai tik hobis, nes kalbos yra viena iš mano domėjimosi sričių.
Kam man dirbtinis intelektas, kuris su manimi gali šnekėti?
Tai būtų labai įdomus eksperimentas. Negana to, iš to galima
būtų gauti naudos. Tarkime būtų galima panaudojant DI kaip
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įrankį, aprėpti didesnius kiekius informacijos internete. Čia
asmeniškai. O bendrai, ekonomikai, jeigu būtų tam skiriama
daugiau dėmesio – pagrindinė nauda būtų žmogaus išlaisvinimas. DI pakeistų žmogų ir jį daugelyje sričių – išlaisvintų.
Tada būtų galima imtis įgyvendinti kokį „Veneros“ projektą ar
ką nors panašaus.
Turėtų būti atskira kalba bendravimui žmogui su žmogumi,
kūrybai ir t.t. Bet bendravimui su DI būtų antra kalba ir ji būtų
naudojama tik kaip techninis įrankis. Mokėtume 2, 3 kalbas ir
viskas. Nemanau, kad dėl papildomos kalbos nuskurstų menas. Taip, kaip programuotojai mokantys programavimo kalbų
nepradeda kalbėti algoritmais ir savo žinias taiko tik labai specifinėje siauroje srityje. Tas pats būtų ir su DI kalba. Ne problema būtų, jeigu kartais žmonės šia kalba pasikalbėtų ir tarpusavyje, nes aš nesakau, kad DI kalbą reikia kurti labai primityvią, tik komandas ir instrukcijas – tai būtų skirta apsikeitimui informacija.
Čia diskusija užsibaigia ir galima padaryti tam tikrus apibendrinimus:
1. Numatau, kad artėja kalbos diktatūros pabaiga ir ši sritis
pagaliau bus išlaisvinta.
2. Atsiras galimybė lengvai kurti ir mokytis dirbtinių, ar asmeninių kalbų (programinės įrangos pagalba).
3. Tai išspręs DI vystymo klausimą, nes jį daug greičiau
vystyti bus galima sukūrus efektyvesnes bendravimo priemones.
4. DI jau sukurtas, jis turi savo kalbą ir tai tik nerodoma
visuomenei. Priežastys įvairios: pirmiausia ta, kad nenorima spręsti ekonominių ir socialinių padarinių; nenorima
dalintis išlaisvinančiomis technologijomis.
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5. Atsižvelgiant į 4 punktą, žmonės galėtų paeksperimentuoti patys, tai yra, susikurti kalbos generavimo sistemas ir
išplatinti dirbtinės kalbos idėją.
6. Kam to reikia? Dėl didesnės laisvės ir didesnių galimybių.
Natūraliai žmogus turi sugebėjimą mokėti labai daug kalbų,
bet tai užblokuota dėl to, kad visuomenė gyvena kalbos diktatūros sistemoje. Tačiau neišvengiamai technologijos šią situaciją pakeis.
2017-04-01, Kaišiadorys

79. Žodžių hierarchija

Kas yra žodis, apibrėžti nesunku – tai yra ženklais išreiškiamas objekto pavadinimas. Kiekvienas pavadinimas turi reikšmės ir gramatinę dalį, kurios padeda kalbinėmis priemonėmis
atskleisti tikrovės turinį ir suteikti šiam turiniui formą. Pagrindiniai žodžių tipai atspindi tikrovės branduolį, kuris susideda
iš daiktiškojo, pastovaus prado ir judėjimo bei kitimo. Tikrovė
yra tapsmo sąmonės lauke srautas, tad perkėlus jį į kalbą, būtina atskirti šiuos du aspektus, tai padarant dviejų tipų žodžiais, vadinamais daiktavardžiu ir veiksmažodžiu.
Gramatika žodinį turinį suformuoja, įterpdama priešdėlius ir
priesagas, kurios keičia šaknyje saugomo turinio struktūrą –
perkelia laike, iš tikrovės į spėjimų ir pageidavimų erdvę, taip
pat keičia daiktinių žodžių santykius tarpusavyje ir su veiksmažodžiu. Šie du sugebėjimai, sieti ir struktūrinti, svarbūs todėl, kad naudojant vien pavadinimus, perteikti informacijos
neįmanoma, prie pavadinimų būtina prijungti gramatiką, kuri
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sudaro informacijos perteikimo pagrindą. Dėl šios priežasties
komunikacijai vien pavadinimo neužtenka – pavyzdžiui, sąrašas „eiti“, „šnekėti“, „rašyti“ nepasako nieko. Tai tik bendra
forma užrašytas veiksmo pavadinimas. Tuo tarpu žodis „nuėjau“ informacijos turi daugiau: be to, kad jis reiškia kūnišką
žmogaus judėjimą, dar priduriama ir gramatinė informacija:
subjektas – vienaskaitos pirmas asmuo (aš); atlikties veikslas
žymintis užbaigtumą; ir būtasis kartinis laikas, rodantis, kad
veiksmas buvo atliktas praeityje ir jau yra užsibaigęs. Pridėjus
kitus pavadinimus, kartu su gramatine morfologija, gauname
sintaksę, kuri patikslina šiame pavadinime aprašomą judėjimo
aktą.
Kalbų gramatika nesudėtinga. Be to, ji yra šabloniška ir giminingose kalbose beveik identiška – struktūra vienoda (nežiūrint į nedidelius skirtumus), tik jos fonetinis ir grafinis kodavimas kitoks, išreiškiamas kitokiais ženklais. Visos kalbos
turi laikus arba linksnius, tik jie žymimi kitaip. Pavyzdžiui,
anglų kalboje be kilmininko linksnio morfologiškai linksniai
nekoduojami, tačiau yra analogiškos sintaksinės struktūros,
ypač panaudojant prielinksnius. Pavyzdžiui, vietą arba kryptį
galima išreikšti prijungus linksnio galūnę arba daiktavardį susiejant su atitinkamu prielinksniu („in the city“ – „miest-e“).
Tačiau nesuklysiu pasakęs, kad žodyno klausimas svarbiausias. Vien todėl, kad žodynas sudaro kalbos sistemos turinį,
susietą su anapus kalbos esančia realybe. Pati savaime gramatika neturi jokios reikšmės – ji įgyja reikšmę tik susieta su
konkrečių objektų pavadinimais, į kuriuos įšvirkščia tikrovės
struktūros semantiką. Su žodžiais didžiausia problema ne ta,
kad jie būtų labai sudėtingi ir sunkiai perprantami, bet ta, kad
jų yra labai daug. Realiai, studijuojant kalbą, gali tekti išmokti
iki 100 000 žodžių, o žmogaus atminčiai tai – nelengvas uždavinys. Kasdien išmokstant po šimtą žodžių (idealus atvejis),
visam žodynui reikėtų 3 metų. Tad mokantis nedisciplinuotai,
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kalbą gali tekti mokytis apie dešimtmetį. Tai be galo ilgas laiko tarpas.
Su gramatika viskas aišku – visos tautos turi savo kalbos gramatikas schematizavusios, sudėjusios į lenteles ir paaiškinusios. Sukurta daugybė palengvintų paradigmų mokymosi priemonių, kurios darbą labai supaprastina, nes nereikia tyrinėti
pačiam. Tačiau su žodynais viskas kitaip – priemonės neatitinka uždavinio, kurį reikia atlikti. Net jei yra visokie sinonimų žodynai, tezaurai, ar teminiai žodynai. Lig šiol pagrindinė pateikimo forma yra abėcėlinė, kuri reiškia, kad žodžiai klasifikuojami ne pagal vidinę logiką ar struktūrą, bet pagal nereikšmingą požymį – pirmos (ir kitų raidžių) raidės garsaženklį ir jo vietą abėcėlėje, kuri neturi jokio ryšio nei su žodžio turiniu, nei su gramatika. Vadinasi taip mokytis – neefektyvu.
Mokytis negalima atsiejus kalbą nuo tikrovės. Tai supranta visi ir net turi įvairių priemonių su paveikslėliais, kurie neva žodžius asocijuoja su daiktais ir situacijomis. Mažo tikrovės
fragmentėlio – neužtenka. Mokantis žodyno, pirmiausiai reikia
susikurti visą įmanomą įsivaizduoti tikrovės struktūrą. Ši tikrovė labai glaudžiai susijusi su apibendrinančiomis rūšinėmis
kategorijomis, kurias analitiškai galima išskaidyti nuo abstrakčiausių, iki pačių smulkiausių ir konkrečiausių. Čia turime
fundamentalias sąvokas, kurios yra bendros ir visuotinės, ir
kurių vaidmuo būti tikrovės pagrindu. Tokios yra Tikrovė,
Dievas, Šaltinis, Substancija, Būtis, Materija. Šios sąvokos
kiaurai peršviečia visus žemesnio rango žodžius ir sudaro jų
ontologinį turinį. Bendriausias žodis yra Tikrovė, kuris, net
būdamas aukščiausias hierarchine prasme, prasišviečia pro bet
kokį kitą žodį, nes kalboje visi žodžiai yra Tikrovės fragmento
pavadinimai. „Namas“ yra tikrovė, „upė“ yra tikrovė ir pan.
Vadinasi šio tipo žodžiai yra visuotiniai, o kiti žodžiai priklauso jiems kaip analitiniai elementai.
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Ši idėja tik šiek tiek kitaip buvo interpretuojama dar Platono,
kuris aprašinėjo hierarchinę eidų, idėjų arba idealių formų hierarchinę sistemą. Aš šį principą iš filosofijos perkeliu į kalbotyrą, konkrečiai leksikologiją ir leksikografiją ir pritaikau ją
žodynui. Tikrovė turi hierarchinę sandarą, kurią pavyzdžiui,
nagrinėja fizikai, todėl nenuostabu, kad tikrovės dalių pavadinimai taip pat atspindi šią tikrovės sandarą. Ir patogumo dėlei, žodynuose turi būti pateikti struktūriškai ir mokymosi patogumui – lentelėse. Bet nepanašu, kad šis klausimas žodynų
specialistams būtų įdomus. Tad darbą dažnai tenka padaryti
pačiam.
Šis samprotavimas rodo, kad svarbiausia yra aukščiausia hierarchinė pakopa, nuo kurios koncepcijos priklauso kaip traktuojamos žemiau esančios kategorijos. Jeigu pagrindas yra
Dievas, tai visos žemesnės sąvokos yra Dievo „kūrinys“, per
kurį reiškiasi ši aukščiausia instancija. Dievą filosofai keičia
Būtimi ir visus esančius aiškina kaip iš jos kylančias emanacijas. Tai taip pat gali būti nepažįstama Transcendencija arba visa ko Šaltinis. Visos šios galimybės yra religinės arba filosofinės. Kita bendra interpretavimo kryptis yra mokslinė, kuri
naudoja sąvokas Substancija, Materija ir t.t. Bet dar dažniau –
šį lygį iš viso nurėžia ir Tikrovės pagrindu padaro Materialią
Visatą. Tada per kiekvieną paskirą daiktą arba žmogų jam
reiškiasi tik fizikos dėsnių valdoma materija, sudaryta iš kvantinių laukų ir sukurta „Didžiojo sprogimo“.
Kodėl ši schema svarbi mokantis kalbos žodyno. Pirmiausiai
todėl, kad visi daiktavardžiai arba veiksmažodžiai priklauso
kuriai nors iš išvardintų dalių. Tai yra, šios dalys turi įvairias
substancializuotas struktūras ir judėjimo bei veiksmo santykius tarp daiktavardžių, iš kurių susiformuoja pagrindinė sintaksinė struktūra S-V-O (subjektas-veiksmas-objektas). Subjektas ir objektas yra vardininko ir galininko linksnio daiktavardžiai ir veiksmas išreiškiamas veiksmažodžio struktūromis.
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Pavyzdžiui, veiksmažodžio tipus galima skaidyti taip:
Ką daro pasaulis arba kas vyksta pasaulyje:
a) ne gyvūnų pasaulyje,
b) gyvūnų pasaulyje.
Ką daro žmogus:
1) su savo kūnu,
2) su savo sąmone,
3) bendrai su sąmone ir kūnu.
Taip pat, veiksmažodžius klasifikuoti galima ir pagal objektą –
ar tai žmogus, žmonių grupė, dirbtinis technologijų pasaulis,
fizinė realybė ir t.t.
Daiktavardžiai turi panašią sistemą. Juos galima klasifikuoti į
1) ne gyvūnų pasaulio konkrečius daiktus („kalnas“),
2) gyvūnų pasaulio organizmus („žmogus“),
3) santykių sudaiktintus pavadinimus, kurie gali būti konkretūs ir abstraktūs (konkretus „miestas“, abstraktus – „taika“),
4) sudaiktavardintas kitas kalbos dalis („ėjimas“).
Šitaip sukuriama sistema, į kurią įeina hierarchinė kategorijų
lentelė, kuri susiejama su pagrindiniais žodyno elementais,
vadinamais daiktų pavadinimais ir veiksmų pavadinimais.
Šį paaiškinimą rašiau taip, kad jį būtų galima susieti su religija, filosofija ir mokslu, nes jie labai glaudžiai susiję su kal432

ba ir konkrečiai su žodynu, kuris yra pagrindinė jų išraiškos
priemonė. Matome, kad tarp šių trijų krypčių vyksta kova
aukščiausioje hierarchinėje pakopoje, nes nuo to, kokios čia
viešpatauja sąvokos, priklauso žemesnių objektų interpretavimo galimybės ir rėmai. Religinis tikrovės interpretavimas daro
kiekvieną „daiktą“ nuolankiu Dievo tarnu; filosofija aiškina
žmogų ontologiškai iš Būties sąvokos perspektyvos, kuri sukuria metafizinio žmogaus koncepciją; mokslas pašalina iš šio
rango ir Dievą, ir Būtį ir jų vietoje pastato Materijos arba Substancijos sąvoką. Fizikos moksle žmogus aiškinamas kaip
materijos sankaupa, kurioje vyksta fizikos dėsniais aprašomi
procesai. Juos galima tyrinėti ir ištyrinėjus pritaikyti kokioms
nors praktinėms reikmėms.
Pats pirmutinis išsišakojimas yra skirstymas į ne gyvūnų ir
gyvūnų tikrovę. Abi šios dalys tyrinėjamos moksliškai ir po
truputį kuriamos fizinio pasaulio technologijos iš vienos pusės
ir biotechnologijos – iš kitos pusės. Tuomet aukščiausiame
taške šie išsišakojimai vėl susijungia ir ne gyvūnų pasaulį bando paversti „gyvu“ su mechaniniais robotais ir dirbtiniu intelektu, o gyvą pasaulį sujungia su fizikinio pasaulio materialistinėmis teorijomis ir technologijomis, priartindamos žmogų
prie ne gyvūnų pasaulio.
Kaip matome, sistema yra sudėtinga ir net įdomi. Pirmiausia
todėl, kad čia kalbama ne tik apie žodyną ir žodžius. Įsisavinus visą šią medžiagą, įsisavinama ne tik lingvistinė informacija, bet suformuojamos prielaidos spręsti pažinimo filosofinius ir mokslinius klausimus, kurie, kaip matome labai
glaudžiai susiję su kalba. Mokslo be vienokios ar kitokios kalbos nėra, tad būnant geru kalbos žinovu, galima spręsti net filosofinius arba mokslo epistemologinius klausimus. Kitus,
galbūt, domina tik efektyvaus žodyno įsisavinimo priemonės,
o ši sistema tam ir tarnauja. Be to, galima mokytis net ne vienos, dviejų ar trijų kalbų, bet dar daugiau – tarkime apie dešimties. Ir kaip jau buvo galima suprasti, tam įprastiniai me433

todai ir abėcėliniai žodynai netinka. Reikia sudarinėti suklasifikuotų žodžių lenteles ir perrašinėti žodynus ranka arba skenuoti. Suklasifikuotas ir su tikrovės sandara susietas žodynas
yra būtina kiekvieno poligloto priemonė. Būti poliglotu – nelengva, tam reikia įdėti daug darbo. Bet jis atsiperka, nes, kaip
matėme, kalba tai ne vien popieriniai žodynai ir kringelių
eilutės – tai yra kažkas daugiau.
2016-11-03, Kaišiadorys

78. Semantikos sąmokslas

Ženklas ir jausmelis
Didelė dalis komunikacijai naudojamų ženklų ne tik perduoda
informaciją, bet ir išreiškia tam tikrą požiūrį į ją. Bendrai
paėmus, tas požiūris gali būti teigiamas arba neigiamas. Šis
konotacijos reiškinys atsiranda net pačiuose neutraliausiuose ir
objektyviausiuose ženkluose, tokiuose kaip matematiniai.
Skaičiai, ir kiti ženklai, semantiškai neutralūs ir nesusiję su
jokiu emociniu požiūriu; tačiau užtenka prisiminti skaičius
naudojamus vertinimo skalėje ir ši mintis pasidaro aiški. Vienetas arba dvejetas – ne tik paprasti skaičiai, bet turi ir emocinį krūvį, kuris gali būti ryškesnis ar menkesnis. Konotacijos
ryškumas priklauso nuo daugelio dalykų.
Vienetas arba dvejetas yra blogai, nes šie skaičiai naudojami
neigiamam įvertinimui. Šis pavyzdys su aritmetiniais ženklais
parodo, iš kur ir kaip ženkle susiformuoja neigiamas arba
teigiamas krūvis. Jis į ženklo semantiką perduodamas iš tos
emocinės aplinkos, kurioje to ženklo ir jo prasmės buvo išmokta. Dvejetas, du, 2 – skaičius, išmoktas mokykloje ir nurodo į neigiamą emocinę aplinką. Formuojantis šiam ženklui,
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atmintyje atsiranda negatyvus supratimas, kurį išgirdus patiriama emocinė įtaka. Kitaip sakant, ženklo reikšmė, kaip
emociją sukeliantis įspūdis, išreiškia tam tikrą požiūrį, kuris
susiformuoja tada, kai emocija semantizuojama ir sujungiama
su ženklo informacija.
Valdyti žmogų galima įvairiai, bet vienas iš tokių būdų yra
sukelti teigiamas arba neigiamas emocijas, nes žmogus siekia
to, kas semantiškai teigiama ir vengia to, kas semantiškai neigiama. Tas pat ir su emocijoms: neigiamų emocijų vengiama,
o teigiamų siekiama. Jeigu tokios emocijos semantizuotos ir
užkoduotos žodžiuose, tai ir žodžiai savo socialinėje aplinkoje
arba siekiami, arba vengiami, rodant situacijas tokias, kurios
asocijuotos su teigiamais žodžiais ir vengiant susijusių su neigiamais. Šis pavyzdys parodo, kad žodžiais, sukeliančiais
emocijas, galima manipuliuoti žmogaus elgesiu, valdyti. Pavyzdžiui, kad žmonės nepavadintų tinginiu, stengiamasi daugiau dirbti arba kad nepavadintų kvailiu, stengiamasi kalbėti ir
elgtis protingai ir t.t.
Pavadinus šiais žodžiais, galimos dvi reakcijos: 1) susigūžimas ir smūgių laukimas arba 2) aktyvus atsakymas su apsuktomis konotacijomis ir negatyviomis reikšmėmis. Čia tas
pat kaip muštynėse: viskas priklauso nuo žmogaus statuso ir
jėgos panaudojimo galimybių, nes jėgos gali būti lygios arba
nelygios. Pavyzdžiui, valdžiai atsakyti semantine jėga vengiama, nes pagal socialines procedūras už tai gali grėsti susidorojimas, sukeliantis daug nemalonių emocinių išgyvenimų.

Semantika ir valdžia
Šitoks ženklų apdorojimas neatsiejamas nuo vertinimo sistemos. Nuo to priklauso kokie ženklai – negatyvinami ir kokie
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– pozityvinami. Pozityvinama tai, kas organizacijai arba visuomenei turi vertę ir negatyvinama tai, kas žalinga arba nenaudinga. Pasirinkimas ir apsisprendimas priklauso nuo grupės tikslų ir vizijos, kokia turi būti socialinė tikrovė. Pavyzdžiui, pagrįsta kastomis, atskirtimi ir jėga; protu ir argumentais; arba moraliniais žmonių tarpusavio ryšiais visuomenėje.
Praktiškai visos vertinimo paradigmos paremtos tokiomis konotacijomis ir jos valdo būtent su tokiu semantizuotų emocinių
situacijų „jausmeliu“. Įstatymų arba moralės principų pažeidėją, pavyzdžiui, vadina nusikaltėliu. Šis žodis turi labai ryškų
neigiamą atspalvį. Pagal aprašytas situacijas žodžio „nusikaltėlis“ reikšmė atsiranda iš socialinės aplinkos, kuri persekioja
žmones, pažeidinėjančius įstatymus. Įdomu tai, kad ši negatyvi konotacija atsiranda, išmokstama net tada, kai žmogus
niekada nebuvo nusikaltėliu ir niekas jo nepersekiojo. Toks
ženklo jausmelis susiformuoja vien iš supratimo, grasinimų, ir
pavyzdžių, su kitais žmonėmis. Vaikas, po to paauglys ir suaugęs žino „kaip būna“.
Tokio žodžio panaudojimas priklauso nuo tikrovės. Ar žmogus iš tikro ką nors pažeidė, ar su juo, naudojant negatyvią semantika, norima susidoroti. Yra galimybės duoti atsakymus,
kai jėgos lygios ir jėgos nelygios. Bet kokiu atveju, kai žmogus susiduria su semantiniu puolimu, jis gali gintis arba bėgti.
Pranašesnis ir lygus atsako jėga arba įrodymais, silpnesnis atsako argumentais ir protu, iškeliant tikrovės klausimą, nes pasakyti galima bet ką, net tai, kas netikra. O žmonės nesiaiškina. Todėl, kad neturi galimybių ar todėl, kad tikrovė net
nedomina, pvz., jeigu žmogus sistemoje laikomas „mažaverčiu“, o susidorojimą organizuoja koks nors sistemos „kietagalvis“. Todėl įrodymo klausimas vis dar laikomas vertingu, visai
iš šios situacijos nešalinamas.
Svarbiausia tam, kad jėgos žodžiai veiktų, turi būti išankstinis
smegenų paruošimas. Kaip tai vyksta – jau rodžiau. Pir436

miausiai, semantika formuojama pagal emocines situacijas,
kurios perduodamos į žodžio struktūrą atmintyje arba stengiantis žodžio kognityvines dalis pervesti į tą plotą, kur kaupiami negatyvūs žodžiai ir šiaip visokie „keiksmažodžiai“, kurių arsenalą kaip semantinės kovos priemones turi sukaupęs
kiekvienas žmogus. Tai atliekama per socialinį paskatinimą
arba baudimą naudojant emocinę įtaką. Emocijų centrai gali
sukelti sąmonėje įvairias būsenas, kurios paprastai yra dvispalvės, baltos arba juodos, teigiamos arba neigiamos.
Kad suaugęs žmogus turėtų tokią vergo semantiką įkaltą į galvą, vaikystė turi pereiti per ištisą kalbinio muštro ir dresiravimo sistemą. Ne veltui organizacijoje svarbų vaidmenį
vaidina „auklėjimo“ sistema.
Švietimas, auklėjimas gali būti formalus ir neformalus. Formalus – per mokyklos discipliną, neformalus – per kultūrinę ir
socialinę aplinką. Aišku, nereikia užmiršti, kad semantinė asmenybė nėra vien tik socialinis konstruktas, nes negatyvas ir
pozityvas žmoguje (emocijos) – ne išmokstamos, bet užkoduotos genetiškai ir genai sudaro sąlygas formuoti įvairias
emocines kalbos, ir ne tik kalbos, ženklų konotacijas.

Propaganda ir informacinis karas
Šią smegenų savybę plačiausiai išnaudoja propaganda, kurios
pagrindas teigiamų ir neigiamu jėgos žodžių naudojimas. Viskas, kas teigiama sutraukiama į save, o viskas, kas neigiama –
projektuojama į priešą. Arba kitu atveju, kai plaunamos smegenys, teigiamus ir neigiamus (skatinančius ir baudžiančius)
žodžius naudoja vergų psichikos manipuliavimui. Propagandos pagrindinis su jėgos žodžiais siekiamas tikslas yra neapykantos/paniekos/patyčių organizavimas ir nukreipimas. Ir
aukštinimo/garbinimo tikslinis organizavimas bei valdymas.
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Kaip sakiau, pozityvas projektuojamas į save, o negatyvas į
priešą.
Atvira propaganda dažnai maskuojama; ir semantika valdoma
netiesioginiais būdais, sukaupiant jėgos žodžius potekstėje, sumažinant proporcijas tarp neutralaus ir emocionalistinio teksto, kad reaguodamas į semantinį smūgį, žmogus turėtų „kontratakuoti“ tekste ir tai, kas jame yra neutralu arba teigiama, ir
būtų galima visada turėti kabliuką, žmogų darant „amžinu
durniumi“.
Neturintis galios žmogus tokiuose žaidimuose priverstas išlikti
pasyvus. Su tokiu žmogumi valdžia elgiasi dviem būdais –
arba emociškai naikina ir gniuždo, pvz., jeigu jaučia panieką ir
neapykanta. Jeigu žmogus reikalingas, tada juo manipuliuojama naudojant skatinimų ir baudimų sistemą. Toks žmogus reaguoti gali tik pasyviai, pavyzdžiui, tik savo elgesiu pritraukdamas tas emocines socialines situacijas, kurios sukelia valdžiai teigiamas konotacijas. Gniuždomas pasyvus žmogus gali, pavyzdžiui, būti privedamas prie savižudybės, kai valdžia
siekia būtent tokios letalinės baigties. Bet čia labai svarbus
klausimas būna, ar žmogus nusipelno organizuotos neapykantos jėgos žodžių, ar ne. Jeigu ne, tai jis keliauja į dangų kaip
kankinys.
Taip pat galimos tokios situacijos, kai žmogus atsiduria organizuotos neapykantos semantinio smūgio smaigalyje, bet turi
galimybę išlikti aktyvus, aktyvios reakcijos nešėjas. Pavyzdžiui, turintis galią arba pranašesnį intelektą. Tarkim, gali pradėti informacinį karą arba smogti realius karinius smūgius. O
taip ir atsitinka, kai priešo jėgos žodžiai būna per daug grubūs
ir įžūlūs. Norint, kad tai pavyktų, pirmiausiai galvoje turi būti
ne vergo semantika. Bet laisvas žmogaus neišdresiruojamas
paklusti, pavyzdžiui, dėl įgimtų lyderio charakterio savybių,
kurios leidžia pačiam nustatinėti vertes, organizuoti neapykantas arba adoracijas.
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Semantikos matrica
Yra tokia versija, kad tikras žmogus – dažnai būna nepriklausomas nuo tokio manipuliavimo arba bent jau turi daugiau aktyvių negu pasyvių galimybių, net jeigu žmogus-vergas pasyvinamas nuo vaikystės, pavyzdžiui, dresiravimu. Visada galima išmokti aktyviai reaguoti į tokias semantines „atakas“,
naudojamas lygiavertės aplinkos arba valdžios. Tačiau paslaptis dar būna ir ta, kad tokia vergo sąmonė formuojama ne tik
socialinės-emocinės aplinkos įtakos, bet ir technologiškai.
Visiškai neaišku ar kalbos žodžių žievėje iš tikro yra keiksmažodžių ir visokių kitokių negatyvių žodelių plotai. Gali
būti, kad tokios kognityvinės savybės ir plotai yra psichotroninės matricos, uždedamos ant smegenų žievės, turint tikslą
valdyti visuomenę „kultūringai“, ne vien tik primityvia jėga.
Geras pavyzdys yra jėgos žodis „teroristas“, kuris propagandos ir informacinio karo į sąmonę buvo įkaltas net suaugusiems žmonėms, nenaudojant jokių ypatingų muštro priemonių, kurios turėtų būti vykdomos nuo ankstyvos vaikystės.
Tai rodo arba kad negatyvaus emocinio krūvio įsisavinimas
nėra toks sudėtingas, arba gali būti, kad šis žodis buvo įdiegtas
per psichotroninę matricą, transliuojamą per valstybės valdymo techniką. Technika išsprendžia daug klausimų ir žymiai
palengvina vergo semantikos suformavimą – tokį, kuriam
įprastinėmis priemonėmis žmogus pasipriešinti neturi galimybės. Jeigu žmogus turi aštrų protą, dresiravimo programą gali
sugriauti. Aišku, tada susiduria su organizuotos neapykantos
išorine sistema, kuri sukuria negatyvią emocinę aplinką. Tačiau net tokiomis aplinkybėmis jis gali išsaugoti savo pranašumą.
Organizuota neapykanta (banditas) arba patyčia (idiotas) visuomenėje naudojama ne tik tiesiogiai valdžios, bet pirmiausiai per tarpininkus, kurie visuomenėje veikia kaip agentūrai priklausantys aktoriai, kurie kuria valdžiai naudingas
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emocines įtakas, semantiškai organizuodami savo grupę prieš
išsirinktus taikinius, kuriuos nori sunaikinti arba šiaip daro visuomenei bendro pobūdžio emocinį poveikį – alkoholikams,
bomžams, tinginiams, pašalpiniams, globalistams, tolerastams
ir t.t.
2016-09-18, Kaišiadorys

80. Kelios mintys apie kalbą

Nors lingvistikos mokslas yra teorija, kuri žmonėms neįdomi,
noriu pasidalinti kai kuriais savo vertinimais ir pastebėjimais.
Natūralus pasaulis istoriškai išreikštas neryškiai, žmogui per
daug ilgais eonais. Skirtingų istorinių epochų kalbos vystosi
greičiau, bet visos įvedamos naujovės yra tik skirtingos schemos, su skirtingais sujungimais ir skirtingais išsišakojimais.
Pokyčiai ateina kaip kažko naujo įvedimas, išėmimas arba
perstatymas. Šitaip kalbos keičiasi ir tampa nesuprantamomis, diferencijuojasi. Kadangi kalba paprastam (sąlygiškai)
vartotojui reikalinga informacijos perdavimui ir informacijos
saugojimui, tam ji turi turėti tokias sąlygas: ji turi būti bendra
ir vienoda visoje grupėje, ji turi turėti pakankamai sudėtingą
struktūrą, kad galėtų pilnai išreikšti žmogaus mąstymą, santykius ir supantį pasaulį visuose pažintuose jo gyliuose.
Istorijoje kalbiniai pasauliai keičia vienas kitą ir tuos pasaulius
atitinka lingvistinės schemos, kur kažkas prijungiama naujo,
išimama arba perstatoma, tačiau tai nepakeičia pačio pasaulio,
tik transformuoja proto struktūrą. Kadangi istorija yra mirusi,
su ja bendrumas neaktualus ir nereikia to bendrumo dirbtinai
įvedinėti. Jeigu norisi tyrinėti šaltinius, reikia senovės kalbos
mokytis kaip atskiros kalbos.
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Senovės pasaulio medis gali būti įdomus patyrinėti, bet bendrumai būna tolimi, daug tarpinių perėjimų, atstumas iškreipia
ryši, kažkas ateina iš nieko, kažkas nueina į nieką ir čia domėjimasis gali būti tik specialaus pobūdžio, kaip duomenų bazės apie tokį procesą kaupimas, kad žinotum kaip iš principo
tai vyksta.
Žmogui, kuris gyvena dabar ir jo gyvenimas su praeitimi neturi nieko bendro, tokius dalykus žinoti nebūtina. Ką duoda
žinojimas, kad kažkada anglų kalboje buvo linksniuotės ir
linksniai, o dabar jų nėra. Svarbu, kad dabartinis kalbos momentas atspindėtų pilną tuo metu esančio žmogaus patirtį, nesiaurintų jo galimybių ir neužkirstų perspektyvių kelių į ateitį.
Tai žmogaus gyvenime per daug antraeilis dalykas. Tikra
patirtis vyksta anapus kalbos, o kalba tik įrankis. Noriu kad jis
būtų patogus man ir kitiems.
Kita vertus, yra specialistai, kurie užsiima kalbų kūrimu ir
tvarkymu. Jie turi žinoti kalbos paslaptį ir padaryti ją prieinamą visiems.
Esminė kalbos struktūra, turi dvi aktualias kryptis – jungimą ir
skaidymą. Yra bazinė kalbos sistema: garsai, ženklai ir reikšmės ir jų jungimas į išplėstus rinkinius bei skaidymas į bazinius vienetus. Pagal tai galimas ryšių įvairiomis kryptimis
ieškojimas. Kalbos mokymosi principas – paprastas: skaidinių išmokimas, bei jungimas per jų įsisavinimą. Smegenys
pridėtos todėl, kad prie šios pagrindinės struktūros prijungia
įvairius prielipinius psichizmus, kurie tiesiogiai nesusiję su
kalba: jausmai, emocijos, nuotaikos, būsenos ir t.t.
Kalboje daugiau nieko nėra. Analizė yra sudėtingų rinkinių
skaidymas į paprastesnius arba jungimas į sudėtingesnius, taip
pat prielipinių struktūrų, atsiradusių dėl smegenų veiklos, tyrimas, sukėlimo arba realizacijos priemonių ieškojimas. Istorinėje perspektyvoje, keičiasi baziniai elementai arba rinkinių
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struktūros, taip pat psichizmų prielipų konfigūracijos: galima
kažką pridėti, išimti arba perstatyti, kitaip sujungti.
Gramatika ir žodynas ryškiai pasikeičia kas 100 metų. Kai
skirtumas yra tūkstantis metų, kalbos skiriasi kaip sunkiai suprantami dialektai.
Nesileidžiant į dideles sąmokslo teorijas, kalbos pradžią galima aiškinti keliais pagrindiniais būdais. Tai galėjo vykti daug
paprasčiau nei galėtų atrodyti. Tariame, kad:
1. Kalba yra žmogaus kūrinys, o žmogus yra natūralios evoliucijos rezultatas. Tada kalbos būtų paprasčiausiai per ilgus
tūkstantmečius surinkti komunikaciniai kaupiniai. Pirma stadija begramatinė kalba, sudaryta iš šūksnių ir pavadinimų, vėlesnė gramatinė kalba, kur pavadinimai papildyti gramatiniais
santykiais.
2. Kalba – ne žmogaus kūrinys, žmogus – genetinių eksperimentų rezultatas, kuriuos vykdė kitos civilizacijos, kurios arba
išsikėlė, arba išnyko. Tada iš tikro, kalba galėtų būti kaip „virusas“ įdiegtas pilnu variantu. Tai gali būti aiškinama tokiomis
versijomis. Buvo pirma rasė, kurie turėjo tokią padovanotą
kalbą. Bet ši kalba išnyko arba apaugo vėlesnių bendruomenių
papildymais ir pakeitimais. Kalba galėjo labai degraduoti, o
vėliau būti užmiršta ir paskui iš naujo sukurta, pagal pirmą variantą.
Bet nemanau, kad pradžia atgaminama ir mane domina tik kalbos dabartis ir ateitis, nors galima visuose pirmosios kalbos išdarkymuose bandyti ieškoti „prokalbės“ elementų. Tačiau kaip
jau ir minėjau, vartotojui – tai neaktualūs klausimai.
Bekalbė sąmonė turėjo bekalbį mąstymą, kuris vadinamas pirmykšte mintimi. Sukūrus kalbą, atsirado semantinė mintis, kuri susiliejo su pirmykšte mintimi ir tapo šiuolaikinio mąstymo
pagrindu.
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Kalba kyla iš akių ir ausų sukuriamų juslinių galimybių, kurias
apjungia mintis, surenkama proto.
Akys kuria vaizdų pasaulį, kuris perdaromas į ženklus, ausys
kuria garsų pasaulį, kuris šiuo atveju sujungtas su žmogaus
balso traktu. Balsas sugeba generuoti tik labai ribotą garsų
skaičių, kurie skirstomi į balsius ir priebalsius, šie skirstomi
pagal vietą ir artikuliacijos būdą. Tada fonemos įvairiais metodais susiejamos su ženklais. Pagrindiniai – fonografinis
(ženklas-garsas) ir ideografinis (ženklas-sąvoka).
Bet įsivaizduokite, kad yra begalybė garsų, generuojamų su
sintezatoriumi. Kaip suklasifikuoti visus sintezatoriaus garsus.
Ribotos sąvokos balsis, priebalsis, artikuliacijos vieta, artikuliacijos būdas – netinka. Galėtų būti net ir 10 000 fonemų ir
daugiau. O tada įsivaizduokite kokios galimybės iš sintezatoriaus fonemų sukurti ženklus, tuos ženklus susieti į rinkiniusjunginius-ideogramas ir iš jų padaryti žodyną bei gramatiką.
Žmogaus balsas yra ribotas, bet nėra ribotas garsų pasaulis ir
su tais garsais susieta mintis. Garsinė mintis susieta su proto
sintezatoriumi, kuris gerokai išplečia galimų fonemų skaičių.
Jeigu būtų galimybė komunikuoti tiesiogiai mintis į mintį, kalbos struktūroms nebūtų jokių apribojimų.
Čia pavyzdys, kad suprastumėte, kokia netobula yra naudojama kalba ir kokios galimybės atsiveria DI arba telepatijoje.
Būtų įmanoma foneminė-sąvokinė telepatinė kalba. Bendravimui su DI ar technotronine sąmone programinio kodo nepakanka, nes jis sudarytas iš komandų, o bendravime vyksta
daug daugiau. Mažiausiai turi būti veiksmą atliekantis subjektas, veiksmas ir to veiksmo objektas. Tik tada įmanoma
kalbėti apie pasaulį.
Evoliucijos esmė – iš akustinio transiverio (transmitter – receiver), kuriuo yra natūrali kalbėjimo sistema, bus pereita prie
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dirbtinio elektromagnetinio transiverio ir jis bus integruotas į
smegenis. Išmanusis telefonas yra sukurtas su akustiniu transiveriu, o tai bus padaryta smegenyse tiesiai uždedant ant suvokimo, kaip parodyta schemoje, pateiktoje prieš tai.
Neišvengiamai teks keisti kalbą, panaudojant gilesnius semantinius kokybių gabaliukus informacijos konstravimui ir perdavimui. Dabartinė kalbos forma bus papildyta, vėliau turės išnykti.
Technotroninės kalbos klausimas keliuose epizoduose paliestas filme „The Machine“ (2013).
Toliau: kokios gali būti kalbos, ir koks turėtų būti tų kalbų ryšys su supančiu pasauliu, kuris teikia kalbai turinį?
Primityvi kalba yra tokia, kuri apsiriboja vienu siauru pasauliu
ir kurioje galioja vienas vertinimo matas, kuris užsisklendžia
primityviame binariniame skirstyme – Gėris vs Blogis.
Pažangesnė yra ta kalba, kuri mato daugybę skirtingų pasaulių
ir daugybę Gėrio vs Blogio formų, kurios nesutampa. Toks
mąstymas turi susikurti aukštesnę lygmenų ir gradacijų sistemą, gėrio ir blogio apibrėžimų taksonomiją. Turi būti suprantama kiek daug priklauso nuo siauro požiūrio ir savavališko
pasirinkimo. Nėra vienos privalomos formos, todėl tenka naudoti apsisprendimų sistemas ir metodus.
Šitas galimybes atitinkanti kalba turėtų būti tikra kalba. Joje
teisinga, kad įvairiais požiūriais Gėris1=Blogis3=Gėris8=Blogis11. Kitaip sakant, tarp gėrio ir blogio nėra vienareikšmio
skirtumo ir vienareikšmės priklausomybės. Žemuose pasauliuose tikra kalba yra neleidžiama, nes toks mąstymas kelia
siaubą. Tačiau yra pasaulių, kuriuose tai – norma.
Begalinė kalba tai kalba, kuri gali atverti begalybę ir kuri kuriasi lygiagrečiai su suvokimo procesu ir neturi jokių norma444

tyvinių, „amžinų“ struktūrų. Tai yra kalba, kuri pavaldi laisvam papildymui ir tas papildymas įvyksta bet kada, po kiekvieno sąmonės išplėtimo. Tai kalba esanti už garsų ir ženklų,
net už minčių apkaustytų kalbos formomis ir susijusi su begaline holoplastine sąmone. Tokia kalba yra kalba sau. Kai šie
išplėtimai įsisavinami, juos galima perkelti į tikrą kalbą ir netikros kalbos „taip“ modusą.
Kalbant apie telepatiją, nuojautą, empatiją mano metode tai
yra gebėjimas pamatyti galimybių visumą. Bet čia svarbu pasirinkti tinkamą vertinimo lygmenį, nes pagal tai, kaip apibrėžiamos kalbos, kurios labai įtakoja suvokimą, galimi net
trys bendri galimybių variantai. Vadinasi, kai interpretuojamos
sąmonės galimybės, reikia žinoti kokio pasaulio sąmonė tai
yra, nes aukštesnio pasaulio įsprausti į žemesnio vertinimus
neįmanoma. O žemesnio pasaulio sąmonei aukštesniame per
daug erdvės, kurios ji neturi kuo užpildyti, todėl nuojauta atsiremia į tuštumą.
Išorinė žmogaus forma gali būti apgaulinga. O gudrūs žmonės
net bendraudami neišsiduoda savo tikro lygio.
Kitas klausimas – realizacijos fiziniame pasaulyje. Motoriniai
judesiai turi ribotas schemas ir savo suvokimus galima tik „nupiešti“ arba „išpliurpti liežuviu“. Kai tai vyksta neribota kalba,
vieno pasaulio žmogui įterptam tarp taip arba ne atrodo, kad
kalba su psichiatrinės pacientu.
Belieka tik klausimas, kokių kalbų reikia ir kokiam tikslui.
2017-04-18, Kaišiadorys
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