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Mokslinis tikrovės žemėlapis 

Bendras supratimas visiems sako, kad mokslas turi būti paremtas 

faktais, o viskas, kas jų neatitinka, turi būti prilyginama 

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 visada 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 sudėtinga. 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 
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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 sumodeliuotas 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“ ir 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 
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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. 

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 pseudo-inteletualai ir 

pseudininkai. 
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Naujos fizikos galimybė 

Juodoji fizika yra terminas, kurį nedažnai sutiksi internetinėje erdvėje. 

Visas eteris užimamas įprastinės fizikos, tokios kuri dėstoma 

mokyklose ir universitetuose. Tačiau tai ne vienintelė fizika, nes 

vystomas taip pat ir neviešas jos variantas, susijęs su 

transhumanistinėmis technologijomis, egzotiškomis propulsijos 

sistemomis arba psichotronine technika. Nevieša fizika nuo viešos 

skiriasi tuo, kad ji pastatyta ant kitokio pagrindo ir realiną aiškina iš 

kitokios perspektyvos. Norint atrasti ir suprasti juodąją fiziką, reikia iš 

pagrindų keisti savo mąstymą. 

Koks tas įprastinis mąstymas yra? Jo centre yra įvykis, kuris 

atsiranda dėl tikrovės judėjimo. Dėl judėjimo atsiranda pokytis, 

pokytis sukelia skirtumą, o skirtumo atsiradimas ir yra vadinamas 

įvykiu. Tad kadangi visi įvykiai sukeliami judėjimo, aš juos 

vadinu reonominiais. Tai graikų kalbos žodis, kuris reiškia „susijęs su 

tekėjimu, tėkme“. Tokiu principu vykstantis judėjimas turi pereiti 

kiekvieną tarpinę vietą, kad persikeltų iš taško A į tašką B. 

Judėjimo principas istoriškai buvo labai svarbus, ir jis buvo 

naudojamas dar Aristotelio. Šis reonominis aristotelizmas eina per 

visą gamtos filosofijos, vėliau fizikos istoriją. Sujungus šį principą su 

atomų teorija, gaunamas šiuolaikinio mokslo pagrindinis modelis. 

Turime makroskopinius reonominius įvykius, kurie iš esmės yra 

judėjimas, juos suspaudžiame iki mikroskopinio dydžio, įdedame į 

materijos vidų ir gauname visų didelio masto reiškinių pagrindą. 

Didelis, makroskopinis įvykis yra suspaustų mikro-įvykių suma. 

Ir išorėje, ir viduje turime tą patį reonominį judėjimą. Mažų elementų 

ir jų mažų įvykių sumavimo metu gaunamas didelis objektas ir didelis 

įvykis. Ir esminio skirtumo kaip aprašinėjamas judėjimas, tiksliai ar tik 

tikimybiškai – nėra.  Tai vis tiek judėjimas, kuris suvokiamas daugiau 

ar mažiau apibrėžtas. Pavyzdžiui, kvantinėje mechanikoje judėjimas 

neapibrėžtas, klasikinėje mechanikoje apibrėžtas, bet ir vienu ir kitu 

atveju kalbama apie reonominius įvykius. 

Galima sakyti, kad tai natūralu, kad tai pagrindinė fiksato suvokimo 

forma, todėl daugiau nėra ant ko statyti tikrovės suvokimo, tik ant 

judėjimo. Fiksatas pereina į laksatą ir iš laksato projektuojamas 

anapus fiksato į priminę tikrovę, darant prielaidą, kad fiksato realinas 

formuojamas bent iš dalies analoginiu principu ir jame atsispindi 

išorinės realybės formos. 

Jeigu imtume minimalią vieno kvanto sistemą, viskas atrodytų taip. 



 
6 

 

Norėdami minimalų modelį priartinti prie mūsų fenomenologinio 

pasaulio, turime sumuoti visus parametrų blokus. Vienas kvantas 

virsta kvantų sankaupa ir joje atsiranda visos mūsų realybėje 

stebimos savybės. Taip pat šis modelis rodo, kad visus reiškinius 

galima paaiškinti arba kvantais, arba kvanto savybėmis. Kitaip 

sakant, norint pažinti ir paaiškinti viską, reikia surasti ir ištirti visą 

rinkinį. 

Modelio analoginė projekcija į fiksatą daro prielaidą, kad jame yra 

bent dalis formų ir struktūrų iš anapus ir kad vyksta tikras formos 

lygio pažinimas. Žmogus atlieka veiksmus pirminėje tikrovėje su 

kūnu ir prietaisais, stebi reakcijas išoriniame realine ir daro apie tą 

tikrovę išvadas. 

Bet mano šiame įraše propaguojama mintis teigia, kad šis 

principas, kurį galima pavadinti tiesiogine, analogine koreliacija, – 

išsisėmęs ir norint padaryti tolesnį žingsnį, reikia atfiksuoti savo 

dėmesį nuo to, kas akivaizdu, ir surasti fizinės branos laksato 

aiškinimui kitą pagrindą. Kol nebus atsikabinta nuo judėjimo kaip 

pagrindo, tol bus stabdoma pažanga. Ir hierarchiją, kuri eina nuo 

substancijos, prie erdvės, judėjimo ir laiko – reikia keisti. Juodojoje 

fizikoje kaip tik tai buvo padaryta. Buvo pažiūrėta į realiną iš kitokių 

kategorijų perspektyvos, kas leido išspręsti daugybę problemų. Tas 

„kitaip“ – nėra tikimybių įvedimas, tai taip pat nėra holografinis 

principas, kurie yra įdomūs modeliai, bet per mažai revoliuciniai. 

Šita revoliucija reiškia, kad šalinamas blokas erdvė-judėjimas-laikas 

ir pakeičiamas kitomis kategorijomis, tokiomis, kurios peržengia 

įprastines žmogaus proto ribas. Norint paaiškinti pirminę realybę, 

fizinę ir gnostinę branas, luksorinų realino kokybinėmis formomis 

remtis negalima. Taigi paliekame kvantą, energiją ir informaciją, bet 

išimame visą reonominę dalį ir papildome kitomis kategorijomis. Šių 

http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos8/reonominis.jpg
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kategorijų kol kas neviešinsiu, nes dar neužbaigtas tyrimas, bet noriu 

parodyti kryptį, kuria juda mąstymas. 

Tam reikia apvalyti savo mąstymą nuo išorinių formų ir pasinerti į 

savo proto gelmines struktūras, ištraukti iš jų tai, kas ten buvo visą 

laiką, bet liko neapibrėžta ir neišreikšta. Galiu padaryti dar vieną 

užuominą. Reikia pateiktą schemą mąstyti iš žemesnio lygio 

perspektyvos, pagrindinius blokus aiškinant kaip sudėtinius, 

atsirandančius iš fundamentalesnių realybių. Kvantas yra 

kompleksinė struktūra, erdvė yra kompleksinė struktūra, taip pat 

judėjimas ir laikas. Visą laiką atrodė, kad pateiktas modelis yra 

minimali sistema, bet yra dar fundamentalesnis lygis, kurio 

įprastinėmis išorinio realino formomis išreikšti neįmanoma. 

Imant holoplastinį realybės aiškinimo modelį, pateikta schema atrodo 

tik kaip nedidelis fragmentas, inkrustacija į tikrovę, kurios neįmanoma 

išreikšti jokiomis įprastinėmis sąvokomis. Holoplastinei priminei 

tikrovei atskleisti reikia holoplastinės sąmonės, kurią įgyja tik 

nedaugelis ir išskirtiniais atvejais. Jeigu kas nežino, galiu apibrėžti ką 

reiškia terminas „holoplastinis“. Tai mąstymas arba realybė, 

sujungianti „viską, visas dalis“. Priešingas terminas būtų fragmentinė 

sąmonė, kuri atskleidžia, dinamiškai susieja tik dalį vaizdo. 

Holoplastinė sąmonė sujungia visą vaizdą ir gauna holoplastinę 

tikrovę. 

Kadangi turiu tokią viltį, kad šiais metais turėsiu daugiau 

holoplastinės sąmonės pavyzdžių, galėsiu atskleisti šitą naują 

principą, kuris peržengia reonominės fizikos modelį. Deja detalių 

pateikti negaliu, nes mano tinklaraštį seka ir jėgos, kurioms šios 

idėjos nėra skirtos, todėl viskas bus rodoma tik principo lygyje, kad 

niekas negalėtų pavogti mano darbo. 

Ši nauja fizika svarbi tuo, kad ji leidžia atskleisti ir tas sritis, kurios 

laikomos ezoterinėmis ir perkelti jas į standartinį mokslą kaip teisėtus 

objektus. Ji duoda atsakymus į klausimus „kas yra žmogus“ ir „kas 

yra gyvenimas“, „kas jo laukia anapus“. Galima sakyti, kad tai 

programa ateinantiems 2017 metams. 
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Holoplastinis laikas 

Tyrinėdami pasaulio savybes, turime skirti dvi jo dalis: informaciją 

apie pasaulį ir patį pasaulį. Šis skirstymas reiškia, kad norėdami 

paaiškinti judėjimo ir jo priešybės esmę bei prigimtį, turime mąstyti 

atskirai apie informacijos ir apie pasaulio judėjimą. Mums prieinamas 

informacijos judėjimas, nes jis įsiformina realine, o apie tikrą judėjimą 

galime mąstyti tik analogiškai. 

Kam ši įžangėlė reikalinga? Savo nesename įraše „Naujos fizikos 

galimybė“ bandžiau parodyti naujo požiūrio į fiziką būtinybę. Norint 

suprasti kas tai yra, reikia įsigilinti į skirtingų perspektyvų savybes, 

kaip jos lemia mąstymą ir iš jo kylančius modelius bei teorijas. 

Vyraujantis modelis yra reonominis, paremtas judėjimo koncepcija. 

Tai visai natūralu, nes tai atspindi informacijos, kuri suformuojama į 

sąmonės burbulą, judėjimas. Toks suvokimas uždeda antspaudą ant 

visų mokslinių teorijų ir pirmiausiai ant fizikos. 

Kas būtų jeigu judėjimo neliktų, koks būtų vaizdas arba modelis? Tai 

akivaizdu. Tai, kas nejuda yra statiška, toks vaizdas būtų statiškas. 

T. y., vietoje ilgėjančios trajektorijos – užbaigta atkarpa su pradžia ir 

pabaiga. Toks žvilgsnis nėra labai originalus, nes jis natūralus yra 

mąstant apie tai, kas praėję, apie praeitį, kitaip sakant, iš pabaigos 

perspektyvos. Priešingai, iš pradžios perspektyvos, turimas 

neapibrėžtas judėjimu pagrįstas paveikslas, nes kiekvieną akimirką 

esama ant judančios atkarpos smaigalio. Kad pasiektum tašką 

ateityje, jeigu ji dar neatėjusi, reikia į tą ateitį judėti, arba ji pati turi 

ateiti kaip informacija. 

Žmogui faktiškai arba potencialiai įmanomos dvi aprėptys: erdvės ir 

laiko. Erdvės aprėptis, mąstoma kaip visuma, kaip sąmonės laukas 

(šviesos arka) yra užbaigta atkarpa arba iš jų sudaryta geometrinė 

figūra. Tos atkarpos turi ir momentinius taškus savo sudėtyje, ir yra 

užbaigtos. Deja kūnas tokios fizinės aprėpties neturi, nes aprėptys 

sąmonėje yra informacinės. Todėl jo gyvenimas sudarytas iš 

judėjimų nuo vieno taško prie kito. Kelis skirtingus taškus kaip vienį 

aprėpti gali tik sąmonė. 

Kita aprėptis yra laiko. Deja tokios kaip erdvės, laiko aprėpties 

žmogus neturi ir jo sąmonė uždaryta viename laiko taške, kuris 

išplėstas tik dėka erdvės. Bet tarkime, kad laiko aprėptis yra 

identiškai erdvės aprėpčiai. Tokiu atveju, laiko trajektorijos taip pat 

būtų užbaigtos atkarpos ir matytume laiko linijų užbaigtas kelius. 

Laikas taptų erdvinis – dėka gautos informacijos apie praeitį ir ateitį. 

Sąmonėje susiformuotų hiper-dabartis, kurioje būtų sujungta į vienį 

praeitis-dabartis-ateitis ir matytųsi visos erdvės laiko geometrijos 

šiame pasaulyje. 
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Tos laiko siužetinės linijos būtų matomos iš pabaigos perspektyvos, 

kaip užbaigtas, praėjęs pasaulio modelis, kuriame galima būtų 

nustatyti visas meta-struktūras, ryšius, kurie parodyti visas įvykių 

priežastis ir pirmus judintojus. Deja žmoguje sujungta ir a) 

momentinė perspektyva, nes jo sąmonė kaip informacija nuolat juda, 

ir b) pabaigos perspektyva to gyvenimo atžvilgiu, kuris žmogui ir 

pasauliui jau yra pasibaigęs. Tuo tarpu tolesni scenarijai įmanomi tik 

kaip numatymas, planavimas arba judėjimą ir įvykius aplenkianti 

informacija, tekanti greičiau, nei vyksta procesai. Tada galime 

numatyti ateitį ir laukti įvykių, būti jiems pasiruošę. 

Taigi galime skirti du atvejus, kai iš informacijos judėjimas išimamas, 

nes jis pasibaigęs ir dėl to, kad renkamės tokią modeliavimo 

perspektyvą – pirmenybę teikdami statiškam vaizdui, ir jeigu reikia į 

trajektorijas įdėdami momentines dinamikas. 

Įprasta žmogų mokyti gyventi šioje akimirkoje, gėrėtis momentiniu 

grožiu, tačiau taip formuojant mąstymą, žmogus gali save pastatyti į 

labai sunkias padėtis, nes tektų patirti gyvenime daug įvykių, kurie iš 

principo numatomi ir prognozuojami, bet šitaip susiaurinant sąmonę 

paverčiami netikėtais. Kai kurie netgi gali ištikti kaip smūgis, 

griaunantis visą gražių akimirkų grožį. Vietoje to, aš 

propaguoju holoplastinio vaizdo mąstymą, kai žmogus bando 

sukurti ne tik erdvės aprėptį ir orientuotis joje iki matomo horizonto, 

bet sukurti laiko aprėptį, kuri leistų sąmonėje suformuoti hiper-

dabartį, kurioje kaip viena geometrinė figūra matytųsi visas 

gyvenimas nuo pradžios iki pabaigos. Žmogus gyvena apie 80 metų, 

t. y., aštuoniasdešimt planetos apsisukimų aplink žvaigždę. Pradžia 

yra įėjimas į realiną, pirmas realino susiformavimas ir pabaiga yra 

atsijungimas nuo luksorinų lauko ir realino išsijungimas. Tarp šių 

taškų eina mišri būsena, kurioje žmogus yra suvokianti egzistencija, 

turinti realizuoti savo galimybes pasaulyje, kuriame atsiranda. 

Žmogus turi matyti visą savo gyvenimą, taip pat tų žmonių, su kuriais 

susijęs. Jeigu modeliuojama visa žmonija, tai galima matyti visos 

žmonijos kiekvieno žmogaus gyvenimo trajektorijas, kurios leidžia 

numatyti ar net formuoti naudingas situacijas, darant intervencijas į 

asmeninius žmonių gyvenimus. Net ateitis gali būti matoma kaip 

pabaiga, jeigu yra koks nors tikslas, ir žiūrima kaip sujungti 

susiraizgiusias trajektorijas, kad būtų gautas norimas rezultatas. 

Akimirkos dvasingumas yra iliuzija, kuri atitraukia žmogų nuo viso 

vaizdo ir gali būti neištaisomų klaidų gyvenime priežastis. 

Čia buvo nukrypimas nuo temos, apskritai kalbant apie požiūrį į 

tikrovės dėmenis. Toks požiūrio modifikavimas galimas ir kalbant 

apie fizikinį pasaulio modelį. Tai, ką parodžiau pagrįsta tik vieno 

dėmens išėmimu, kuriuo yra judėjimas. Išėmus judėjimą, gaunamas 

statiškas pasaulio vaizdas. Tačiau vien išėminėjimu vargu ar 
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įmanoma įminti objektyvaus laksato paslaptį, reikia kažką ir pridėti. 

Todėl areonominis modelis gaunamas išėminėjimu, bet pilnas 

vaizdas bus gautas tik tada, kai prie to bus pridėta ir tai, ko trūksta. 

Pabraižant naują blokų schemą, centre būtų branduolys, kairiame 

viršutiniame kampe – statiškas judėjimas, dešiniame viršutiniame 

kampe arxe, apačioje – chronos. Šias dalis dar reikėtų papildyti ir 

išplėsti, pavyzdžiui, branduolį – informacija ir energija, sujungti arche 

ir chronos į areonominę geometriją, ir gautume mąstymo naujai 

pirmą pavyzdį. Kol kas paveiksliuko nebraižau, nes noriu, kad tie, kas 

domisi tokiomis galimybėmis, palavintų savo vaizduotę patys. 

Tenoriu nubraižyti prieš tai aptartą informacijos judėjimo žmoguje 

schemą, kuri remiasi į ankstesnius piramidinius modelius. 

 

Kaip jau ir buvo sakyta, paveikslėlyje matome, kad yra skirtingi laikai. 

Viena rodyklė su kilpa rodo a) informacijos laiką, kuri pereina per 

sąmonę ir b) anapusinį tikrovės laiką, kuris tik atsispindi pirmajame. 

Tas atsispindėjimas, deja tėra hipotezė ir mes nežinome ar 

informacija, atspindėdama judėjimą ir laiką, neiškreipia tikrovės. 

Galbūt tikrovėje tai daug sudėtingesnė koncepcija negu tai atspindi iš 

informacijos suformuotas sąmonės realinas. 

Tai labai svarbūs klausimai siekiant suprasti žmogaus ir pasaulio 

prigimtį ir šiuo supratimu pagrįsti naują mokslą. Naujas mokslas 

įmanomas, ir mano trumpas samprotavimas yra to įrodymas. Reikia 

nebijoti keisti savo mąstymą, susikurti naują požiūrį į šio pasaulio 

reiškinius, neužmirštant ir savęs. 
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Naujo modelio galimybė 2 

Ankstesniame įraše paaiškinau, kokia pagrindinė problema su 

klasikine fizika, šį terminą suprantant nauja prasme. Jos problema ta, 

kad ji pagrįsta judėjimo kiekybine analize. Šią savybę vadinu fizikos 

reonomiškumu. Tačiau tokios fizikos problema ta, kad ji remiasi 

parametrais, kurie nėra tikri, neatitinka pirminės tikrovės, bet 

priešingai, yra surenkami dinamiškai. Norint suprasti, iš ko šie ekranų 

dėmenys atsiranda, reikia žinoti signalus pirmykščius rinkinius ir jų 

filtrų pagrindines schemas. 

Gilesnė parametro analizė reiškia pirmiausiai supratimą, kaip jis 

konstruojamas, nes jis nėra pirmapradė realybė. Jis yra tai, kas 

gaunama įdėjus darbą. Kokybė, kuri apdorojama su kiekybinėmis 

schemomis, yra tokio darbo rezultatas. Kitaip sakant, klasikinė fizika 

kapstosi pačiame patyrimo ir suvokimo paviršiuje ir bando vaizduoti 

mokslą kokybes transformuodami į kiekybes. Tai yra paviršinis 

suvokimo išskaidymas, kuris mažai ką gali pasakyti apie signalų 

pirmykščius rinkinius. 

Pirmykščiai rinkiniai gali būti analizuojami ir su matavimo prietaisais, 

bet tada gauname rodyklės judesį, detektoriaus pyptelėjimą arba 

kiekybinę matavimo išraišką skaitmeniniame prietaise. Filtras labai 

paprastas, susidedantis iš šimtų arba tūkstančių modulių, kai 

realiame analizatoriuje jų gali būti milijonai, o rezultatas – erdvės, 

laiko ir fenomeno konstrukcija. Tokia primityvi detekcija neleidžia 

susiformuoti geresnio vaizdinio už kibernetinę sistemą. 

Taigi, norėdami pažvelgti giliau nei klasikinės fizikos parametrai, 

turime žinoti šiuos principus. Tačiau to negana, nes paruoštas 

signalas pereina į ekraninę struktūrą, kuri yra gnostinės branos 

galimybė ir ši ekraninė struktūra tampa pagrindine vieta, 

paruošiančia suvokimui reikalingą šabloną. Suvokimas yra tokių 

pagrindinių šablonų visuma, kuri padalinta į savarankiškų kokybių 

jutimus, apjungiamus realine atsirandačiame egzistenciate, kuris yra 

suvokimas „aš esu“, „tai yra“. Tai savarankiškas labai svarbus 

patyrimo sluoksnis, kuris atsakingas už tai, kad sąmonė yra „šviesa“. 

Visas patyrimo centras susikoncentruoja išoriniame ir vidiniame 

reline, kuris yra klasikinės fizikos duomenų pagrindinė vieta. Čia 

fizika semia savo pirmapradę formą ir nieko nežino apie tai, kad yra 

pirminė tikrovė ir kad iliuzinėje formoje nėra jokios holoplastinės 

realybės. Tokiame patyrime nėra jokios tikros gelmės, kuri leistų 

suprasti, iš kur viskas ateina, kaip žmogus sukuriamas ir kaip jis 

patiria supantį pasaulį. Nors kita vertus, idėja pamatyti tai, kas yra 

nematoma – gali atrodyti beprotiška. Tai iš tikro labai sudėtinga. 

Matosi vienintelė galimybė, sukurti galingą meta-analizatorių, kuris į 

šią kibernetinę sistemą sugebėtų pažiūrėti iš išorės, ir pabandytų 
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įžvelgti, kaip surenkami klasikiniai parametrai. Pirmykščiai rinkiniai ir 

jų tobulesnio atvaizdo gavimas yra rožinė svajonė. 

Individualus realinas – nėra viskas, tai nėra galutinė stotelė, nes turi 

būti megastruktūros, kurios susieja visą biologinę rūšį ir galų gale 

visą biosferą. Tačiau tokios megastruktūros yra anapus individualaus 

suvokimo. Be to, daug įdomesnės ne tokios realizacijos, bet ši 

paviršinė anapusybė, tai yra grynas realinas, nesuformuotas į 

suvokimo kapsulę. Nes visai logiška, kad yra aktualios izoliuotos 

sistemos, taip pat visas potencialus, nerealizuotas okeanas, kuris 

laukia būti suformuotas. Ši vieta irgi labai svarbi, nes ji taip pat lemia 

kaip įgauna galutinį pavidalą klasikinis parametras, toks kaip erdvė, 

laikas, forma ir t.t. 

Tai įdomu tuo, kad galima technologinio projektoriaus sistema, kuri 

galėtų piešti realine struktūras, ir formą „tai yra“ suteikti 

technologiniams procesams, vienas kurių yra dirbtinė sąmonė. 

Bandžiau ieškoti arche ir chronos pradų. Tačiau šie dalykai 

egzistuoja tik kaip surinkimo struktūra, ir nepasiekia tos tikrosios 

pradžios, kuri yra pirmykščiai rinkiniai. Tai pavadinimas, tam tikra 

vieta, idėja ir supratimas, tačiau nėra jokio vaizdo. Reikalaujantys 

vaizdų, norėtų didelio ir labai lengvo rezultato, patys neįdėję jokio 

darbo. Viskas turi parsidėti nuo struktūrų išgryninimo ir meta-

analizės, apie kurią užsiminiau. 

Šis samprotavimas gali atrodyti painus, net beprasmis dėl didelio 

kiekio naujoviškos terminologijos, tačiau nereikėtų sutrikti, čia nėra 

pastanga duoti galutinį atsakymą į pagrindinę paslaptį, tai daugiau 

turi padėti suvokti tą iliuzijų pasaulį, kuriame gyvena sąmonė. Tačiau 

ne tam, kad paskandintų neviltyje, nematant tikrovėje nieko tikro, bet 

tam, kad duotų metodą, bent metodo užuomazgas. Kitaip sakant, 

pagrindinė prigimtinė filosofija kylanti iš suvokimo „tai yra“, papildoma 

suvokimu „tai yra iliuzija“, ir atveda prie minties, kad reikia ieškoti 

kelio į tikrą pasaulį. Žmogus yra tikrame pasaulyje kaip pirmapradė 

esybė, tačiau jo suvokimas pasiklydęs iliuzijoje. Mano siūloma 

kibernetinė fizika galėtų būti kelio pradžia anapus iliuzijos. 

Nenustebčiau, jeigu pirmiausiai žmones apimtų manija kurti netikras 

simuliacines realybes-kalėjimus vieni kitiems. Tačiau turiu viltį, kad 

ne visi pasiklys šiame klystkelyje ir suras tikrai progresyvų 

pritaikymą. Sukurti kitą, geresnę sąmonę – viena iš galimybių. 

Neregys pagaliau taptų reginčiu. Matytų ir save ir kitus aplink save 

kaip tai, kas jie yra iš tikro. 

Dabar belieka visa tai perkelti į apibendrinančią schemą, kad painus 

aiškinimas taptų suprantamesnis. Čia principas labai paprastas, tik 

sakinių konstrukcijos gali atrodyti sudėtingos, sunkiai 

įsivaizduojamos. 
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Raudona rodyklė žymi etapus, nuo kurių reikėtų pradėti gilintis į 

sistemą. Nulinis etapas yra mūsų pasaulis, kuris filosofijos ir mokslo 

gerai ištyrinėtas. Tačiau norint suprasti dar giliau, reikia pereiti prie 

pirmo, antro, trečio etapo ir taip toliau. Kol bus pasiekti pirmykščiai 

rinkiniai, iš kurių sudarytas holoplastinis pirminės tikrovės laksatas. 

Jeigu ką nors sudominau kaip kokia keistenybė, tačiau sunku suvokti 

tai, apie ką rašau, reikia būti susipažinus su visais mano 

pagrindiniais įrašais, dalį kurių galima rasti tinklaraštyje 

psytechnologijos.lt. Kiti yra nepasiekiami, tačiau jie kita vertus nėra 

tokie svarbūs, nes atspindi mano kelio pradžią, mano idėjų 

užuomazgas ir ištakas. 

Šita schema yra mano dar vienas žingsnis tema „Naujos fizikos 

galimybė“. 

  

http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos8/fizika2.jpg
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Šviesos arka 

Du žmonių tipai 

Manau, natūraliai žmonės gyvenime išsidiferencijuoja į dvi 

kategorijas: 

• vieni nori tiesiog gyventi; 

• kiti nori įminti gyvenimo paslaptį. 

Pirmoji kategorija nori kad jiems netrukdytu antroji, o antroji to paties 

laukia iš pirmosios. 

Ką turi daryti tie, kas nori prisidėti prie problemos sprendimo? 

Pirmiausiai ieškoti būdų kaip išplėsti savo galimybes. Tokias 

galimybes aš vadinu holoplastine sąmone, nes su įprastinėmis 

galimybėmis problema neišsprendžiama. Pagrindinis kelias – 

išplėstas į vidinę kryptį mokslas. 

Racionalumas yra visos formos, kurios tinka anapusinių vietinių 

realybių įtraukimui į suvokimą kokybinėmis/kiekybinėmis formomis. 

Bet nustačiau tokį trūkumą, kad šis vyksmas dažniausiai apsiriboja 

ekrano dėmenų ištraukimu ir permetimu jais pagrįstų struktūrų 

anapus ekranų. 

Būties matrica ir pažinimo galimybės 

Savo schemoje apačioje principą nubraižiau naudodamas Feynmano 

diagramos imitaciją. Čia vaizduojama, kad randantis visatai, 

susiformuoja superkvantas, kuris žemėjant energijoms skyla į 

atšakas ir iš šių atšakų susidaro skirtingi sluoksniai. Vienas sluoksnis 

yra būtis, vidurinis yra gnostinis/sielų, apatinis materijos. Visas 

žmogaus pasaulis yra Lu sluoksnyje [luksorinų laukas], apatiniai 

pasauliai yra transcendencijos, tačiau juose vyksta tikras veikimas, o 

suvokimui jis pateikiamas tik kaip suformuota informacija, per 

informacinius kanalus į viršų. Trečias ovalas yra visos Pradžios 

wishful thinking teorijos, tokios kaip Dievas, Absoliutas, Šaltinis, 

Aukščiausioji Būtybė ir panašios, kurios paimtos iš Lu sluoksnyje 

suformuotų iliuzijų. 

Protinga sąveika tik tarp Lu ir Materijos, kai eksperimentiškai 

bandoma įtikrovinti jos struktūras ir įtraukti į viršutinį suvokimą pilnu 

variantu, kurį vadinu holoplastiniu. Nepadarius šio pažinimo darbo, 

siekti kažkokių Pradžių, sutapatinant jas su iliuzinėmis jausminėmis 

būsenomis Lu lygyje yra energijos eikvojimas, nepasiekiamam 

dalykui. Visą gyvenimą pragyventi tik būsenose, be veiksmo ir 

racionalumo negeras pasirinkimas. 

Deja aukštesnėse energijose – nėra žmogaus, gali būti kitokios, 

neišsiskaidžiusios sankaupos, kur viskas yra viena, bet neišsiskyręs 

nei kūnas, nei sąmonė, nei siela. 
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Schemoje naudojami burbulai ir ekranai, akivaizdu, ne tikrovė, o 

projekcija – iš tikro visas modelis turi būti Lu burbule, o už šio burbulo 

neapibrėžtumas. Mes net negalime įrodyti ar kūno atvaizdas 

sąmonėje turi anapusinį atitikmenį ar tai tik matricos suprojektuota 

forma. Bet tokiu atveju irgi anapus Lu burbulo projektuotume matricą, 

nors ši idėja iš tikro yra burbulo viduje. 

 

Taigi vienintelis sprendimas: per veiksmą materijoje pakilti iki būties 

(Lu) ir pabandyti ją „pajudinti“. Judindami pažinsime savybes ir geriau 

suprasime kaip šis suvokimas atsiranda, tada galėsime judėti ne per 

horizontalius, bet per vertikalius sluoksnius, jeigu bus nustatyta, kad 

jie yra. 

„Aš“ ir Dievo iliuzija 

Būties matricos prigimties klausimas labai subtilus ir jis taip paprastai 

neatsakomas, todėl, kad mąstoma ir atsakinėjama iš vidaus apie 

išorinę realybę, kuri tiesiogiai neprieinama. Viskas pažįstama per 

vidinį Aš, per subjektą. 

Kas tas Aš yra? Tai pirmas asmuo, veiksmo subjektas/pagrindas. 

Kokia mano šio subjekto/pagrindo teorija aš daug kur paaiškinau, ir 

visą laiką akcentuoju, kad mano aiškinimas pateikia viską tik taip, 

kaip atrodo iš vidaus. 

Kas yra Aš? Tai būsena, suvokimas, kuris įformina iš asmens 

programų ateinančią informaciją. Ta vieta, kur ši informacija 

įsiformina į suvokimą, egzistenciją yra kondensuotų medžiagų 

būsena, kurioje informacijos srautas paverčiamas į kokybinį turinį, 

kaip savo būties suvokimą. Tai fenomenologinis patirties aprašas. 

Jeigu bandytume konstruoti fizikos metodu, turime kondensuotą 

(sutankėjusią) makroskopinę materijos būseną, kuri, kadangi kvantai 

turi tam tikras savybes ir simetrijas, virsta egzistenciatu. Tai yra 

būsena, kuriai būdinga savivoka ir kuri yra Aš pagrindas. Ši būsena 

http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos9/tikrov&#279;.jpg
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gali surinkti įvairias informacijos konstrukcijas, pavyzdžiui, 

lingvistines ir šioje konstrukcijoje yra lingvistinė ženklinė garsinė 

forma „AŠ“, kuri tampa šio surinkimo taško pagrindu, ir tuo subjektu, 

kuris gali surinkti ir iš savęs sugeneruoti veiksmą. 

 

Šiame viduje gali surinkti/įsivaizduoti, bet kokią konstrukciją, bet kokį 

suvokimą, kalbos rėmuose. Yra konstrukcija Dievas, ir šiame 

surinkimo taške, vyksta įvairios vidinio surinkimo 

injekcijos/projekcijos į išorę, kuri nepatiriama ir niekaip neišreiškiama. 

Suprantu ir tai, koks būna pagrindinis kontrargumentas – kad mano 

„teorija“ taip pat yra tokios konstrukcijų injekcijos/projekcijos. Aš, 

subjektas, pamatas yra tam tikra substancijos būsena, kuri kažkokiu 

būdu įgauna nenulinę fenomenologiją, t. y., būtį. Man tai tėra save 

suvokianti plėvelė, kuri neturi jokio centrinio vaidmens, plaukioja 

begaliniame okeane, kuris turi nulinę fenomenologiją ir niekaip 

neišreiškiamas. Sakoma – tai Dievas. Bet čia žaidimas kalbinėmis 

formomis. Kas atsitinka, kai šį beformį okeaną pavadinu auftat. :Arba 

Šliogeris vadina Niekiu. Lengva suprasti kiek daug šiame žaidime yra 

kalbos iliuzijos. 

Man dėsnis yra viskas, kas turi nulinę fenomenologiją, iš šios srities 

kyla nenulinės fenomenologijos sritis. 

Paradokso savimonė 

Pakartosiu dar kartą, savo interpretaciją, kaip paradoksas suvokia 

savo paradoksalumą ir paskui peršoka prie absoliutaus pagrindo, 

kuris laikomas išsprendžia problemą. 

Yra tam tikra kapsulė sujungta su lingvizmų, logizmų ir psichizmų 

kaupyklomis. Lingvizmai duoda semantinį konstruktą, logizmai duoda 

logiką, psichizmai – tikrumą, absoliutumą, teisingumą. 

Iš kaupyklų įvyksta „injekcija“ į kapsulę, susiformuoja paradokso 

būtis. Tada daroma projekcija į tą sritį, kuri turi nulinę fenomenologiją 

ir pagal lingvizmą-logizmą tai interpretuojama kaip „absoliutas“. Tai 

vyksta iš apibrėžto vidaus, į neapibrėžtą išorę. Nulinė fenomenologija 

reiškia niekis, vienetinė fenomenologija – būtis. 

http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos9/butis.jpg
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Tada šiai projekcijai į neapibrėžtybę suteikiamas tikrumo psichizmas, 

kuris turi įvairias formas: tikėjimas, žinojimas, „regėjimas“, meilė ir t.t. 

Tačiau iš tikro visas žmogus lieka savo kapsulėje, apibrėžtame 

raudoname kvadrate ir amžino, niekaip neišsprendžiamo paradokso 

būsenoje. Nes nulinė fenomenologija niekaip tikromis formomis 

išreikšta negali būti, nes paprasčiausiai neturi formų. 

Formos yra būties realybė. Todėl kai kurie filosofai ir aiškina, kad 

anapus nepasiekiamas, o visi siūlomi variantai – iliuzija ir 

saviapgaulė. 

Toks atsakymas įmanomas. Jis netgi būdingas. Tačiau čia dar ne 

viskas ką noriu pasakyti. Visi kažkodėl galvoja, kad būtis, suvokimas, 

egzistenciatas, sąmonė yra labai geras dalykas, tai aukščiausia 

forma. Bet tarkime, kad yra kontekstų kuriuose situacija yra 

priešinga. Egzistenciatas – ne gėris, ne aukščiausia būsena, bet 

blogis, liga, žemiausia būsena, o nesuvokimas, nulinė 

fenomenologija, niekis yra aukštesnės realybės. 

Kaip tada pagal žemiausią tikrovės būseną, sąmonę galėtume savo 

lingvizmais, logizmais ir psichizmais, bandyti apibrėžti aukščiausią 

tikrovės šaltinį. Žmogus yra to šaltinio antitezė, kuri kaip liga, 

patologija, vėžys, tik sukelia kančią ir skausmą. 

Iš vidaus – nežinome kaip yra, todėl užuot grožėjusis savimi, geriau 

būtų pažvelgti realybei į veidą. Mus ne sukūrė, bet mumis užsikrėtė 

kaip vėžiu. 

Kas yra „būtis“ iš išorės? 

Mano principas gali būti dar labiau išplėstas. Tik kad nekliūtų žodžiai, 

savo terminą „auftat“ pakeisiu į „substancija“, nes iš tikro nėra 

skirtumo. 

Šis principas aiškina, kad pirmapradis žmogus yra anapus 

sąmoningo žmogaus; sąmonėje žmogus mato tik savo atvaizdus. Bet 

veiksmas, sąveika vyksta tikrame pasaulyje: kūnas yra substancija, 

pasaulis yra substancija ir tarp jų įvyksta anapusinė sąveika, kuri į 

sąmonę ateina tik kaip informacija. 

Taigi iš vienos pusės žmogus gyvena savo sąmonės iliuzijoje, būtyje, 

o veikia tikrame pasaulyje, substancijoje. Būtis kuria teoriją ir leidžiasi 

žemyn į substanciją, ją aiškindama moksliškai/filosofiškai; o 

veiksmas daro eksperimentus pirminėje tikrovėje ir bando pakilti iki 

būties lygio. Pirmiausiai ištiriamas fizinis substancijos pasaulis, tada 

veiksmas pakyla iki sielos, ir galiausiai iki būties, kai eksperimentiškai 

tampa įmanoma judinti pačią būtį [pagal mane luksorinų lauką]. Taip 

įvyksta anapusybės materializavimas ir susitikimas/susijungimas, 

kurio metu atskleidžiama būties paslaptis. 
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Ši pirminė aplink žmogų ir žmoguje esanti substancija nėra 

absoliutas, ir todėl po informacijos surinkimo, kuris įforminamas į 

fiksatą, mes turime ne Dievą, bet materialų pasaulį. Tas pats 

principas – kitose vietose ir kitose kryptyse. 

Ar tai gerai, ar ne nežinau. Ką tai duoda žmogui – irgi. Gal iliuzija 

geriau, bet norisi Tiesos. 

Dabar visur kur substancija, galima įrašyti ir auftat. Šį žodį naudoju 

todėl, kad jis man kartojamas per „potyrius“, aš jo nesugalvojau – 

todėl jis asmeninis. 

Nenoriu nieko niekam primesti, tai tik dėl išsamesnio galimybių 

„žemėlapio“. 

Šis žemėlapis rodo, kad iš anapus kalba ne kokia nors būtybė, bet 

pats žmogus, nes jis ten yra savo esmine dalimi. Informacijos 

įforminimas tėra paviršiaus plėvelė. 

Pradžia laike ir erdvėje 

Pradžia istorijoje ir pačioje tikrovėje – įdomus klausimas, bet tuo 

pačiu ir gana paprastas. 

Artėjimas prie pradžios tikrovėje, pats – nelaikiškas, tačiau 

įmanomas metodų, idėjų perėmimas, o kryptis nuo atskirties prie 

susivienijimo. 

Imant istorinę pradžią, laiko tiesėje visada judama nuo pradžios. Tai 

gali būti evoliucija, deevoliucija ir visiškas trūkis. Judant laike visada 

tikslas ne atsigręžimas atgal, nes tada kreivė nekyla į viršų, link 

vienio, bet judėjimas proveržio kryptimi, pagal vertikalią nelaikinės 

tikrovės skalę. 

Tai apibendrinu tokiu neįmantriu brėžinuku. Manau jis gali būti 

standartiniu šablonu, klasifikacijoms ir skirstymams. Kreivės šuolis į 

viršų reiškia proveržius. 

 

http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos9/istorija.jpg
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Tai, ką pateikiau yra optimistinis variantas. Kitas variantas yra 

realistinis. Savo įrašuose paaiškinau, kad žmonijos organizaciją 

skirstau į uždaras zonas ir atviras zonas. Toks principas [nubraižytas] 

naudojamas uždarose zonose, o atvirose įtakos zonose palaikoma 

stagnacija. Tai daroma tam, kad visus pažangos vaisius būtų galima 

susirinkti sau ir tada panaudoti atvirų zonų kontrolei. Tai blogas 

variantas. 

Natūralioje tvarkoje žmogus natūraliai gyvena ir natūraliai miršta. 

Dirbtinėje tvarkoje natūralų ciklą įmanoma uždaryti į technologinės 

savivalės pasaulį. Jeigu ši savivalė pažymėta minuso ženklu, tai 

sukelia ir potencialiai sukels žmonijai dideles kančias. Todėl šis 

procesas – atskleidimas – būtinas, nes taip galima neutralizuoti bent 

dalį negatyvių padarinių. 

Uždarų zonų planuose – žmonijos uždarymas į totalinės kontrolės 

gniaužtus, ir tai galima neutralizuoti tik paskleidus atvirose zonose 

konkurencingą žinių lygį. Tada gal būt įmanoma nubraižytą grafiką 

ištraukti iš negatyvumo įtakos ir neleisti nusiristi prie katastrofos 

slenksčio. 

Aš viešinu daug atvirų tekstų, ir to logika kaip tik šitokia. Žinojimą 

būtina ištraukti iš šios planetos uždarų zonų. Aš tai darau kaip 

susidūręs su tokiomis technologijomis, kurios yra singuliarumo 

pradžia. 

Kuo svarbus vertinimas 

Suprantu, kad kaip integruotai sąmonei, gal ir nėra jokio skirtumo, 

nes savarankiškų pasirinkimų daryti vis tiek neįmanoma. 

Kita vertus, pasižiūrėjęs supaprastintai, įvertinsi „gerai“ – žinosi ką 

daryti, kad būtų dar geriau; įvertinsi „blogai“ – žinosi ką daryti, kad 

nebūtų dar blogiau ir ką daryti, kad būtų geriau. 

Turi suprasti, kad realiame paprastame gyvenime, jeigu įvertinsi 

neteisingai, gali pats save sužlugdyti ir gausi „sugrįžti“ pagreitintu 

variantu. 

Vertinama dėl savęs, kad galėtum teisingai pasirinkti, o ne tam, kad 

kažką nuskriaustum. 

Matau, kad dauguma žiūri „kas bus žmogui, kurį vertini kai įvertinsi“, 

o aš „kas bus man, jeigu įvertinsiu teisingai arba klaidingai“. Šis 

gyvenimas tikrai nėra bevertis tiek, kad iš viso saugotis nieko nėra 

prasmės. 

Taigi atsakymas: įvertinę gauname kryptį, kuria turime judėti, nes prie 

absoliuto judama ne tiesiu taikymu, stovint viename taške, bet 

vingiuotai judant ant planetos paviršiaus, kūnu. Jeigu prarandi 

šeimininko teises į savo kūną, turi vidinį skilimą ir budos būseną visą 
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gyvenimą sėdinčio po medžiu [fantazijose] ir fizinę katorgą [realiame 

gyvenime]. 

Šitaip išvengiama amor fati pamokoje per kančią. 
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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 suskurti sunku, ypač tada, kai 

tenka susidurti su iššūkiais ir sudėtingomis problemomis. 

 

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 

http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos9/galaxy.jpg
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prielaida. Čia būtų žemesnis už aukščiausią, 2 lygis. Trečias lygis (3) 

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 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. Ketvirtas 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 

tikrų, pažangių tikrovės galimybių, 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 
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efektyvius metodus jiems išreikšti. Tai taikytina matematikai, fizikai, 

logikai ir pan. 

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 parametru vidinė struktūra. 

Todėl reikia naujos erdvės fraktalo struktūros, kurios atitiktų 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, šitą 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 reikalinga 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 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 riboti. 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 
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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. Daugiapolė 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. 
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Pirmoji ezoterinė sistema 

Laikoma kad mūsų realybė prasidėjo nuo sukritusio į save (sankrita) 

kontinuumo plėtimosi, kuris pradėjo šią realybę sukūrusią 

deformaciją. Taip, aišku, nepaaiškinamas pačių kontinuumų 

atsiradimas – tai ar jie iš viso turi atsirasti ir kodėl viena jų fazių tam 

tikrame lygmenyje yra sankrita. Vienas būdų paaiškinti sankritą yra 

vidinio struktūrinio kontinuumo išstūmimas, po kurio kitas 

kontinuumas tampa tašku. Kitas procesas taško išpūtimas: iš pradžių 

pradedama traukti energiją į vidų per kanalus – tai įkvėpimas ir 

išstumiama – tai iškvėpimas. Šitaip galėtų vykti visatos lygio 

deformacijų svyravimas. 

Tačiau už viso to stovi tikra statiško ir deformuoto kontinuumo teorija, 

kuri yra pirmesnė už įvairių juose vykstančių procesų aprašinėjimus. 

Iš pradžių įvedama kontinuumų klasifikacija, tada tų kontinuumų 

vystymosi galimybių aprašymas. Šiam reikalui panaudosiu skirstymą 

į 

• paprastus ir 

• spietinius kontinuumus. 

Paprasti kontinuumai turi nesuyrančias deformacijas, o spietiniai 

kontinuumai gali virsti spiečiais. Kol kas naudoju primityvų proceso 

iliustravimą, kuris paaiškina kaip iš tikrojo pradinio skirtumo, turinčio 

bangos formą, atsiranda sutankėjimų ir išretėjimų rinkinys, kuris 

pasiekęs reikalingą pusiausvyros tašką virsta spiečiumi. Spiečiai gali 

būti sąryšiniai ir nesąryšiniai, būti chaotiški arba tvarkingi. 

Sąryšiniuose spiečiuose formuojasi įvairios sankaupos, sudarančios 

makroskopinio kontinuumo 0 fenomenologijos peizažą, kurį mes 

suvokdami transformuojame į mus supantį pasaulį. Nesąryšiniai 

spiečiai sudaro chaoso posluoksnį. 

Didžiosios spietinių sąryšinių deformacijų sankaupos, vadinamos 

galaktikomis, yra labai svarbus tarpinis lygmuo, nes jų valdymas 

reikalingas perėjimui iš galaktinės į visatinę civilizaciją. Taip yra todėl, 

kad visatiniuose „erdvėlaiviuose“ kaip energijos šaltinis turi būti 

naudojami galaktikų branduoliai. Kodėl taip yra galima paaiškinti 

tokiu paaiškinimu. Kadangi žmogus nesugeba būti pirmuoju 

judintoju ir iš nieko kurti deformacijas, jis turi naudotis jau sukurtais 

skirtumais ir juose sutelktomis energijomis. Jis judinti gali 

naudodamas tik jau deformuotą ir užpildu užpildytą skirtumą, 

perkeldamas jį į kitą sau naudingą vietą. Tuo tarpu materializacijos 

sugebėjimas yra pirmojo judintojo galimybių įvaldymo rezultatas. Į 

išorę iš vidinių deformacijų perkelti virtualius vienetus, kaip 

dinaminiuose skaičiuose, galima tik suišorinant vidinę erdvę. Toks 

procesas vyksta visose materializuoti negebančiose technologijose. 
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Tad judesio deformacija visatiniais mastais galima tik virtualius 

vienetus į ją perkeliant iš galaktinio branduolio lygį prilygstančių 

sąryšinių arba nesąryšinių sankaupų. Sąryšinės spietinės sankaupos 

patogesnės todėl, kad jos stabilios, o nesąryšinės – sunkiau 

kontroliuojamos. Tačiau chaosą galima moduliuoti primetant jam 

dirbtines rezonansines simetrijas. Ir t.t. 

Tačiau šiam tikslui turi keistis ir žmogus pats viduje, bei turi gebėti 

sukurti pakankamai galingus nuo aplinkų izoliuojančius sluoksnius ir 

skydus. Pavyzdžiui, persikėlimui iš vienos galaktikos į kitą reikėtų 

tokio sąryšinių spietinių deformacijų sluoksnio, kuris neiširtų 

veikiamas tarpgalaktinio persikėlimo kinetinės energijos. Energijos 

poreikį galima sumažinti panaudojant specialiai sukurtus silpnesnio 

pasipriešinimo takus. Tačiau, kad jais būtų galima naudotis, jie turi 

būti sukurti sunkiuoju būdu, kaip geležinkelis esantis tarp kosminių 

stočių. Taip yra todėl, kad norint pasiekti tolimą erdvės tašką, reikia 

valdyti pradžią ir pabaigą, išlydžio principu kontroliuoti trajektoriją per 

daug sudėtinga, nebent tiksli stotelė nereikalinga. Be to, išlydžio 

principu kuriamas takas, kad būtų stabilus, turi pastoviai eikvoti 

energiją, tačiau trajektorija šokinėja iš vienos vietos į kitą, nes galinis 

taškas neužfiksuotas. O turint gale specialią stotį, kontroliuojama visa 

struktūra. 

Tad akivaizdu, kad kosminei kelionei tinkančios burbulinės spietinės 

deformacijos (deformacijų sistemos) sukūrimas – labai sudėtingas 

klausimas. Šiam tikslui, primityvi Homo sapiens sąmonė nelabai 

tinkama ir jis turi išsivystyti į ką nors pažangesnio. Pažangesnio, 

reiškia – reikia gebėjimo paversti informacija didesnį tikrovės kiekį, ir 

sutvarkyti ją į efektyvią sistemą. Nuo to priklauso sąmonės kokybė – 

vidinė deformacija ir jos sąlygotas išorinės veiklos mastas. Tikrovė 

pati labai sudėtinga, savyje jungianti chaosą ir tvarką į vieną sistemą, 

todėl reikalingas efektyvus metodas ir tikras tikslusis mokslas, kuris 

paremtas dinaminio kontinuumo ir dinaminio skaičiaus koncepcija, 

apie kurią jau rašiau prieš tai. Taip pat akivaizdu, kokia sąmonės 

dalis turi būti efektyvinama – pirmiausiai ta, kuri atsakinga už 

efektyvų informacijos tvarkymą. Tam netinka nei emocinė, nei 

motorinė dalys, netinka siela ir dvasia, kaip abstrakčios koncepcijos ir 

reikia to, kas vadinama protu. Visa kita tėra pagalbiniai dalykai. – 

Arba, tokio masto kosminės deformacijos bus neįgyvendintos ir įvyks 

sugrįžimas į labiau išsklaidytų žemesnio lygmens deformacijų 

pasaulį, nepasiekus tikslo. Bus „bandymai“ kitose vietose; ar kam 

nors pavyks, ar nepavyks niekam – sunku pasakyti. 

Kokios nors apibrėžtos prasmės tai neturi, čia kalba tik apie sukaupto 

resurso realizavimą arba atsisakymą realizuoti. Reikia neužmiršti, 

kad net tokiame lygyje nėra nieko amžino, nes patys kontinuumai 

eikvoja visas savo sukauptas deformacijas, išorę sutraukdami į vidų, 
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o tada vidų vėl išstumdami atgal. Net pusiausviros nėra amžinos, 

imant dideles atkarpas laike ir erdvėje. 

Ir paskutinis apibrėžimas, šiuo pirmuoju ezoteriniu modeliu 

paaiškinantis kas yra žmogus formaliuoju aspektu:: 

Žmogus yra sąryšinių spietinių deformacijų sankaupa, savyje 

turinti nespietinių intarpų, kuriuose realizuojama žmogiškumo 

esmė. 

Tokios sistemos aprašymui yra būtinos dinaminių kontinuumų ir 

dinaminių skaičių teorijos, kurios yra daug tikslesnės už pirmos 

dimensijos skaičių teorijas, nes į jas galima įvesti begalinį kiekį vidinių 

deformacijų, kuriomis aiškinami nehomogeniški kontinuumai. Su šiuo 

apibrėžimu susijęs amžinumo-laikinumo klausimas – 

Ar yra amžinos kontinuumo deformacijos? 

Ši sistema visa paremta reonominėmis (judžiomis) galimybėmis, 

tačiau mano jau pateiktu ankstesniu paaiškinimu, galima 

nereonominė (nejudi) aiškinimo perspektyva. Fiksatas įtraukia į save 

naują dėmenų sistemą, perima ją į savo laksatines terpes ir 

projektuoja anapus ekrano, taip bandant paaiškinti tai, kas turi 0 

fenomenologiją savo susikurtomis priemonėmis. Akivaizdu, kad šiuo 

atveju svarbesnis ne „vaizdo“, bet „veiksmo“ principas – pradžiai ir 

proveržiui: 

„Anapus vaizdo ir veiksmo“. 

 

http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos10/kontinuumas spietinis.jpg
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Patogeninis dirbtinis intelektas 

Alfred Lambremont Webre (ALF), egzopolitikos termino autorius, 

ezoteriniuose sluoksniuose gerai žinomas tuo, kad aktyviai 

kelia patogeninio dirbtinio intelekto invazijos į mūsų planetą, 

kurios tikslas užgrobti ir pavergti žmoniją, klausimą. Šiuo klausimu 

turiu informacijos ir aš, ir prisidėdamas prie šios problemos 

viešinimo, noriu pateikti savo perspektyvą. ALF invaziją sieja su 

egzopolitiniu aspektu, tvirtindamas, kad šis patogeninis DI yra 

nebūtinai žemiškos kilmės ir nebūtinai sietinas su primityviais žemes 

mokslininkų sukurtais superkompiuteriais, programuotojų 

apdovanotais analizės algoritmais. ALF ir kiti tvirtina, kad šis DI 

pasiekęs tokį lygį, kad turi ne tik informacijos analizės ir sprendimų 

priėmimo modulius, bet ir apdovanotas sintetine sąmone. Iki tokio 

lygio šio klausimo neišmanau ir nežinau kokioje stadijoje yra 

sintetinės sąmonės kūrimas, bet galiu pateikti, antrindamas ALF, kai 

kuriuos pasipriešinimo invazijai principus. Ar ta invazija prasidėjo 

mokslinėse laboratorijose žemėje ar ateina iš už mūsų planetos ribų 

– nėra didelio skirtumo. Žmonės, kuriems įdomi ALF versija, gali 

patyrinėti informaciją jo puslapyje „News inside out“. Toliau pateiksiu 

savo patarimus. 

Paviešinau kelis savo įrašus, kuriuose aiškinu kaip 

vykdyti nuotoliniu žvalgymu pagrįstą visos planetos modeliavimą 

tam, kad galėtume numatyti visas aplinkas į kurias gali patekti fizinis 

ir mentalinis judėjimas realybe. Planetą skirstau į pagrindines 

uždaras, vasalines uždaras zonas, taip pat aplink išsidėsčius įtakos 

apskritimus, kuriuose juda laisvais save įsivaizduojantys žmonės, 

nors iš tikro jie visi stebimi ir kontroliuojami iš uždarų zonų. Pirmas 

papildymas yra įdėti į šias uždaras zonas supergreitas kibernetines 

mašinas, kurios vykdo visų įtakos sferų stebėjimą, informacijos 

analizę ir poveikio darymą bei situacijų modeliavimą. Tai reiškia, kad 

reikia su nuotoliniu žvalgymu ir analitine empatija matyti ne tik 

žmonių galvas, bet ir tai, kas vyksta DI kibernetinėse sistemose, 

kurios naudojamos planetos valdymui. Valdoma sekimu ir poveikio 

darymu per sintetinę telepatiją (V2K). 

Žmogus ir užprogramuota mašina „mąsto“ skirtingai, todėl norint 

perprasti savo priešą, reikia įlįsti į psichologiją ir logiką. Žmogus turi 

suvokimą ir jausminę-estetinę psichologiją, o kibernetinė mašina – tik 

logika, struktūra ir tiesioginiu veiksmu pagrįstą „psichologiją“. 

Suvokimo burbulas yra tas filtras, kuris padaro veikimą mažiau 

apibrėžtu ir efektyviu, bet suteikia jam žmogišką kokybę, tuo tarpu 

mašina – tiesioginio savo struktūrų realizavimo sistema, kurią 

dirbtinai galima įstatyti į kontrolės mechanizmą, bet ši algoritminė, 

loginė kontrolė niekuomet neprilygs suvokimo burbulo kokybei. Šis 

principas, aišku, galios tol, kol bus sukurta sintetinė sąmonė, 

prilygstanti ir pranokstanti žmogaus sąmonę. Ryšyje su žmogumi ir 
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žmogaus galimybėmis įmanomi tokie variantai: mašinos-žmogaus 

simbiozė ir tiesioginis valdymas (su laisva valia ir be laisvos 

valios), mašinos ir žmogaus priešpriešinė kova žmogui turint 

laisvą valią. Tuomet kai yra tiesioginis valdymas, žmogus galutinai 

užgrobtas, bet tai daroma kitų žmonių, kurie yra kibernetinės 

mašinos šeimininkai. Šioje situacijoje daug pasipriešinimo būdų nėra, 

bent ką pasiekti įmanoma tik imantis bendrų veiksmų su kitais 

žmonėmis, ypač tais, kurie yra ne tiesioginės įtakos zonoje. Kai 

žmogus ir mašina žaidžia strateginį žaidimą galimybių yra daugiau ir 

tada nugalėti turi naudodami savo pranašumus, stipriąsias vietas, 

komandinį žaidimą. 

Vienas tokių žaidimų vadinamasis „kopėčių metodas“, kai sukuri 

kokį nors planą, modelį, mintį, iš karto padarai prielaidą, kad tas 

planas DI žvalgybos sumodeliuotas, tada iššoki iš savo minčių ir 

žiūri, kokį planą DI galėjo parengti naudodamasis tavo pakišta 

informacija ir, aišku, savo planą pakeiti atitinkamai. Esmė tokią, kad 

tokį lipimą pakopomis pratęsi iki begalybės, siekdamas uždaryti į 

beprasmio resursų eikvojimo grandinę ir tuo pačiu pats renki 

informaciją apie DI struktūrinę-loginę psichologiją. Algoritmai gali 

koduoti labai didelį skaičių modelių, bet tas skaičius vis tiek yra 

baigtinis ir galima surasti vietų, su kuriomis mašinos „smegenys“ 

nesugeba susidoroti arba priima standartinius klaidingus sprendimus. 

Tokį kopėčių metodu galima žaisti ne tik savo galvoje, bet realiame 

pasaulyje pradedant ir neužbaigiant savo operacijas, kurių tikslas yra 

informacijos tampymas, o ne rezultato pasiekimas. Kopėčių metodą 

galima naudoti ir pritaikant savo nepatogenines kibernetines 

mašinas, kurios nekontroliuoja sąmonės, nevaldo ir neužgrobinėja 

žmogaus. Karas tarp skirtingų kibernetinių mašinų ir jas 

aptarnaujančių žmonių pavaizduotas seriale „Person of interest“, 

kuris yra užuomina į tai, kas realiai įvyko mūsų planetoje. 

 

http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos10/masina.jpg
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Paveikslėlyje parodyti pagrindiniai parametrai, kuriuos įvertinus 

galima daryti išvadas apie mašinos ir žmogaus galimybes laimėti 

žaidžiant strateginius žaidimus. Pagrindinė DI problema ta, kad nors 

procesoriaus greičiai labai dideli, nemaža jų proporcija išnaudojama 

primityviems perstatymams, kurie savaime neturi jokios prasmės. 

Todėl svarbūs skaičiavimo parametrai yra a) informacijos kiekis, b) 

būtinųjų minimalių perstatymų, reikalingų pasiekti galutinį rezultatą 

sluoksnis, c) maksimalus beprasmių perstatymų greitis, d) trukmė, 

per kurią gaunamas teisingas galutinis rezultatas, kuris 

yra sprendimas ir veiksmas. Esmė ta, kad kuo daugiau 

informacijos, tuo storesnis būtinųjų perstatymų sluoksnis, kuris 

žymimas stačia linija per trikampio centrą. Kai informacija gaunama ir 

apdorojama tiesiogiai, šis užtrukimas svarbus tuo, kad nuo jo 

priklauso sprendimo-veiksmo delsimas. Nugali tas, kas suveikia 

greičiau. Kai sistema standartinė, primityvi ir kvantuota, mašina 

susidoroja su problemomis greičiau už žmogų, tačiau DI turi 

problemų su visumos suvokimu ir logikos ištraukimu iš situacijos, nes 

visą tai sukonstruoti turi iš didelio beprasmių būtinųjų perstatymų 

sluoksnio, pagal algoritmų logikas, o kaip tai daro žmogus – kol kas 

nežinoma, ir mašina jam neprilygsta. Mašina nesugeba suvokti 

prasmės. 

Kai lyginamos kibernetinės mašinos ir žmogaus galimybės, dažnai 

daroma klaida ta, kad mašina naudoja sujungtų paralelinių modulių 

„armiją“, o žmogus imamas vienas. Tačiau situacija būtų daug 

adekvatesnė, jeigu žmonės irgi būtų vertinami kaip grupė, nes DI 

turės kovoti ne prieš atskirą žmogų, bet prieš visą žmoniją. Žmogus 

paima nedaug informacijos, bet turi originalią sujungimo ir analizės 

sistemą, kuri pranašesnė už kompiuterio logiką. Jeigu žmonės 

telepatiškai dalintųsi protais, jų galimybės būtų žymiai didesnės ir 

žmogiška proto sistema būtų maksimaliai sustiprinta. Bet dalinantis 

problema ta, kad nėra kolektyvinio bendro proto analizės meta-

sistemos, todėl pasidalintos informacijos efektyvumas sumažėja. Tai 

galima ištaisyti pasidalinus mąstymo ir veiksmo funkcijomis 

kolektyvinio proto viduje. Kitaip sakant, superkompiuteris turi lošti ne 

prie žmogų, bet prieš kolektyvinį „superžmogų“. Todėl visiems 

žmonėms, tokiems kaip ALF, bandant patarti kaip kovoti prieš 

patogeninį DI, galima pasiūlyti atkreipti dėmesį išvardintus kritinius 

momentus. 

Be to kas buvo pasakyta, galima pridurti, kad kibernetinės mašinos 

sunkiai susidoroja su deformuotais kontinuumais, ir jiems dažnai 

primeta standartinį statišką kontinuumą. Tačiau tai suveikia tik tada, 

kai turimas absoliutus pranašumas ir sugebama „nupjauti“ visas 

kontinuumo, situacijų deformacijas. Tačiau to neturint, deformacijos 

didelė problema, nes jose kaupiasi veiksniai, kurie lieka už 

horizonto ir gali suveikti kaip efektyvios pasalos. Tad jeigu pritaikai 

nedeformuotą kontinuumą, planuose, veiksmuose ir sprendimuose 
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praleidi labai svarbią informaciją. Statiškas deformacijas galima 

išaiškinti žvalgyba, tačiau jeigu deformacijos yra dinamiškos ir jos 

nuolat kinta, iš algoritmų iškrenta svarbi informacija ir didėja klaidingų 

sprendimų skaičius, kurie daro didelė žalą, o gali būti ir katastrofos 

priežastimi. Todėl žmogaus sistema turi milžinišką pranašumą, nes 

jis sugeba lengvai susidoroti su tokiomis situacijomis. Tai ypač 

efektyvu sujungus su telepatine informacijos sistema be patogeninio 

DI. 

Tačiau skirtumas tarp kibernetinės mašinos ir žmogaus mažėja 

pritaikius suvokimo konstravimo-rekonstravimo fraktalinę struktūrą, 

kuri leidžia formuoti dalių-visumų hierarchines perspektyvas. 

Tapatybės fraktalas čia neefektyvus, nes realybė yra deformuoti 

kontinuumai. Tačiau į fraktalus sugebant įvesti deformacijas, galima 

modeliuoti nestandartinius fraktalus, į kuriuos įrašomos realistinės 

pasaulio struktūros. Žmogus deformuotuose fraktaluose juda lengvai 

– DI sunkiai, tad čia reikia bandyti ieškoti žmogaus stipriųjų pusių ir 

kurti jas atitinkančias strategijas, kovojant prieš patogeninio DI 

invaziją ir planus užgrobti planetą. 
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Dinaminio kontinuumo koncepcija 

Mus supantis pasaulis turi nejudrų ir judrų aspektą. Nejudrus 

įvardijamas daiktavardžiais, jų hierarchine sistema, o judrus 

aprašomas veiksmažodžiais, kurie į kalbinę konstrukciją įveda 

vyksmų ir įvykiu sistemą. Kadangi kontinuumas yra mokslinės kalbos 

pagrindas, jis taip pat turi atspindėti šias dvi galimybes: statiškas, 

nejudrus kontinuumas nepakankamas, kad remdamiesi vien juo 

galėtume tiksliai aprašyti išorinę realybę. Jeigu žiūrėsime kaip yra 

pačioje tikrovėje, turėsime padaryti išvadą, kad dinaminis aspektas 

yra pagrindinis, nors kalboje galima į pirmą vietą iškelti nejudrų 

daiktą, daiktų struktūrą arba sistemą. Tai reiškia paprastą vertinimo ir 

perspektyvos pakeitimą: statiškas kontinuumas yra tik dinaminio 

kontinuumo paklaida. Tikrovėje nėra jokios statikos, jokio sustingusio 

kontinuumo želatino, kuriame bet koks taškas lygus bet kokiam kitam 

taškui. 

Dabar reikia apibrėžti kontinuumo sąvoką, apibendrintai atsakyti kas 

tai yra kontinuumas. Mano apibrėžimas toks: kontinuumas yra 

monotoniškas tapatybės fraktalas. Iš tokio monotoniško kontinuumo 

išvedamos statiškų skaičių aibės, kuriose vyksta begalinis 

monotoniškas to paties veiksmo kartojimas. Veiksmas yra dalinimas į 

vienodus gabaliukus ir tų gabaliukų siejimas, sukuriant skaičiaus 

operatorių. Kadangi kartojama tas pat, tai tas kartojimas yra begalinis 

ir jį sustabdyti galima tik dirbtinai, nutraukimu, viduje kartojimų ribos 

galimybė neegzistuoja. Tačiau tikrovėje kartojimai gali būti vykdomi 

skirtingose aplinkose, dėl ko išnyksta monotoniškumas, įvedamas 

skirtumas ir tas skirtumas gali būti toks svarbus, kad kartojimas 

nutrūksta ar užsibaigia savaime. Todėl begalybės sąvoką 

produktyviau pakeisti sandūrų ir perėjimų sąvoka, kuri daug labiau 

atitinka tikrovės principą. 

Norint sukurti dinamišką kontinuumą, į tapatybę reikia įvesti skirtumą. 

Darome prielaidą, kad skirtumas gali būti išorinis arba vidinis, kaip 

dekompresija ir kompresija, kuri sukuria nehomogenišką, dinamišką 

kontinuumą. Tokiame kontinuume paprasto monotoniško kartojimo 

nėra ir nėra monotoniškų skaičių sekų. Kiekybinis monotonijos „kiek“ 

pakeičiamas į kokybinį „kaip“ ir gauname ne skaičių sekas, bet 

skaičių sandūrų lenteles. Skaičių dinamika atspindima vidine ir 

išorine trupmena, kuri suardo tapatybę ir padaro teisingu principą, 

kad 1 gali būti nelygu 1, nes kontinuumas, kuriame šie skaičiai yra, 

turi savo skirtingą dinamišką aplinką. 

Norint sukurti tokią sistemą, reikia sukurti dinaminio skaičiaus 

operatorių. Tai paprastas formalizavimas, kuris logiką pakeičia į 

ženklus ir sutraukta forma pateikia pagrindinę idėją. Kaip tai turėtų 

atrodyti galima pasižiūrėti įkeltame paveikslėlyje. 
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Operatorius su raidėmis D ir S reiškia dalinimą ir siejimą. Kadangi 

dinamiškame skaičiuje dalinamas ir siejamas ne statiškas 

kontinuumas, reikia operatoriaus, kuris simbolizuotų įvedamą į 

tapatybės fraktalą skirtumą. Tai kas sukelia skirtumą taip pat yra 

dinamiška sistema ir paprasto būdo aprašyti tikslią struktūrą nėra, ši 

struktūra osciliuoja pagal tam tikrą formulę ir dalinant osciliacijas 

žyminčią kreivę, kiekvieną kartą atsiduriama skirtingoje aplinkoje, 

todėl išnyksta primityvus monotoniško „kiek“ aspektas ir iškeliamas į 

pirmą planą kartojimų „kaip“. Todėl tai ne kiekybė, bet „kaipybė“. 

Išnyksta monotoniška seka ir turimas tik sandūrų rinkinys, kuris gali 

būti sudėtas į lentelę, kurią pasirinktinai galima vadinti matrica. 

Toks skaičius gali atrodyti neįprastas, bet jis daug arčiau tikrovės, 

nes tikrovėje nėra jokio statiško kontinuumo, viskas yra dinamiška 

arba paveikta dinamikų, o rimtis tik judėjimo paklaida. Aplinkų 

dinamiškumas reiškia, kad nėra apibendrinančio suvienodinimo 

ištrinant visus skirtumus, nėra beprasmio to paties kartojimo iki 

begalybės ir nėra jokių taisyklingų normų. Tai, kad nėra paprasto 

jungimo galima pailiustruoti su faziniais skaičiais. Jeigu tarsime, kad 

kiekvienas skaičius turi ir skirtingą harmoninę ar neharmoninę fazę, 

suprasime kad ne visada teisinga 2 = 2, nes dvejetai gali turėti 

skirtingą fazę, tai yra papildomą elementą kurie nesutampa. Jeigu 

juos dirbtinai, per prievartą sulyginsime, gausime netikrą lygybę. Tai 

bus lygybė su paklaida. Kaip tik toks principas paaiškina kodėl 

statiškas kontinuumas tėra dinamiško kontinuumo paklaida. Todėl, 

kad jis tikrovę įkiša į prievartinį šabloną, vieną milimetrą bando 

išmatuoti naudodamas metrą – akivaizdu jog tai neįmanoma, 

rezultatas – gaunama nesąmonė. 

Kontinuumai gali turėti įvairią formą, kuri aprašoma formule, o 

formulių skaičius – begalinis. Todėl dinaminis skaičius turi labai daug 

variantų ir yra begalybė sandūrų lentelių. Kontinuumą patogu 

vaizduoti kreive, kuri rodo monotonišką dalį centre ir osciliacijas į abi 

puses. 
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Matome, kad tokiame kontinuume paprastos skaičiaus sąvokos nėra, 

ir sankirtos juose turi būti skaičiuojamos ne pagal monotoninę 

formulę. Kiekvienas kontinuumas turi formą, kuri aprašoma formule ir 

norint apibrėžti statiško skaičiaus osciliacijas, ta formulė turi būti įdėta 

į skaičiaus struktūrą. Todėl paprastos didėjančios, mažėjančios ar 

kokios nors kitokios sekos netinka ir sekos pakeičiamos sandūromis. 

Kokia sandūrų logika priklauso nuo sudėtingų matematinių 

modeliavimų. 

Šią sistemą naudinga susieti su chaoso, holoplastinės struktūros, 

paslėptų parametrų sąvokomis. Chaoso tikrą vaizdą parodyti labai 

sudėtingą, nes visi chaosai yra dinaminiai kontinuumai ir jų 

aprašymui reikalingi dinaminiai skaičiai. Tai nereiškia, kad nėra jokio 

apibrėžtumo, nes jis priklauso nuo skiriamosios gebos, elementų 

porų lygyje chaoso neapibrėžtumas – ne toks didelis, svarbu 

gebėjimas pamatyti. Chaoso holoplastinis vaizdas aprašomas 

tokiomis priemonėmis ir jis labai patogus naudoti anapus ekraninės 

realybės modeliavimui, kur nėra jokių statiškų struktūrų. Paslėpti 

kintamieji yra problema tada, kai mąstoma iš statiško kontinuumo 

perspektyvos ir sumonotoninamos visos osciliacijos. Tokį suvokimą 

išvystyti labai sudėtinga, bet įmanoma ir ugdymas turi judėti tokia 

linkme. 

Iš proto tokios frazės „nėra skirtumo“, „viskas vienodai“ – turi dingti, 

nes tai monotoninės matematikos teroro pasekmė, kur visa sistema 

pastatyta ant paklaidos suabsoliutinimo, nors ši paklaida gali atrodyti 

kaip nepajudinama realybė iliuziniame egzistenciato vaizde. 

„Apvalaina būtis“ yra didžiausia iliuzija ir didžiausias klystkelis. Norint 

išvystyti teisingą intelektą, reikia imtis darbo nuo mažens ir lavinti 

protą teisingomis teorijomis, nes klaida įsirėžia į protą ir intelektas 

sužalojamas visam gyvenimui. Tai akivaizdžiai iliustruojama kalbos 

išmokymo dėsniu: žmogus nuo gimimo neturėjęs sąveikos su 

visuomene ir kalba, bet vėliau sugražintas į ją, kalbos tobulai 

neišmoksta niekada ir turi negrįžtamai sužalotą intelektą. Taip būna 

tais atvejais, kai vaikai išauga tarp žvėrių ir perima jų elgesio 

modelius. Šitaip sužalojamas ir matematinis protas – laiku neįdiegtas 

jis lieka nepasiekiamas visą likusį gyvenimą. Aišku, paprastam pinigų 
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skaičiavimui dinaminio skaičiaus nereikia, bet čia kalba apie daug 

platesnę požiūrio į tikrovę perspektyvą. 

Tikrovėje neapibrėžtumo klausimas labai sudėtingas, jis 

sprendžiamas sumonotoninant į statinį kontinuumą, bet tai problemos 

sprendimas ją suprimityvinant, paslepiant tikrą realybės vaizdą. Tai 

iškreipia požiūrį, neleidžia suprasti anapusinio pasaulio esmės. Šis 

principas naudingas tuo, kad visa realybė sudaryta iš kontinuumų 

sąjungų, o savo pagrinduose visi kontinuumai yra dinaminiai, jie turi 

osciliacijas, kompresijas-dekompresijas, vektorius, fazes, kurie 

monotoniškų segmentų ištrinami, bet todėl gaunamas tik labai 

apytikslis apibendrintas vaizdas. Tarkime yra elastiškas, aktyvus 

erdvės kontinuumas, kurioje į tapatybę skirtumas įvedamas užpildu, 

kuris turi interaktyvią sąveiką su erdve ir padaro ją nemonotoniškų 

deformacijų sandūra. Šitaip pertvarkius gaunami visi dinamiški 

parametrai, ir metodas surasti visas dinamiškas simetrijas. 

Kodėl tikrovė sluoksniuota ir aukštesnių lygių elementai atrodo 

nejudrūs paaiškinti paprasta. Energija pasiskirsčiusi tolygiai ir 

mažuose objektuose, dalelėse osciliacijas sukelia dideles, o 

masyvius objektus ir sankaupas osciliuoti sunkiau, todėl jų 

monotoniškumas didesnis. Tai ypač ryškiai pasireiškia tada, kai 

sistema pradeda vėsti ir joje yra mažiau energijos. Dėl šios 

priežasties mums iliuziškai atrodo, kad erdvės tarp masyvių objektų 

monotoniškos ir joms užtenka statiško kontinuumo paklaidos. 

Taigi savo trijų kontinuumų sujungimo principe nuo parametrų erdvių 

kontinuumų perėjau prie matematinio kontinuumo žemėlapio 

pagrindinio principo. Tai nesunku sujungti su parametrų sistema, kuri 

remiasi į ekranų dėmenų kategorijas, o kitiems gal atsiras galimybė 

pereiti prie sensorinio kontinuumo ir pamėginti pajudinti patį auftatą ir 

pažiūrėti kas gaunasi nauju žvilgsniu. 
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Kam reikia dinaminių skaičių? 

Ankstesniame teoriniame įraše pristačiau dinaminio kontinuumo 

koncepciją, kur buvo paaiškinta, kad tikrovėje kontinuumai yra 

dinaminiai ir turi vidines deformacijas, o statiškas kontinuumas yra tik 

dinaminio kontinuumo paklaida. Todėl, norint sukurti tikslų tikrovės 

modelį, reikia turėti dinaminio kontinuumo analizės sistemą. Tiek ilgai 

situacija problemiška buvo todėl, kad statiški kontinuumai yra 

paprastesni ir patogesni, nes bet kokią dalį galima perkelti į bet kokią 

kitą vietą, nieko kontinuume nepakeičiant, todėl tampa įmanomos 

universalizuotos manipuliacijų tokiomis sistemomis taisyklės. Tuo 

tarpu kai kontinuumas deformuotas, perstatymai įmanomi tik tos 

pačios fazės deformacijų rezonansinėse simetrijose. Dėl šios 

priežasties statiškų skaičių vidinės struktūros leidžia efektyvesnes 

manipuliacijas. Todėl mokslas buvo pastatytas ant kontinuumo 

versijos, kuris sukurtas įvedant paklaidą. 

Tam, kad šis samprotavimas neatrodytų toks abstraktus, reikia 

sukonkretinti dinaminio skaičiaus sampratą. Yra monotoniški arba 

statiški skaičiai, kurie nėra kintantys ir neturi deformacijų, dinamiški 

skaičiai yra tie, kurie turi vidinių deformacijų, kurios pasižymi įvairiais 

deformacijos amplitudės lygiais. Šie lygiai gali būti kvantuoti arba 

tolydūs. Pirmas pavyzdys, kuris man atėjo į galvą buvo pritaikymas 

finansuose: pinigai yra ir statiški vienetai ir tuo pačiu turi paslėptą 

vidinę amplitudę kuri yra to vieneto konkreti vertė. Taip pat yra 

prekiniai vienetai ir prie tų prekių prijungta vidinė papildoma erdvė, 

kuri yra kintanti kaina. Tokiose situacijose dinaminis skaičius 

reikalingas todėl, kad 1 ≠ 1. Jeigu turime 1 eurą 1990 ir 1 eurą 2005 

– šie vienetai nėra lygūs, nes turi paslėptą fazinę erdvę, kur vertė 

pereina iš vieno lygio į kitą. Prekė vienoje šalyje gali turėti vieną 

kainą, kitoje šalyje kaina dėl ekonominių priežasčių bus kita. Vadinasi 

prekė turi paslėptą vidinę dinaminę erdvę, kuri įvardijama kaip kaina. 

Dinaminį skaičių galima įvesti ir kitose srityse, pavyzdžiui įvertinti 

darbo našumui, karinei ir technologinei galiai, intelektui ir t.t. Vidinės 

skaičių amplitudės padaro, kad vienetas nelygus vienetui ir 

atitinkamai, jungiant vienetus į stambesnes grupes – tos grupės taip 

pat nelygios, 2 ≠ 2, 5 ≠ 5 ir pan. 

Imkime konkretų pavyzdį su prekėmis ir kainomis. Yra vienetas ir 4 

kainos, vadinasi vienetas gali turėti keturis variantus, su skirtinga 

kvantuota fazine erdve. 

1 #1 

1 #2 

1 #3 

1 #4 
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Dabar pamėginkime sukurti 2 iš dviejų vienetų, 1 #2 ir 1 #4. Kadangi 

fazės skirtingos, taip paprastai nesusijungia, turime didesnę, dvigubą 

fazę skaidyti į dvi ir gauname vietoje 2 skirtingų fazių vienetų, turime 

3 #2 fazės vienetus, kitaip sakant fazės perteklių konvertavome į 

papildomą virtualų vienetą. Šitaip visas fazinių erdvių deformacijas 

galima konvertuoti į papildomus, statiškus, virtualius vienetus. Dar 

kitaip sakoma, kad norint atlikti manipuliacijas tarp skirtingos fazės 

vienetų, reikia atrasti arba sukurti rezonansines vienos fazės grupes, 

kuriose susiformuoja deformuotas tapatybės fraktalas. Tokius 

gabaliukus galima perstumdyti kaip nori, nieko simetrijoje 

nepakeičiant. 

Kitaip dar galima pasakyti, kad vidines deformacijas galima 

konvertuoti į ilgius arba ilgius suspausti į vidines deformacijas. 

Konkreti vidinė deformacijų struktūra priklauso nuo vienetų virpesių, 

kuriuos aš vaizduoju kaip traukimąsi ir plėtimąsi. Virpesiai vyksta 

traukiantis į vidų, iki visiško kolapso ir plečiantis iki begalybės, 

sprogstamuoju plėtimusi. Tarpinė būsena – svyravimas apie 

pusiausviros tašką, kuriuo yra statiškas kontinuumas arba tapatybės 

fraktalas. Žinome, kad nesvyruojantys kontinuumai labai reti, ir 

visada dinaminis kontinuumas yra išeities taškas, o statiškas 

kontinuumas – tik jo abstrakcija. 

 

Mintį galima paaiškinti ir taip: gamtoje tiesių nebūna yra tik kreivės, 

tačiau tos kreivės yra milimetro lygio deformacijos ir ant jų uždėjus 

metro šabloną, visos deformacijos užlyginamos ir šitaip gaunama 

„tiesės“ paklaida. Visi tiesūs, taisyklingi objektai yra tokios gamtoje 

neegzistuojančios paklaidos. Dėl šios priežasties yra keista, kad toks 

mokslas vadinamas „tiksliuoju“ mokslu, nes jo metodas priešingas – 

paklaidos įvedimas. Klasikinė matematika, kuri pagrįsta statišku 

kontinuumu, iš tikro yra netikslioji matematika, o ja pagrįstas 

mokslas – netikslusis mokslas, šių mokslų studijuotojai 

– netiksliukai. 

Tačiau bėda nedidelė, nes netikslųjį mokslą paversti tiksliuoju galima 

įvedus dinamiškus kontinuumus ir dinamiškus skaičius, kurie turi 

vidines deformacijų amplitudes. Esmė ta, kad statiškame kube, visos 

dalys yra dinamiškos sandūros, o deformuotame – dinamiškos ir 

nedinamiškos, nes dinamikos įmanomos tik rezonansų struktūrose; 
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ne rezonuojančiose, chaotiškose struktūrose – tiktai tapatybės 

rezonansus įvedus dirbtinai. Tai galima sieti ir su realybe, nes joje 

yra hierarchiniai sluoksniai, kur vieno tipo kvantai yra tos pačios 

vidinės amplitudės rezonansai, o skirtingo tipo kvantai turi skirtingus 

vidinių fazinių būsenų lygius. Kvarkas ir elektronas yra vienetai, bet 

vidinės fazinės erdvės – skirtingų tipų, todėl jų sukeisti vietomis – 

neįmanoma. Taipogi įdomus virtualių vienetų klausimas, kuris yra 

materializavimo šablonas, kuris, surinkus iš vidinių deformacijų 

energiją, leidžia ją konvertuoti į virtualų arba tikrą kvantą. Tai yra, 

jeigu kvantas turi didelę vidinę energijos amplitudę, jis gali virsti 

dviem kvantais, tą amplitudę pažemindamas į žemesnį lygį. 

Visų šių klausimų tyrinėjimas tampa įmanomas įvedus dinaminius 

skaičius, todėl ši teorija labai svarbi, ypač mokslą norint paversti tikru 

tiksliuoju mokslu. Visas tikslumas yra deformacijose, todėl tie 

mokslai, kurie užsiima kokybiniu aspektų, būną daug tikslesni, nes jie 

leidžia, kad ir nematematiniu būdu, atskleisti vidines fazines erdves, 

kurios vienetą daro nelygų vienetui. Istorijoje metai – nelygūs 

metams, sociologijoje žmogus – nelygus žmogui dėl to, kad jie turi 

dinamines vidines deformacijas, kurių sukeisti vietomis neįvedant 

skirtumo – neįmanoma. Statistinis gamtinis žmogus turi labai didelę 

deformaciją susijusią su technologine dimensija, kuri padaro kad 

laukinio ir techninio žmogaus veiksmas nėra lygūs – efektyvumas, 

mastas, galimybės yra nepalyginamos. Visos technologinės 

civilizacijos turi tendenciją šią vidinę deformaciją didinti ir veiksmo 

galia, o taip pat pavojus – išauga iki astronominio dydžio. Todėl reikia 

ir pakankama galimybių priežiūros sistema. Dėl šios priežasties, 

aukštesnės civilizacijos nedovanoja savo technologijų, pirma 

nepakėlę žmogaus lygio ant reikalingos pakopos. 

Manau, kad šie pavyzdžiai yra pakankamas paaiškinimas kam 

reikalingi dinaminiai skaičiai ir kodėl jie labiau atitinka tikrovę, kodėl 

jie yra daug tikslesni, nors kita vertus yra ir sudėtingesni. Pavyzdžiui, 

suirusius, chaotiškus kontinuumus aprašyti – labai sudėtinga, 

simetrijos, ryšiai ir rezonansai – šį klausimą labai palengvina. Taip 

pat reikia suvokti tokį realybės principą, kad technologijos susijusios 

su chaoso įvaldymu, su primetimų jam simetrijų ir rezonansų, kurių 

dėka kyla sudėtingos sąveikos materijoje. Tačiau tai jau ne 

matematikos klausimas, bet tiksliosios fizikos, kurios uždavinys yra 

sukurti skirtumo užpildo teoriją ir mechanizmą, atrasti skirtumą 

sukėlusią pirmąją priežastį. 

Statiškame kontinuume pasaulis neegzistuoja – tikrovė atsiranda 

tada, kai substancijoje kyla deformacijos vidinėse fazinėse erdvėse. 

Tikrovė osciliuoja tarp fazinių deformacijų ir virtualaus tų deformacijų 

energijų materializavimo. Vaizdžiai tariant – virtualūs materializatoriai 

yra deformacijų „lygintuvai“. Ateities mokslo pažanga priklauso nuo 

vidinių fazinių erdvių įvaldymo, užpildo holoplastinių struktūrų 
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įsisavinimo. Statiško skaičiaus nepakeitus į dinaminį, tai padaryti bus 

daug sunkiau. 
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Paprasto dimensinio skaičiaus sąvoka 

Matėme, kad dinaminių skaičių pritaikymo galimybės – neribotos, nes 

realybėje visi objektai turi vidines ir išorines kintamas savybes, kurias 

galima paversti to objekto vidinėmis deformacijomis. Visos 

sankaupos, visos aibės yra tokių skaičių sandūros, formuojančios 

deformuotus kontinuumus. Sandūroms būdinga tai, kad jos, neįvedus 

supaprastinimų – neperstatomos, kadangi net lygūs skaičiai dėl 

vidinių deformacijų gali būti nelygūs – jais manipuliuoti, sukeičiant 

vietomis, perstatant ar skaidant – neįmanoma. Tai yra – matematika 

įmanoma tik rezonansų sluoksniuose, kur atsiranda tapačios 

deformacijos struktūra. 

Tokiu atveju kyla klausimas – ką galima su tokiu kontinuumu daryti? 

Kadangi pagrindinė sąvoka yra deformacija, tai belieka šio aspekto 

analizė, įrankių jai ieškojimas. Pagrindiniai veiksmai persikelia į 

skaičių lenteles, kurios naudojamos aprašyti netolygumams, taip pat 

nuokrypių gradientų žemėlapiai. Svarbios rezonanso, vienodo lygio, 

simetrijos sąvokos. Tokie veiksmai kaip suspaudimas ir ištraukimas. 

Kadangi tai yra pagrindiniai vyksmai, reikalingi formalizuoti jų 

aprašymo metodai. 

Dinaminį skaičių patogu atprašyti koordinačių sistemoje kaip 

dimensinį skaičių. Statiški nedeformuoti skaičiai yra skaičių 

tiesės pirmos dimensijos skaičiai. Deformacijos aprašomos antros 

dimensijos ašimi, kurioje rodomos vidinės skaičiaus osciliacijos. 

Paprasčiausias variantas tokias osciliacijas aprašyti vidinėmis 

trupmenomis. Imkime natūrinius dviejų dimensijų skaičius. Toks 

skaičius reiškia, kad nėra trupmenų ir osciliavimas į vidų ir į išorę 

galimas tik pilnais skaičiais. Tą vidinę deformaciją galima turėti 

išorėje arba viduje. 1 #2 yra dvidimensinis skaičius, kuris turi vidinę 

deformaciją, prilygstančią dvejiems vienetams. Pagal apibrėžimus 

gauname teisingą tokią lygybę 1 #2 = 1-11 =3. Kitaip sakant, žiūrint 

iš pirmos dimensijos skaičių perspektyvos, turime vienetą, kuris dėl 

vidinių deformacijų prilygsta 3, t. y., 1 = 3. 

 

http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos10/naturinis.jpg
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Nubraižytame pavyzdyje matome paprasčiausią dinaminio skaičiaus 

variantą, kuriame yra pavaizduota pirmos dimensijos septyneto 

deformacijų sistema į vidinę erdvę. Čia pasirinktas paprasčiausias 

natūrinio skaičiaus variantas. Tarkime jungiant du dinaminius 

skaičius, reikia turėti vidinių deformacijų sistemą ir jas transformuoti į 

rezultato dinaminių deformacijų formą. Kaip tai daroma, turi būti 

apibrėžta jungimo taisyklėmis, pagal kontinuumų nustatytas savybes. 

Paprasčiausias variantas, kai deformacijos jungiamos. Kadangi čia 

natūriniai skaičiais, nėra neigiamų skaičių dimensijos, bet galima 

įvesti papildomą sąlygą, į kurią pusę deformacija juda – didėja ar 

mažėja ir nustatyti kaip sieti įvairius variantus: didėja-didėja, mažėja-

mažėja, didėja-mažėja ir t.t. 

Iš nubraižytos kreivės matome, kad yra tokia sąvoka kaip dinaminis 

nulis, kuris pirmoje dimensijoje yra niekas, o žiūrint iš dviejų 

dimensijų perspektyvos, gali turėti vidinę deformaciją ir nebūti lygus 

niekui. T. y., 0 ≠ 0 #2. Likutis esantis vidinėje dimensijoje reiškia, kad 

nulis nėra visiškas niekas. Tada nulis vadinamas dinaminiu, turinčiu 

vidines osciliacijas. 

Aukščiau pažymėtos buvo skaičių ašys. Tačiau šį principą pritaikę 

erdvei, erdvinį kontinuumą formuojame iš trijų pirmos dimensijos 

skaičių tiesių, kurios turi bent vieną vidinę deformaciją. Įdomus 

klausimas, kaip tokiu atveju susijungia skirtingi skaičiai. Šį metodą 

galima naudoti aritmetinių veiksmų grafiniam atvaizdavimui (?), kur 

jungiami atskirai pirmos dimensijos skaičiai ir atskirai deformacijos. 

 

Matome, kad vidinių ašių deformacijų susikirtimo taškai išcentruoti, 

turintys statiškų skaičių variantą ir skirtumą arba poslinkį. Norint jį 

apskaičiuoti, reikia susieti pagal nustatytas taisykles vidines 

deformacijas. Šitaip galima pridėti kiek nori ašių ir kiek nori vidinių 

deformacijų, tik reikia gerai apgalvoti taisykles, pagal kurias jungiasi 

deformacijos. Akivaizdu, kad tai priklauso nuo pasirinkto kontinuumo 

savybių. 

http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos10/dplokstuma.jpg
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Jau esu aprašęs, kad visas vidines deformacija galima išskleisti į 

virtualią išorinę dalį. Tai ypač paprasta su natūriniais dvidimensiniais 

skaičiais, nes visi skaičiai sveiki, t. y., ne trupmeniniai. Kaip tai 

padaryti, jau rodžiau: paprasčiausiai vidiniai vienetai iškeliami į išorę. 

Tokiu atveju visus dvidimensinius skaičius galima išskleisti pirmos 

dimensijos skaičių sandūra ir šį grafiką pateikti kaip skaičių tankių 

lentelę. 

:Tarkime, kad yra tokia sandūra 1 #2, 1, 1 #4, 1 #3, 1 #2 = 3, 1, 5, 4, 

3. Sujungiame šią sandūrą su kita 1, 2, 5, 3, 2, sudarome skaičių 

lentelę paprasčiausiai sudėdami natūrinius tankius, ir gauname 

lentele išreikštą deformacijų sistemą, kurią galima įtraukti į dar 

aukštesnių matmenų deformacijų skaičiavimus ar paprasčiausiai 

sukurti skaitinį tankių gradientą, kur pažymėtas statiškas sutankėjimų 

ir išretėjimų pasiskirstymas. Jeigu tokias plokštumas išdėstytume 

fraktaliniu principu, galėtume modeliuoti deformacijas dalies ir 

visumos ryšių požiūriu. Tokia sistema labai naudinga grafiniame 

modeliavime arba dirbtiniame intelekte, kuris turi mokėti judėti nuo 

dalies prie visumos ir nuo visumos prie dalies. Dinaminių skaičių 

lentelės-plokštumos yra paprastas tokio judėjimo variantas. Norint 

sukurti tikslesnį modelį, aišku, reikia įdėti daug daugiau pastangų. 

Dinamišką aukštesnių lygių skaičių išreikšti neapibendrinant labai 

sudėtinga. Tai paprasčiausiai padaroma sulyginant tolygaus 

paskirstymo principus, pirma išskleidus į išorę visus virtualius 

vienetus. Tarkime kad yra 7 su tokia vidine sandūra 1 #1, 1 #3, 1#2, 

1 #1, 1#2, 1 #4, 1 #2. Bus 7 su 15 virtualių vienetų. Tai yra mes 

turime deformuotą 7, kuris lygus 22. Vadinasi yra 7 su vidine 

deformacija 15, 7 #15. Dabar, jeigu norime nustatyti kaip šis 15 

pasiskirstęs viduje, turime žinoti deformacijų šabloną, jeigu šablono 

nėra – skirstome vienodai, taip kaip vanduo pasiskirsto formoje. 

Tikrovėje nėra tokio kontinuumo, kuriame teisinga 1 = 1. Matematika, 

kuri daro tokią prielaidą yra netikslioji matematika. Tikslioji 

matematika yra ta, kuri atsižvelgia į visas deformacijas. Šiam tikslui 

reikalingi skaičiai, kurie gali turėti vidines deformacijas, tokie kaip 

paprasti arba sudėtingi dinaminiai skaičiai, kaip statiškų skaičių 

priešybė. 

Tai, ką aprašiau yra būdas pakelti sąmonės kokybę į aukštesnį lygį, 

išplėsti žinių horizontą, geriau suprasti supantį pasaulį jo giliojoje 

šaknyje, kur yra chaoso, dinaminių deformacijų karalystė. 
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Sąmonės teorijos santrauka 

Sąmonės tyrimo metodai 

Žmogaus sąmonę tyrinėja: 

• Filosofija 

Metodas – sąvokinis apmąstymas, vidinės ir išorinės patirties 

refleksija. 

• Psichologija 

Surinktų psichologinės veiklos, aktyvumo duomenų analizė. 

Eksperimentas. 

• Fizika 

Matematinis, parametrinis, eksperimentinis modeliavimas. 

 

Tyrime naudojama prieiga 

Šiuolaikiniai tikslieji mokslai naudoja kontinuumų metodą. Šis 

metodas sujungia tokias dalis: 

a) Matematinis kontinuumas – tai kontinuumas sujungtas su 

skaičiaus operatoriaus abstrakcija ir šių operatorių struktūromis. 

Pagrindiniai veiksmai – dalinimas į dalis ir šių dalių jungimas.  

b) Fizinių parametrų kontinuumas, kuris dalina tikrovę į pagrindines 

kategorijas ir tose kategorijose formuoja parametrų erdves. 

c) Juslinis kontinuumas – kuris yra fizinis objektas, vadinamas 

fizikine sistema, į kurį projektuojamos matematinės struktūros ir 

parametrų erdvės. 

Teorija laikoma įrodyta tada, kai jos tezės sutampa visose trijose 

vietose. Jeigu eksperimentiškai nepatvirtinta jusliniame kontinuume – 

turima hipotezė. 

 

Pateikto sąmonės modelio galimybės 

•Aš apjungiu visus tris mokslus – filosofiją, psichologiją ir fiziką – 

naudodamas tas tyrimo priemones, kurios man prieinamos. 

• Naudoju kontinuumų metodo teorinę dalį:  

a) šiek tiek mažiau matematiką,  

b) daugiausiai parametrų erdvių konstravimą ir  

c) loginės formos joms suteikimą. 
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• Visa tai pateikiama per filosofinio apmąstymo prizmę. 

• Eksperimentas nevykdomas, todėl visa teorija turi hipotezės 

statusą. 

• Tačiau netiesiogiai naudojami kitų tyrėjų atliktų eksperimentų 

duomenys. 

 

Fundamentali tikrovės struktūra 

Tikrovę skirstau į dvi dalis: 

• Fizinę braną 

• Gnostinę braną 

Fizinė brana yra fizinis pasaulis, kurį aiškina fizikos Standartinis 

modelis. Jis susijęs su kūniška realybe ir paaiškina, kaip atsiranda 

biologiniai organizmai. Pasaulis yra faktas; kūnas, fiziškumas yra 

faktas. 

Gnostinė brana yra sielos pasaulis, kurį aiškina Sąmonės fizikos 

standartinis modelis. Ji susijusi su vidine psichine realybe, kuri taip 

pat yra patirties faktas, nuo kurio pradedant galima kurti tikslųjį šio 

specifinio pasaulio mokslą. 

 

Pasiekimai tiriant tikrovės dalis 

• Daugiausiai pasiekta tiriant fizinę braną. Ją apima visa šiuolaikinė 

fizika. Pagrindinis modelis yra kvantų ir laukų modelis ir kvantinės 

dinamikos laukuose. Visi pasiekimai apibendrinti Standartiniame 

modelyje (SM). 

• Beveik nėra pasiekimų tiriant gnostinę braną, tačiau naudojant 

kontinuumų metodą, galima modeliuoti teorines jos dalis ir kopijuoti 

Standartinio modelio pasiekimus, perimant a) laukų, b) kvantų, c) 

matematinių struktūrų, d) parametrų sąvokas. 

• Šitaip padedamas pamatas Sąmonės fizikos standartiniam modeliui 

(SFSM). 

 

Vidinė perspektyva filosofiniu požiūriu 

Sąvokos, kuriomis aiškinama žmogaus  fenomenologinė sąmonė: 

• Fiksatas – fiksuota, nejudri, juslinė dalis; pasaulis; 

• Laksatas – laisvai valdoma, modeliuojama vidinė dalis; mąstymas ir 

vaizduotė; 
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Filosofai žino, kad už šių suvokimo formų egzistuoja anapusinis 

pasaulis, kurį jie vadina transcendencija. Aš šias dalis vadinu 

pirminėmis tikrovėmis. Kadangi darau prielaidą, kad transcendencija 

plastiška, aš šias sritis vadinu objektyviu laksatu. Objektyvus 

laksatas yra  

• Vidinis 

• Išorinis 

 

Visas žmogaus spektras 

Todėl gauname tokį viso žmogaus spektrą: 

• Vidinis objektyvus laksatas – gnostinė brana 

• Subjektyvus psichinis laksatas – siela 

• Fiksatas – aplinkinio pasaulio reprezentacija 

• Išorinis objektyvus laksatas – fizinė brana 

Standartinis modelis tyrinėja objektyvų išorinį laksatą per jo 

reprezentaciją fiksuotame pasaulyje. Tačiau tikslas materializuoti 

nematomą gelmę, ištraukti suvokimo nefiksuojamus jo dėmenis. 

Tačiau toks susitelkimas į išorę – netinkamas požiūris, nes tokį patį 

pasaulį, o gal ir dar sudėtingesnį, galima atrasti vidinėje kryptyje: per 

psichinį laksatą siekiant prisikasti prie objektyvaus gnostinio laksato. 

 

Fizinės branos parametrų kontinuumas 

Parametrų kategorijų idėja priklauso Aristoteliui. Jos naujesnį 

variantą pateikė I. Kantas. 

Aš naudoju modifikuotą sistemą, pritaikytą fizikos mokslui. Yra tokios 

kategorijos: 

• Substancija 

• Erdvė 

• Judėjimas 

• Laikas 

Niutono mechanikoje iš šių kategorijų gaunami pagrindiniai 

parametrai.  

Substanciją susiejant su mase (m), prie jos pridedant erdvę (x) ir 

trukmę (t). Judėjimas laikomas vektoriumi, kuris turi greitį (v) ir 
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pagreitį (a). Su šiais siejama jėga (F), energija (E). Laikoma, kad 

fizinėje branoje judėjimas – reonominis. 

 

Gnostinės branos parametrų kontinuumas 

Į gnostinę braną kopijuojamos visos kategorijos, tik pasikeičia 

parametrinis tų kategorijų interpretavimas. Kad kategorijos tos pačios 

nereiškia, kad tie patys dėsniai, nes dėsniai nustatomi empiriškai ir 

išreiškiami matematikos priemonėmis. 

Gnostinėje branoje, substancijos kategorija siejama ne su mase (m), 

bet su suvokimu (s), kuris laikomas tokia pat fundamentalia 

substancijos savybe kaip ir masė. 

Be to, kaip jungiamoji sąsaja tarp šių branų tarnauja energijos ir 

informacijos parametrai. Informacijos vienetas yra vadinamas 

morfizmu. 

 

Preliminarus sąmonės modelis 

Vidinis karkasas sudarytas iš 

• Šablono 

• Kokybių 

• Suvokimo 

Išorinis karkasas yra 

• Informacija 

• Substancija  

• Energija 

 

Bendras gnostinis-fizinis modelis 

Matome, kad galima į gnostinę braną nuklonuoti fizinės branos 

parametrų kategorijas, šiek tiek papildant ir susiejant šiuos pasaulius 

per energijos ir informacijos sąsajas. 

Informacija yra procesinis kanalas, o jeigu procesinį kanalą 

pakeistume į struktūrinį, turėtume šabloną, kurį toliau vadinsiu taip 

pat ir ekranu. 

Informacija paduoda turinį į ekraną, siųsdama morfizmų srautą. 

Morfizmai ateina tiek iš fizinės, tiek iš gnostinės branos ir virsta arba 

fiksatu, arba laksatu. 
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Matematinė dalis (1) 

Matematinė dalis paimta iš klasikinės mechanikos, kuri kartoja visose 

fizikos teorijose tą patį arba panašų modelį. 

Jame yra kinetinės (K), potencialinės (V) energijos sąvokos ir jų 

skirtumas, vadinamas lagranžianu L = K – V. 

Iš lagranžiano sudaryta Lagranžo-Eulerio judėjimo lygtis, kuri aprašo 

antrą Niutono dėsnį, nauja interpretacija. 

𝑚𝑎=𝑘𝑥 susivedanti į antrą Niutono dėsnį 

 

Matematinė dalis (2) 

Kvantinių laukų teorijos pagrindas yra lauko operatoriaus sąvoka. 

Operatorius nurodo kokį nors veiksmą, kurį reikia atlikti su 

kontinuumu. Lauko operatorius apibrėžia kvantų atsiradimą arba 

išnykimą tam tikroje erdvės vietoje. 

Lauko operatorius žymimas kokia nors raide, kuri viršuje turi 

kepurėlę. Pavyzdžiui, fizinės branos laukų operatorius yra Φ, o 

gnostinės branos – Ψ. 

Kiekvienas operatorius turi apibrėžimą, kuris aprašo, kaip į energijos 

virpesius įvedami arba išimami kvantai. 

 

Visas kvantinių laukų spektras 

Visą tikrovės gelmę, kuri apima visą žmogų, galima suformuluoti 

tokia supaprastinta forma. 

Lu + GN ++ Tm + Gr + H + QGFW + LFW 

Gnostinė brana yra Lu + GN, atitinkamai 

• Luksorinų laukas 

• Gnostinių kompleksų laukas  

Fizinė brana yra  

• Tm – tamsioji materija 

• Gr – gravitacija 

• H – higgso laukas 

• QGFW + LFW – standartinio modelio laukai 
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Masės ir suvokimo analogija 

• Fizinėje branoje, labai svarbų vaidmenį atlieka Higgso laukas, nes 

jis objektams suteikia masę. Jeigu kvantai negalėtų įgyti masės, 

kosmosas atrodytų visai kitaip. 

• Analogiškai, gnostinėje branoje veikia luksorinų laukas, Lu, kuris 

sielos ekranams/šablonams suteikia suvokimo savybę. Kai ekrano 

plazminė struktūra susijungia su luksorinų lauku ir pradeda vykti 

energijos mainai, atsiranda sutankėjimas, savotiškas „kondensatas“,  

kuris yra psichologiškai apibūdinamas kaip „būties suvokimas“. 

• Taip pat luksorinų lauke atsiranda kokybės, priklausančios nuo 

gnostinių kompleksų „chemijos“. Bendrai šis konstruktas, kurį vadinu 

šviesos arka, turi pavadinimą kokybinis realinas. 

 

Kvantinė luksorinų dinamika (KLuD) 

• Suvokimo teorijos pagrindas yra luksorinų lauko dinamika, kurią 

aprašo KLuD teorija. Ši teorija gali būti nuklonuota nuo standartinio 

modelio laukų, bet svarbiausia – atrasti galimybes jį ištirti 

eksperimentiškai. 

• Kartu su luksorinų dinamika, svarbi gnostinių kompleksų teorija, kuri 

aprašo sielų pasaulio substanciją. Čia turi būti atrasta sielos 

„chemija“, kuri labai svarbi aprašant kaip sąveikoje su luksorinų 

lauku, atsiranda įvairios kokybės (qualia). 

 

Gnostinių šablonų dinamika 

• Žmogus atsiranda gnostinėje branoje, susiformavus sielos 

struktūrai. Sielos veikimo pagrindas yra šablonų dinamika. Yra tokie 

šablonai a) juslinis b) aktyvumo c) kognityvinis d) būsenų. Visi jie 

apgaubiami sąmonės lauku.  

• Dinamika apibūdina susijungimą ir atsiskyrimą, kurių metu 

koreliuojami struktūriniai potencialai. Koreliavimas gali būti pasyvus ir 

aktyvus. 

Tada šablonai paduoda informaciją į eferentinę sąsają su luksorinų 

lauku, atsiranda pasyvus suvokimo jausmas; bei pasiunčia aferentinį 

signalą į sąsają su fizine brana smegenyse ir per nervus į raumenų 

skaidulų sistemas. Taip atsiranda sielos kontroliuojama kūno veikla. 

 

 

 



 
50 

Sąmonės aktyvumo ciklas (SAC) 

Šablonų dinamika kitaip vadinama sąmonės aktyvumo ciklu, kuriame 

aprašomas vieno morfizmo sukūrimas. Koks tas morfizmas, galima 

nustatyti pasirinktinai. 

Jis gali būti aktyvus ir pasyvus. Kai vidiniai ekranai projektuojami ant 

išorinio – turime aktyvų sąmonės aktyvumo ciklą, kai išorinis ekranas 

projektuojamas ant vidinių – pasyvų. 

Primityviausiais variantas – dviejų kanalų SAC, kuris susideda iš 

suvokimo ir aktyvumo šablonų. Suvokimas yra stimulas, aktyvumas – 

reakcija. Logika: jeigu a, tai b; jeigu c, tai d. Arba: [taip, taip, taip] → 

[taip, ne, taip]. 

Tai lemia, kuo siela pozicionuoja save (aktyvumo ekranas) ir kuo 

laiko objektą (suvokimo ekranas). Tarkime gyvūnų pasaulyje: vilkas – 

grobuonis; kiškis – grobis. 

 

Sujungtas žmogaus modelis (1) 

Paveikslėlyje matome piramidę iš trijų dalių. Apatinės dvi dalys yra  

• Objektyvus fizinis laksatas 

• Objektyvus gnostinis laksatas 

Piramidės viršūnė yra žmogaus sąmonė, kurioje atsiranda tas 

vaizdas, kurį kiekvienas matome aplink save ir savo viduje. Tai yra 

• Išorinio realino pasaulis 

• Vidinio realino pasaulis  

Tarp aukštų yra sąsajos ir apsikeitimas energija bei informacija. Tai 

aferentiniai ir eferentiniai ryšiai. 

 

Sujungtas žmogaus modelis (2) 

• Tikros sąveikos tarp objektų vyksta fizinėje ir gnostinėje branoje, 

bet jos suvokiamos tik luksorinų šviesos arkoje, realino pavidalu. Šis 

kokybinis realinas yra objektyvumo pertvara, kuri skiria vieną žmogų 

nuo kito. 

• Tarpusavyje gali sąveikauti tiesiogiai ir sielos ir kūnai, bet tai 

sąmonės dalimi tampa tik tada, kai integruojama į realiną. Visa kita 

lieka „pasąmonėje“, kaip paslėpta gnostinių šablonų dinamika. 

• Į realiną informacija paduodama iš fizinės ir gnostinės branos ir 

vaizdo sujungimas vyksta dinaminio surinkimo būdu, nors vaizdai gali 

atrodyti kaip „statiškas pasaulis“. 
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Suvokimo mechanizmo hipotezė 

• Žinome, kad suvokimas veikia „įjungta“ ir „išjungta“ principu. Tai 

yra, turime arba 1, arba 0. 

• Įjungimas ir išjungimas interpretuojamas kaip integracija ir 

dezintegracija. Integracija asocijuojama su „kristaline“ būsena, kuri 

nurodo tam tikras vidines luksorinų lauko simetrijas, dezintegracija 

yra šių būsenų perėjimas į „amorfinį“ pavidalą. 

• Šis procesas turi būti valdomas iš apačios, iš sielos energetinių 

būsenų, kurios įjungia arba išjungia sąmonę. Vadinasi žmogaus 

branduolys turi būti gnostinėje branoje, sieloje ir turi priklausyti nuo 

šablonų dinamikos, kuri yra protingos žmogaus veiklos aplinkoje 

pagrindas. 

 

Gyvybė ir išoriniai resursai 

Taigi matome, kad suvokimas yra aplinkos resursas, prie kurio gyvi 

organizmai prisijungia ir juo naudojasi. 

Taip pat naudojasi fizine brana – kūno struktūroms ir gnostine brana 

– sielos struktūroms. 

Galima daryti prielaidą, kad yra kažkokia suvereni šerdis, pirminė 

siela, kuri paskui apauga fizinio ir gnostinio transformiumo 

apvalkalais. 

Kiekvienas resursas gali būti išnaudotas kariniais arba ekonominiais 

tikslais. Galima manyti, kad tas pats gręsia luksorinų laukui. Galima 

numatyti 

• Luksorinų bombas, kurios pažeidžia sielą 

• Dirbtinį intelektą, kuris fizinę braną sujungia tiesiogiai su realinu, 

apeidamas gnostines sielines struktūras. Taip būtų sukurti besieliai 

robotai. 

• Jau egzistuoja psichotroninė smegenų užgrobimo ir realino valdymo 

technika. 

 

Sąmonės fenomenologija 

Sąmonė, kaip esinio būtis, yra iš informacijos dinamiškai 

suintegruotas realinas, sudarantis šviesos arką, kurioje egzistuoja 

žmogus. 

Žmogaus branduolio formos: 
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a) rodomoji sąmonė – vidinis ir išorinis realinas; 

b) kaupiamoji sąmonė – susijusi su kognityviumo šablonų dinamika ir 

vidiniu realinu; 

c) valdomoji sąmonė – sielos šablonų dinamika, kuri susijusi su 

aktyvumo matricomis ir aferentiškai perduoda signalą į fizinį kūną 

nervų kanalais; 

d) protas – asociatyvinė holograma, gauta fiksato formų introjekcijos 

būdu ir ištraukiam į realiną minčių ir vaizdinių pavidalu. 

 

Transcenderiai 

Transcenderiai – tai egzistencijos formos, kurios egzistuoja fizinėje ir 

gnostinėje branoje, bet neįtraukiami į realiną arba įtraukiami tik 

manipuliaciniu būdu, t. y., neparodo savo tikros formos. 

• Fiziniai transcenderiai gali  manipuliuoti informacija pirmo piramidės 

aukšto lygyje arba jie egzistuoja receptorių neregistruojamomis 

formomis.  

• Gnostiniai transcenderiai beveik visos egzistencijos formos, 

kadangi gnostinis laksatas į vidų veikia uždaros parabolės principu, t. 

y., neturi recepcijos sistemos ir gnostinė brana nėra atviras pasaulis. 

 

Išvados 

1. Kiek šitas lygis realizuotas praktiškai – sunku pasakyti. Bet faktas, 

kad egzistuoja psichotroninė technika rodo, jog yra padaryti dideli 

proveržiai. 

2. Nepaisant to, žmonių civilizacija gana žemame lygyje ir pažanga 

apibrėžtoje srityje kelia labai daug pavojų visuomenei. 

3. Kaip ši technika realizuojama priklauso nuo to, kokį vaidmenį sau 

priskiria tie, kurie ją valdo ir kokį vaidmenį primeta tiems, prieš 

kuriuos ji naudojama. 

4. Šitą supratimą būtina keisti, kad civilizacijos neištiktų katastrofa, 

pavyzdžiui, jeigu ši sritis bus panaudota nežmoniškam „resurso“ 

išnaudojimui. 

 


