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Žmogaus signalinės sistemos 
 

Kadangi pasaulyje vis labiau pradeda skleistis tikrasis žmogaus veidas 

(žmogiškumas ne etine, bet prigimties prasme), manau atėjo pats laikas 

supažindinti su žmogumi iš egzobiologijos perspektyvos. Egzobiologija daro 

prielaidą, kad žmogus nėra vienintelė protaujanti būtybė visatoje, jį galima 

klasifikuoti gretinant su kitomis gyvybės formomis. Tai yra, nors egzobiologija 

aprašo nežemišką gyvybę, žmogus taip pat yra egzobiologijos subjektas, nes yra 

vienas iš daugelio. Egzobiologija apibrėžiama kaip mokslas, kuris tiria gyvybės 

visatoje formas. 
 

Kitas svarbus terminas yra signalinė sistema, nes aš pasirinkau aprašymo būdą, 

kuris pagrįstas signalinių sistemų klasifikavimu. Kiekviena egzobiologijos 

aprašoma gyvybės forma turi savo unikalų signalinių sistemų rinkinį ir gali pagal 

jas būti klasifikuojamos. Signalinės sistemos terminą 1932 m. įvedė rusų 

mokslininkas Pavlovas, tačiau jis išskyrė tik dvi signalines sistemas: pirmąją ir 

antrąją. Tai yra labai primityvus modelis, kuris naudotas bihevioristinės (elgesio) 

psichologijos rėmuose, pirmoje 20 a. pusėje. 
 

Tuo tarpu egzobiologiniu požiūriu žmogus turi 15 signalinių sistemų. Dalis jų yra 

žmonėms žinomos, tik psichologų mafijos ignoruojamos, menkinamos, o kitos yra 

visai naujos, nes žmogui latentinės arba nuslopintos. Visas šias signalines 

sistemas galima sugrupuoti į penkias grupes, kurių kiekviena turi tris pogrupius. 

Trys pogrupiai yra a) priklausoma signalinė sistema, b) nepriklausoma signalinė 

sistema ir c) kaupiamoji signalinė sistema. Priklausoma signalinė sistema yra 

tokia kuri priklauso nuo kažkokios išorinės realybės ir yra tos realybės signalas. 

Nepriklausoma signalinė sistema yra priklausomos signalinės sistemos 

modeliavimo vieta. Ir kaupiamoji signalinė sistema yra skirta signalų informacijos 

sukaupimui ir atgaminimui, kad ją būtų galima pavyzdžiui panaudoti 

nepriklausomoje signalinėje sistemoje. 
 

Toliau išvardinsiu pagrindines signalinių sistemų grupes, bet prieš tai noriu 

paaiškinti kai kuriuos momentus. Terminai nėra galutiniai, jie sąlygiški, nes 

sistema nebaigta ir yra daugiau kaip pavyzdys. Toliau, pavadinimai gali skambėti 

keistai ir neįprastai, bet tik todėl, kad tai žodžiai paimti iš kitų kalbų (lotynų ir 

graikų kalbų). Ir norint juos suprasti reikia žodžius išsiversti. 
 

Taigi penkios grupės yra: 

a) sensoriumas – yra juslinio pasaulio signalinė sistema, 

b) korporiumas – yra kūno signalinė sistema, 

c) telepatiumas – yra kitų sąmonių telepatinė signalinė sistema, 

d) transoriumas – yra kito realybės sluoksnio signalinė sistema, 

e) oneiriumas – yra sapnų tikrovės signalinė sistema. 
 

Egzobiologijos požiūriu, svarbiausia signalinė sistema yra telepatiumas ir 

transoriumas. Kas yra telepatiumas dauguma žino, taip pat žino, kad yra pasyvi ir 

aktyvi telepatija. Ji klasifikuojama pagal tai, su kuria signaline sistema 

komunikuojama. Transoriumas yra mažiau žinomas. Aš šį pavadinimą pasirinkau 

todėl, kad jis yra susijęs su dviem žodžiais: lotynišku „trans“ – anapus, ir žodžiu 

„transas“. Keliuose savo įrašuose apie tokias galimybes esu rašęs, bet to 

neįvardijau kaip signalinės sistemos. Iš esmės ši signalinė sistema atsiranda tada, 
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kaip sąmonėje apsukami realybės sluoksniai, ir pakylama į aukštesnį realybės 

lygmenį, kuris yra priklausomos signalinės sistemos pagrindas. 
 

Oneiriumas gali atrodyti kaip kokia keistenybė, bet kai kurių žmonių, ypač 

pažengusių, ši signalinė sistema taip pat labai aktyvi. Ji daugiau susijusi su sapnų 

ir sąmoningo sapnavimo pasauliu, kuris irgi yra besivystanti signalinė sistema. Ją 

išskirti svarbu todėl, kad šitai padarius, galima koncentruoti didesnį dėmesį į jos 

lavinimą. 

Dabar pabandysiu suvesti viską į vieną sistemą. 
 

Pirmos trys signalinės sistemos: 

a) sensoriumas – 1 signalinė sistema, 

b) kognityviumas – 2 signalinė sistema, 

c) memoriumas – 3 signalinė sistema. 

Reikia dar kiek daugiau paaiškinti memoriumas. Suprasti kas tai yra labai 

paprasta, jei kas žino anglišką žodį „memory“ – atmintis. Tai signalinė sistema 

todėl, kad atmintis yra atskira signalizavimo vieta, kuri skiriasi nuo kitų vietų. 
 

Kitos trys signalinės sistemos: 

a) korporiumas – 4 signalinė sistema, 

b) nepriklausomas korporiumas – 5 signalinė sistema, 

c) kaupiamasis korporiumas – 6 signalinė sistema. 

Matosi, kad čia daugiausiai naudojamas aprašomasis arba aiškinamasis vadinimas, 

nes kalboje tam nėra tinkamų žodžių ir reikėtų sugalvoti naujus. „Nepriklausomas 

korporiumas“ yra kažkas panašaus į kūno mąstymą, kuris ypač svarbus sporte, 

kovos menuose ir t.t. Kaupiamasis korporiumas yra šios signalinės sistemos 

atmintis, t. y., k-memoriumas. 
 

Trečia signalinių sistemų grupė: 

a) telepatiumas – 7 signalinė sistema, 

b) nepriklausomas telepatiumas – 8 signalinė sistema, 

c) kaupiamasis telepatiumas – 9 signalinė sistema. 

Šiai grupei galioja viskas, ką rašiau apie prieš tai buvusias grupes. Telepatija yra 

aktyvi ir pasyvi ir skirstoma pagal tai, su kokia signaline sistema dirba. Taip pat ji 

gali būti kolektyvinio signalo telepatija ir individualaus signalo telepatija, kai 

išskiriamas konkretus žmogus. Telepatiumas yra kitaip – telepatinis 

bendrapasaulis, kur susitinka skirtingos sąmonės. Iš egzobioogijos požiūrio, 

skirtingų rūšių telepatijos nebūtinai suderinamos, nes telepatijos gali naudoti 

skirtingus mechanizmus ir skirtingus signalo išvertimo žodynus. 
 

Ketvirta signalinių sistemų grupė: 

a) transoriumas – 10 signalinė sistema, 

b) nepriklausomas transoriumas – 11 signalinė sistema, 

c) kaupiamasis transoriumas – 12 signalinė sistema. 

Transoriumas daugumoje žmonių yra latentinė signalinių sistemų grupė, bet ji 

pasiekiama meditacijomis arba specialiomis cheminėmis medžiagomis. 
 

Ir paskutinė grupė yra 

a) oneiriumas – 13 signalinė sistema, 

b) nepriklausomas oneiriumas – 14 signalinė sistema, 

c) kaupiamasis oneiriumas – 15 signalinė sistema. 
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Oneiriumas yra tokia priklausoma signalinė sistema, kuri ištraukia astralinę 

realybę į suvokimą ir pateikia tam tikrus astralinius signalus. Nepriklausomas 

oneiriumas labai glaudžiai susijęs su sąmoningo sapnavimo technikomis, kuris yra 

gebėjimas šią realybę valdyti. O-memoriumas yra talentas atsiminti savo 

oneiriumo vizijų pasaulį ir jį panaudoti. Oneiriumas taip pat yra latentinis, 

besivystantis sugebėjimas, todėl daugelis žmonių gali naudotis tik labai ribotomis 

galimybėmis, bet yra ir oneiriumo tikrų talentų, kurie gerai įvaldė šią signalinių 

sistemų grupę. 
 

Šitaip egzobiologiškai išplėtus žmogų, tenka konstatuoti faktą, kad dabartinis 

žmogus labai apribotas, bet pirmiausiai propagandiškai. Be abejo, svarbus ir 

technologinis ribojimas, kuriam pasipriešinti beveik nėra galimybių. Taip pat 

matome, kad kalba, kurią mokame – nėra pilna kalba, nes jos gramatika ir 

žodynas neatspindi viso signalinių sistemų rinkinio. Todėl kalba turi būti atstatyta 

į savo normalią padėtį. Aš čia visos sistemos nerekonstruosiu, bet noriu atkreipti 

dėmesį į kai kuriuos momentus. 
 

Geriausia tai ką sakau iliustruoti su nuosakomis. Lietuvių kalboje žinoma 

tiesioginė, tariamoji ir liepiamoji nuosakos. Lotyniškai yra tokie pavadinimai kaip 

presumptyvas (prielaidos nuosaka), konjunktyvas (tariamoji nuosaka), optatyvas 

(geidžiamoji nuosaka) ir t.t. Bet pagal išvardintas signalines sistemas būtina 

įtraukti kaip minimum: 

a) telepatyvą – telepatinių nuosakų sistemą (pagal aktyvumą, modalumą ir t.t.), 

b) transoratyvą – nuosakų sistemą 10-13 signaliniam pasauliui, 

c) oneiratyvą – sapno nuosakas ir visą sapno gramatiką, nes ji kitokia nei 

tiesioginės nuosakos. 
 

Iš šios paviršutiniškos apžvalgos matosi, kad žmogus labai daug savo dalių 

apleidęs ir apie jas beveik nekalba. O jeigu kas kalba ribotos kalbos priemonėmis, 

nesugeba išreikšti savo minčių ir tampa pajuokos objektais. Tačiau pats metas 

prisiminti save ir pamatyti visą giliąją perspektyvą. Intelektualumas, kuris 

pagrįstas trimis pirmomis signalinėmis sistemomis – seniai yra atgyvena. Tad 

egzobiologinis modelis leidžia pagilinti žmogaus sampratą, pažvelgti į jį iš šalies 

ir palyginti su kitomis gyvybės rūšimis. Matome, kad žmogus paslėptas pats nuo 

savęs ir neišnaudoja visų savo galimybių. 
 

Kita vertus, kitos gyvybės formos taip pat turi labai sudėtingą signalinių sistemų 

struktūrą ir jų gali turėti kelis kartus daugiau nei žmogus. 

Gali žmonės paklausti: „O iš kur tu visa tai žinai?“ Bet kad galėčiau atsakyti į šį 

klausimą, nėra kalbos priemonių, nes tam kad suprastumėte, turėtumėte žinoti 

telepatyvo, transoratyvo ir oneiratyvo gramatikas. Kol to nėra, tol patenkinamas 

paaiškinimas – neįmanomas. 
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Proto paslaptys 
 

Kelios pastabos 

 

Dabartinėje civilizacijoje protas laikomas vienu iš žmogaus sėkmės gyvenime 

garantų. Joje vidinės konkurencinės kovos vyksta būtent šiuo pagrindu. Protas yra 

sureikšmintas, paverstas žmogaus vertės matu ir net savotišku stabu. Tačiau mane 

domina ne propaganda, bet tai, kaip yra iš tikro. O tai nuo žmonių slepiama, 

teorijos cenzūruojamos. Nerodomi nei pasiekimai neuromoksle, nei kognityvinėje 

psichologijoje. Smegenų žievės žemėlapiuose į vadovėlius net nededamos 

pirminės ir antrinės mąstymo zonos vieta bei kokiais principais jos veikia. Visų 

šių išvardintų dalykų priežastis paprasta – protas naudojamas valdymui, todėl per 

didelis žmonių išmanymas laikomas žalingu – pradės neklausyti… 

Nepaisant to, pradėjus ieškoti atsakymų gyvenime, iškyla ir šie klausimai: Kas yra 

protas? Kokios jo galimybės? Ir kiek ieškodamas atsakymų galiu juo pasitikėti? 

Prote nėra daug paslapčių. Tai, kas lieka paslėpta netrukdo suprasti šio žmogaus 

sugebėjimo esmę ir galimybes. Proto „paslaptys“ rašau tik perkeltine prasme ir su 

šiokia tokia ironija, nes iš tikro nėra jokių paslapčių, tik mistifikacijos, kad 

žmonės tikėtų ir aklai sektų paskui kitų protą, atsisakę patys naudotis jo 

galimybėmis. Tačiau mistifikacijų šydo nutraukimas neturi sukelti iliuzijos, kad 

protas menkavertis, nes jeigu žmogui ir lemta atskleisti tiesą pačiam, tai protas, 

vis dėlto, yra vienintelis kelias. Tačiau jis turi būti apvalytas nuo tamsos ir 

apgavysčių. Protas neturi būti nei pervertinamas, nei nuvertinamas. 

Protas yra introjekcijos dalis, kurios pamatas yra žmogaus sąmoningumas. 

Introjekcija sąmonę vadinu todėl, kad ji iš esmės yra išorinės informacijos 

įtraukimas į sąmonės vidų. „Intro“ lotynų kalboje reiškia „į“, „į vidų“, o „iacere“ 

– „mesti“. 

Introjekcija turi du pagrindinius elementus: substanciją, į kurią įtraukiama ir 

atvaizduojama informacija ir kuri kyla iš pačios tikrovės gelmės (siela) ir pats 

informacijos srautas, kuris perkeliamas į vidų ir perduoda duomenis aplinkos 

atvaizdo formavimui. Tad žmogaus sąmonės burbulas yra ne kas kita, kaip 

aplinkos informacijos įtraukimas ir jos toks pertvarkymas, kad žmogus galėtų 

išlikti ir judėti toliau. 

Neuromokslas 

 

Fundamentalūs akcentai 

 

Išeities tašku laikant neuromokslą, galima išskirti kelis svarbius momentus, kurie 

toliau leis man vystyti proto „paslapties“ atskleidimo idėją. Proto procesas 

smegenyse vyksta tarp dviejų plotų, kurie vadinami sensorine ir kognityvine 

žieve. Sensorinė žievė yra pamatas, o kognityvinė – antstatas. Dėl labai paprastos 

priežasties: sensorinė žievė turi išorinį stimuliavimo šaltinį, o kognityvinė žievė 

arba sužadina pati save arba aktyvuojama anatominių sensorinių projekcijų. Todėl 

galima iškelti tokius pagrindinius neuromokslinius akcentus: stimuliavimas, 

koreliacija ir informacijos surinkimas. Kognityvinė žievė a) turi būti kažkaip 

stimuliuojama, b) ji turi būti koreliuota su sensorine žieve ir c) turi kažkur surinkti 

informaciją. 
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Į šiuos klausimus išsamiai atsakinėti nebandysiu ir juos pateikiu tik kaip ateities 

tyrimų perspektyvas ir medžiagą apmąstymams. Pamėginsiu tik padaryti tokius 

apibendrinamus. 

1) Smegenys gali turėti autonominį sužadinimo mechanizmą, kuris pats save 

stimuliuoja ir yra asmens centras. 

2) Koreliacijai labai svarbus momentas yra atmintis, kurioje paliekamas visos 

sensorinės žievės įspaudas, išsišakojantis į dvi atšakas: 

a) semantinę (tai yra semantinė atmintis),ir 

b) vizualinę (kuri yra juslinių vaizdinių kaupimo vieta). 

3) Informacija surenkama sensorinėje žievėje ir, dar svarbiau, atminties 

kognityvinėse struktūrose, kurios formuojamos juslumo. 

Net jeigu mokslininkai nerodo, kur smegenų žievėje yra pirminė ir antrinė 

mąstymo zona, šią informaciją galima pamėginti ekstrapoliuoti pačiam. Metodas 

paprastas: žinomi visi sensorinės žievės centrai (rega, klausa ir t.t.), motorinės 

žievės centrai, ilgalaikė atmintis, o visa likusi smegenų žievė ir bus kognityvinių 

funkcijų zona (svarbiausia – lieka „nepažymėta“ kaktos sritis). 

Pirminė ir antrinė mąstymo zona 

 

Žmogaus mąstymas turi būti skaidomas į dvi dalis pagal tuos etapus, kuriuos 

informacijos apdorojimas pereina formuodamas minčių srautą sąmonėje. Pirminė 

zona atlieka informacijos surinkimo funkciją, o antrinė – sintezės į sąmoningą 

minties fenomenologiją. Jau sakiau, kad informacija, aktuali kokiam nors 

dabarties momentui, surenkama sensorinėje žievėje. O visa kita informacija 

paimama iš atminties semantinių ir vizualinių struktūrų. Semantinės struktūros yra 

tam tikri mazgai, kuriuose semantine-lingvistine forma laikoma informacija apie 

išorinio pasaulio reiškinius, apie kuriuos žinomi tam tikri duomenys arba koks 

nors per visą gyvenimą susiformavęs ar suformuotas supratimas. 

Sintezės zonoje ši informacija filtruojama ir jungiama į tam tikrą minties formą. 

Šie jungimai tik iš pažiūros gali atrodyti labai sudėtingi. Bet iš tikro informacija 

suskaidyta į elementarias dalis, kurios yra tema ir rema (lingvistikos terminai). 

Tema yra tai, apie ką kalbama (mąstoma), o rema yra nauja informacija, kuri 

pasakoma apie temą. Pavyzdžiui, „slėniu teka vingiuojanti upė“. „Slėniu“ yra 

sakinio tema, o „teka vingiuojanti upė“ yra rema, t. y., tai, kas pasakoma apie 

temą. Ir tai, ką turi padaryti protas yra paprastas procesas: jis išrenka iš 

informacijos saugyklų aktualią temą ir prie jos prijungia pagal kokią nors 

situacinę logiką remą, ir šitaip gaunamas minties turinys, tam tikra semantine 

forma. 

Mąstymo fenomenologinėje dalyje formuojama pati mintis, kuri yra grynas 

informacijos pluoštelis, kuris sąmonėje jungiamas su objektu. Mąstymui svarbūs 

sugebėjimai yra kalba ir vaizduotė. Į kognityvinę minties semantiką galima 

pervesti kalbos formas, išskaidytas į temą ir remą, bet taip pat – vėl sujungtas 

mintyje. Taipogi į semantinę minties struktūrą galima pervesti vaizduotės santykių 

ir ryšių sistemą, pavyzdžiui, semantizuojant matematinių objektų vaizduotėje 
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konfigūracijas. Šiame aukščiausiame kognityvinės sintezės taške mintys ir 

mąstymas yra trijų rūšių: 

1) kalbos vaizduotė, kai įsivaizduojamas tam tikras garsinis kalbos juslumas ir 

žmogus savo sąmonėje „šneka“ pats su savimi; 

2) suvokimai-sąvokos, kurios yra tikros semantinės mintys, kurios kognityviniame 

juslume atspindi sujungtas kalbines sąvokas arba vizualinius santykius ir ryšius; 

3) ir paskutinis yra mąstymas schemomis, tai mąstymas susijęs su vaizduotės 

scheminėmis vizualizacijomis. 

Kognityvinė psichologija 

 

Pirmas kognityvinis šuolis 

 

Nuo neuronų ir jų funkcinių ryšių pereisiu prie aukštesnio abstrakcijos lygmens, 

kuriame nekreipsiu dėmesio į smegenų anatomiją ir fiziologiją. Tai reiškia, kad 

bus kalbama apie struktūras, kurių sandara nesvarbi, bet svarbūs apibendrintų 

struktūrinių dalių ryšiai ir funkcijos, tarsi jie būtų vientisi organiniai 

psichologiniai dariniai, iš kažkokios abstrakčios psichologinės substancijos. 

Pavyzdžiui, tokia detaliai neartikuliuota „substancija“ yra protas. Protą galima 

nagrinėti kaip neuroanatominį arba neurofiziologinį darinį, bet galima laikyti ir 

vientisu psichologiniu junginiu, kurio vidinė sandara nesvarbi. Svarbus tik 

abstrahuotas modelis, kuriame neapibrėžiamas nei neuronų, nei jų tinklo vaidmuo. 

Protas tai dvi minėtos neišskaidytos zonos, kurios turi dalis ir ryšius, 

suformuluotus abstrakčioje vaizduotėje kaip vientisus substancialius darinius. 

Pagrindinės zonos yra jau minėta sensorinė ir kognityvinė smegenų dalis. Griežtai 

kalbant, sensorika nėra protas, nors plačiąja prasme juslinis objektas taip pat 

konstruojamas „intelektualiai“. Tačiau protu juslumo nevadinsiu. Tiesiogine 

siaurąja prasme su protu yra susijusi kognityvinė smegenų dalis, į kurią įeina 

mąstymas, atmintis ir vaizduotė. Tačiau kognityvinė zona atskirta nuo kitų 

smegenų dalių neveikia. Ji yra vientisa sistema. Vien todėl, kad ji betarpiškai 

negauna iš aplinkos jokios informacijos. Visa informacija pirminiame pavidale 

ateina iš sensorinės smegenų dalies, o kognityvinė dalis atlieka aukštesnio lygio 

transformacijas, pervesdama informaciją į kitus modalumus: į mintį, į vaizdinį 

arba kalbinį garsą išorinėje kalboje. 

Dar vienas svarbus momentas yra tas, kad kognityvinės dalies pagrindinės formos 

turi būti išmokstamos, pirmiausia mokantis kalbos, kurios sąvokos atlieka labai 

svarbų vaidmenį minties substancijoje. Todėl pirmas kognityvinis šuolis, apie kurį 

pradedu kalbėti šiame skirsnyje, prasideda ne tik sąsajoje vaizdai-protas, bet ir 

išorinė aplinkinių žmonių kalba, kuri per klausos sensorinę žievę pereina į darinį 

garsai-protas, ir šitaip formuoja vaizdinį-semantinį kognityvinį mazgą, kuriame 

visą gyvenimą kaupiama informacija, ir kuris yra ta vieta, iš kurios gali būti 

surenkama informacija, reikalinga mąstymui. 

Tačiau abstrahuojantis nuo tokių išmokimo detalių, galima sakyti, kad pirmas 

kognityvinis šuolis vyksta tarp sensorinės ir kognityvinės smegenų dalies. 

Kognityvinė zona yra ta dalis, kurioje kristalizuojasi tam tikros semantinės 

struktūros, kuriomis žmogus gali manipuliuoti savo mąstyme. Šiame šuolyje 



11 
 

„daiktas“ pereina į mintį. „Daiktas“ yra visi sensoriniai modalumai, ne tik 

atvaizdai, bet ir garsai, fiziniai pojūčiai ir t.t. Šios terpės yra skirtingos, bet jos 

akivaizdžiai koreliuotos, nes iš sensorikos ateina kažkokia dalis stimuliavimo ir 

informacija reikalinga mąstymui aukštesniame duomenų apdorojimo lygyje. 

Pirmas kognityvinis šuolis yra pirma proto dalis, kurioje surenkama informacija iš 

aplinkos ir kristalizuojama kognityvinėmis struktūromis, kurias galima pritaikyti 

tikrovės aukštesnio lygio pažinimui. 

Antras kognityvinis šuolis 

 

Antras kognityvinis šuolis yra atvirkštinis pirmam kognityviniam šuoliui. Jame 

kognityvinė struktūra sugrįžta į tą vietą, iš kurios atėjo – į sensorinę smegenų dalį. 

Kitaip sakant, šiame procese mintis sugrįžta prie „daikto“, kuris prote suformavo 

minties atsiradimui reikalingas struktūras. Tai reiškia, kad, tam tikra prasme, 

koreliacija tarp sensorinės ir kognityvinės smegenų dalies yra dvipusė. Sensorika 

duoda neapdorotą žaliavą protui, šis gautą žaliavą pertvarko pagal savo vidinius 

principus ir galų gale sąmonė grąžina šią patobulintą informaciją atgal prie daikto, 

bet taip, kad šis grąžinimas virsta pasaulio supratimu. 

Kaip pirmo kognityvinio šuolio esmė yra išmokimas ir patirties kaupimas, taip 

antro kognityvinio šuolio esmė yra pasaulio supratimas. Sujungus šiuos du 

procesus, galima sakyti, kad tai yra žmogaus pažinimo pagrindinis mechanizmas, 

kurį aptarsime vėliau. 

Kuo šie du procesai skiriasi fenomenologiškai? 

Pirmiausia tuo, kad išmokimas daugiau yra intuityvus, arba kitaip sakant, jis 

vyksta už sąmonės ribų, t. y. pasąmonėje. Į sąmonę iškeliama tik pirmo 

kognityvinio šuolio ledkalnio viršūnė. Kaip konkrečiai formuojasi kognityvinės 

struktūros, žmogus savo sąmonėje nesuvokia. Gali iškelti tik tam tikrus jausmus ir 

nuojautas. Tuo tarpu, antras kognityvinis šuolis vyksta sąmonėje. Žinoma, 

negalima sakyti, kad nėra ir pasąmoningo lygmens, tačiau žmogus supratimą 

suvokia kaip pagrindinę sąmoningo proto funkciją pažinimo procese. 

Ši proto dalis sąmonėje reiškiasi kaip mąstymas, kuris įkreiptas į kažkokį objektą 

arba temą, apie kurią srautu yra įleidžiama informacija į sąmonę. Jau sakiau, kad 

mintyje informacija yra ne kas kita, kaip dviejų informacinių blokų sintezė 

minties semantinėje formoje. Šie blokai yra vadinami tema ir rema. Mintyje jie 

sujungti į vieną semantinį darinį, kuris yra sugrąžinamas prie objekto, kaip tam 

tikras jo supratimas, pažinimas, vertinimas ar interpretavimas. 

Sensokognityvinė sintezė 

 

Supratimą aš vadinu sensokognityvine sinteze. „Senso“ reiškia sensorinis arba 

juslinis, o „kognityvinė“ – susijusi su protu ir mąstymu. Sensokognityvinė sintezė 

yra žmogaus proto ir pasaulio junginys. Šiame junginyje žmogus perfiltruoja visą 

informaciją, kurią turi sukaupęs atminties kognityvinėse struktūrose (nebūtinai 

sąmoningai), ir išrinktus informacijos pluoštus įleidžia į sąmonę, kurioje ji 

sujungiama su tam tikra pasaulio dalimi, kuri išskiriama dėmesio pagalba. 
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Kaip tai įmanoma? Principas paprastas: ir subjektas, ir objektas yra sąmonės 

vidinės dalys. Pasaulis yra sąmonėje suformuotas tikrovės atvaizdas. Žmogaus 

asmenybė taip pat formuojama iš vidinių struktūrinių-informacinių smegenų 

elementų, kuriuose yra užrašyta tam tikra asmens, „charakterio“ programa. 

Kadangi šios dalys yra toje pačioje sąmonėje, tai ši tarp savo vidinių dalių gali 

formuoti ryšius ir santykius. Sensokognityvinė sintezė ir yra toks vidinis sąmonės 

ryšys tarp pasąmonėje esančio proto ir sąmonėje suformuoto tam tikro tikrovės 

fragmento, tarpininkaujant sąmoningam mąstymui. 

Pažinimo ratas 

 

Šitaip sujungus pirmą ir antrą kognityvinį šuolį, gaunasi į ratą panaši struktūra, 

kuri juda nuo daikto prie minties ir sugrįžta atgal nuo minties prie daikto. Tada 

sąmonė turi galimybę vertinti atitikimą ir pirmam kognityviniam šuolyje vėl 

koreguoti kognityvinę struktūrą ir t.t. Šis pažinimo ratas sukasi visą žmogaus 

gyvenimą ir kognityvinių struktūrų pavidalu kaupia „protą“, kuris yra žmogaus 

patyrimas veikiant tam tikroje aplinkoje. Žmogus gimsta be jokių kognityvinių 

struktūrų. Tačiau jos pradeda formuotis nuo to momento, kada praregi akys ir 

pragirdi ausys. Ir šitas pažinimo rato procesas sukasi iki žmogaus gyvenimo 

pabaigos. 

Žmogus į mąstymo šablonus gali žiūrėti įvairiai. Intensyviausiai informacija 

formuojama ir keičiama jaunystėje, kai yra mokymosi laikotarpis. Vėliau pirmas 

kognityvinis šuolis sustabarėja, formuojasi įpročiai ir stereotipai. Tačiau bent 

minimaliai informaciją keisti, tai yra papildyti patyrimą, galima iki senatvės. Be 

to, pirmas kognityvinis šuolis svarbus tada, kai žmogus patiria ką nors naujo. Kaip 

tik tada atsiranda naujos struktūros ar naujos klasifikacijos. 

Svarbiausias momentas protui yra per kokią terpę visą gyvenimą sukasi pažinimo 

ratas. Ratas gali suktis per paprastą juslinę tikrovę. Ji gali būti žmogaus buitis 

(šeima, darbas, pramogos) arba tai gali būti bandymas giliau suvokti tikrovės 

klausimus: kas ji yra ir kokia joje žmogaus vieta. Taip pat, šiuolaikinėje 

civilizacijoje, esant visuotiniam švietimui, pažinimo ratas sukasi per kultūrinę-

mokslinę terpę, pirmiausiai per knygose užfiksuotą informaciją, kuriose yra 

kaupiamas kitų žmonių protas, kognityvinės struktūros, pažiūros ir patyrimas 

(mokslas, menai). Tai jau antriniai šaltiniai, kuriuose tiesiogiai užkoduota 

semantinė informacija. 

Trumpai tariant, kokioje aplinkoje žmogus gyvena, toks ir susiformuoja jo protas, 

nes gimęs žmogus dar neturi jokių kognityvinių struktūrų, kadangi jos ateina per 

žmogaus akis ir ausis ir t.t. Čia yra dvi bendros galimybės: informaciją galima 

imti tiesiogiai iš pasaulio patyrimo ir iš antraeilių šaltinių, kurie yra kitų žmonių 

užfiksuotos sensokognityvinės sintezės, perteiktos kalba ir tekstais. Žmogus 

renkasi tarp kelių kultūrinių sluoksnių: mokslinis, filosofinis, religinis, techninis 

ar menų. Šitaip mokytis galima žinių ir praktinių įgūdžių. 

Be šio vidinio pažinimo rato yra ir dar didesnis ratas – tai išorinė veikla, kuria 

keičiamas pasaulis, pagal suformuotus vidinius žmogaus proto supratimus apie 

tai, kas yra tikrovė ir ką joje turi daryti žmogus. Šitaip sukuriama išorinė 

civilizacija. 
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Svarbus klausimas yra sensokognityvinės sintezės užgrobimas smegenų krušimu 

ir žmogaus pastangos išsaugoti intelektualinę autonomiją. Sensokognityvinė 

sintezė priklauso nuo išorinės aplinkos, nes iš jos paimama didžioji dalis 

duomenų. Bet savaiminiai duomenų ryšiai negarantuoja, kad jie vienodins žmonių 

introjekcijas. Suvienodinimas yra labai svarbi valdymo priemonė. Vienodina 

pirmiausiai kažkoks juslinis socialinis pasaulis, toliau kultūros kūriniai, mokslas. 

Žemiausia kasta vienodinama masinio poveikio priemonių propagandos ir 

įvairiomis pramogomis, iš kurių labiausiai paplitusi televizinė pramogų industrija. 

Visi šie centrai yra kryptingai valdomi ir jų tikslas užgrobti sesnokognityvinę 

sintezę. Todėl galima tik paraginti žmones, kad jie saugotų savo intelektualinę 

autonomiją, nes ji kuria teisingiausią paradigmą, geriausią pačiam žmogui. 

Filosofija 

 

Vertinimo paradigmos 

 

Šiame skirsnyje pereinu prie dar aukštesnio abstrakcijos lygmens, kurį sąlygiškai 

vadinu filosofija. Ši „filosofija“ yra analitinė, nes jos tikslas parodyti tam tikrų 

procesų vidines struktūras ir principus, bet ne „organų“ tipo, nes tuo užsiima 

mokslas. Protas apie kurį rašiau kognityvinėje dalyje, kažkaip reiškiasi ir realiame 

pasaulyje ir sukuria tam tikrus reiškinius, į kuriuos galima žiūrėti ir filosofiškai. 

Šiame įraše laikausi tokios krypties, kad pamatą duoda mokslai (neuro-mokslas, 

kognityvinė psichologija), o aukštesnio lygio apibendrinimai yra filosofinio 

pobūdžio. Protas žemiausiuose savo lygmenyse aptartas moksliškai (išnagrinėtas 

labai apibendrintai, nes kitaip neleidžia formatas), o aukštesniame lygmenyje – 

filosofiškai, nes ji yra tinkamas būdas apžvelgti didesnę panoramą: tiek erdvinę, 

tiek laike. 

Pradedu nuo prote labai svarbaus sugebėjimo vadinamo vertinimu. Vertinimus, 

vertes ir t.t. nagrinėja filosofijos šaka, vadinama aksiologija. Šiame skirsnyje yra 

tokios dalys: vertinimo paradigmos pritaikymas ir vertinimo paradigmos kūrimas 

iš naujo. Pritaikymas turi tokį mechanizmą: 

1) objekto ar tam tikrų objektyvių savybių išskyrimas, 

2) pasirenkamas paradigmos matas ir perspektyva, 

3) atliekamas tam tikras palyginimas ir ieškoma atitikimo, 

4) vykdomas klasifikavimas (moralus-amoralus ir t.t.), 

5) ir atitinkamo elgesio pasirinkimas (naikinimas, pritarimas ir t.t.). 

Kodėl vertinimas toks svarbus? Dėl labai paprastos priežasties. Žmogus pasaulyje 

užsiima tam tikra veikla ir turi nuolat daryti sprendimus ir pasirinkimus, kurie yra 

arba geresni, arba blogesni. Todėl rinkdamasis žmogus turi vertinti, nes geriausiai 

renkasi tada, kai remiasi tuo, kas turi tam tikrą vertę ir nesirenka to, kas vertės 

neturi. 

Toliau. Naują vertinimo sistemą sukurti – nėra lengva, nes beveik visos nišos yra 

užimtos. Aišku, yra galimybė išlaikyti formą, bet pakeisti turinį. 
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Pavyzdžiui, sukurti naujus, netradicinius moralės principus. Nors forma būtų ta 

pati, bet turinys būtų pakeistas neatpažįstamai. 

Paradigmų nėra daug. Pagrindinės būtų tokios: 

1) Juslinės: 

a) estetinė b) hedonistinė … 

2) Proto: 

a) utilitarinė (naudos) 

b) moralinė … 

Nauja paradigma kuriama kažkam priskiriant vertę ir sukuriant šiam vertės 

priskyrimui tam tikrą teorinį sisteminį pagrindimą ir logiką. Pavyzdžiui, moralinės 

paradigmos logika yra paprasta: etikos principų reikia laikytis, nes liepia Dievas, 

arba Protas. Ir iš to išvedama visa metafizinė sistema, kuri įrodo, kad taip yra iš 

tikro. Kuriant naują paradigmą, pavyzdžiui, Galios, kaip bandė padaryti F. 

Nietzsche, gali būti naudojami tokie argumentai. Galios kaupimui vertė 

priskiriama todėl, kad tokia yra pasaulio tvarka (valia viešpatauti ir amžinas to 

paties sugrįžimas) ir, neakcentuojant šio paaiškinimo, – galia yra efektyviausia ir 

visada nugali, net tai kas yra teisinga ir teisėta. Kitaip sakant, gali daryti ką nori, 

joks protas nedomina… 

Vertybė yra objektas sujungtas su kokios nors paradigmos verte. Moralinė 

vertybė, utilitarinė vertybė, estetinė-kultūrinė vertybė ir t.t. 

Ir, aišku, yra neparadigminiai vertinimai, kurie labiausiai paplitę. Kai 

klasifikuojama arba vertė priskiriama tam tikra subjektyvia, ar paprastais 

argumentais pagrįsta logika. Bet nėra jokios metafizikos, idėjų sistemos ir t.t. 

Sukantis pažinimo ratui, tam tikros paradigmos išmokstamos iš tekstų, masinio 

poveikio priemonių arba tam tikros socialinės aplinkos. Gyvenimui bėgant 

susiformuoja struktūros prote, pvz., prioritetinės perspektyvos ir palyginimo 

šablonai, pagal kuriuos vertinama aplinka ir pagal vertinimą kažkaip elgiamasi. 

Žinojimas, supratimas ir mokymai 

 

Žinių, žinojimo sistemos tyrinėjamos epistemologijos. Žinios prote formuojamos 

savaime iš paprasto aplinkos patyrimo, arba naudojamas organizuotas specialus 

tikrovės tam tikro fragmento mokslinis tyrinėjimas, kurio tikslas, kaupti 

duomenis, supratimus ir galų gale pasiekti rezultatą, sukuriant kokią nors 

mokslinę ar filosofinę teoriją, su kuria galima būtų paaiškinti tam tikrą tikrovės 

dalį. Epistemologijos tikslas paaiškinti, kokiais principais toks žinių, žinojimo 

kaupimas vyksta. Epistemologijos pagrindinis mechanizmas buvo aptartas 

kognityvinės psichologijos dalyje, kurioje buvo rašoma apie pažinimo ratą. Šis 

ratas kuria žinojimą, supratimus, o šiuos apibendrinus – tam tikras teorijas ir 

mokymus, kurie peržengia vien žinojimo sritį ir formuoja elgesį, socialines 

struktūras, kūrybą ir t.t. 
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Civilizacijai didžiausią įtaką daro ne savaiminis išmokimas ir duomenų kaupimas, 

bet specializuoti įvairių tikrovės dalių tyrinėjimai, kuriant ir pritaikant įvairių 

rūšių metodus. Metodas svarbiausias moksliniuose tyrinėjimuose. Tam tikra 

prasme yra ir humanitariniai metodai, pagrįsti humanitarinėmis teorijomis, kurios 

naudojamos kultūrinių sričių tyrinėjimams. Tokie specialūs tyrinėjimai skaido 

tikrovę (juslinę, kultūrinę) į dalis, ir teorijos virsta šablonais, kurie uždedami ant 

tikrovės supratime, arba sensokognityvinėje sintezėje. Taip, bėgant laikui, 

kaupiasi kultūrinė terpė, kuri tampa pagrindine „tikrove“ per kurią sukasi 

pažinimo ratas, apie kurį kalbėjau prieš tai. 

Fiziniai mokslai tyrinėja pačia juslinę tikrovę; nors tai nėra vienpusis veiksmas, 

tarsi pirmame kognityviniame šuolyje į kognityvinę smegenų dalį ateitų juslinis 

objektas, ir taptų protu vienas prie vieno t. y. be kognityvinių iškraipymų. 

Tokiuose tyrinėjimuose kognityvinėse struktūrose jau yra tam tikros 

preliminarinės teorijos, ir pagal jas formuojami supratimai, kuriuos sujungus su 

metodais ir teorijomis gaunamas žinojimas apie pasaulį. 

Istorija ir jos vartotojai 

 

Kultūrinė terpė ir tikrovė: idėjų istorijos 

 

Vystosi ne tik tikrovė, bet ir kultūrinė terpė. Nes sukantis pažinimo ratui, vis 

daugiau žmonių siekia savo „atradimus“ užfiksuoti tekstais ar kitais kultūriniais 

kūriniais. Šitaip atradus tokią galimybę pritaikyti protą, kultūra ir tekstai vystosi ir 

iš to atsiranda idėjų istorija, kurią taip pat galima tyrinėti. Pavyzdžiui, mokslas 

tyrinėja tikrovę su savo techniniais ar intelektualiniais metodais, ir šie duoda vis 

geresnius rezultatus ir vis „teisingesnes“ teorijas apie pasaulį arba tikrovę. Šitaip 

atsiskiria dvi tokios proto veiklos dalys: santykis su pačia tikrove, bet įtarpintas 

proto kognityvinių struktūrų. Ir atsiranda santykis su antriniais šaltiniais, kurie 

dažniausiai turi tekstų pavidalą. Šis turinys ir jo istorinė raida pats tampa 

tyrinėjimų objektu. Šiuolaikinėje civilizacijoje tokia terpė yra laikoma labai 

svarbia ir jos tyrinėjimas – intelektualų užsiėmimas. 

Šios kultūrinės mokslinės terpės plėtimosi pavojus yra tas, kad ji vis labiau 

nutolsta nuo pačios tikrovės ir sukuria tuštumoje pakibusią sritį, kuri egzistuoja 

kaip vis aukštesnio laipsnio tos pačios žaliavos perdirbimas, kai rašomos knygos 

apie knygas ir istorijų istorijos, visiškai nesidomint tuo, kas vyksta pačioje 

tikrovėje. Kai intelektualai savo sensokognityvinėje sintezėje bando šias 

kognityvines struktūras pritaikyti tikrovei, nelieka jokio atitikimo, tik 

haliucinacijų ir kliedesių pasaulis, kuris su tuo kaip yra ant žemės neturi nieko 

bendro. 

Toks vis intensyvėjantis šios terpės perdirbimas praranda bet kokią prasmę ir vertę 

ir yra laiko, pastangų ir lėšų švaistymas. 

Revoliucijos 

 

Revoliucijomis vadinsiu radikalesnius pačių introjekcijų ir paradigmų pokyčius, 

kurie tariamai atveria tobulesnio vystymosi galimybes, naujas perspektyvas ir 

tiesas žmonių protuose. Intelektualai, įsivaizduodami, kad jie yra genijai, 

pretenduoja valdyti žmonių introjekcijas ir kuria tokius perversmus, kuriais nori 
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pakeisti arba pačios introjekcijos struktūras, kaip pavyzdžiui, religijose (kartais – 

filosofijoje), arba keičia paradigmas, introjekcijas palikdami nedaug pakitusiomis, 

tik nušviestomis naujų idėjų šviesa. 

Introjekcijos revoliucijos pavyzdys gali būti budizmas, kuriame budistas turi 

dvasinio mokytojo sukurtas metodologijas, kuriomis galima transformuoti savo 

introjekcijos struktūras ir pakilti į aukštesnį lygį, arba net į aukštesnį pasaulį. 

Budisto tikslas tam tikra etika ir meditacijos metodika pasiekti dvasinę Nirvaną, 

kuri laikoma kiekvienos introjekcijos svarbiausiu tikslu ir tobuliausiu pasiekimu. 

Tokio mokymo sukūrimas ir išplitimas niekaip nesuderinamas su šiuo pasauliu, 

nes žmogus atsisako veiklos jame ir socialinių-etatistinių struktūrų išlaikymo, 

vaidinant socialinį spektaklį. Valstybės organizacija Nirvanai yra tik kliūtis, todėl 

valstybė apleidžiama arba visai sunaikinama (jeigu tai įmanoma). 

Kitos religinės revoliucijos daug švelnesnės, ir jos susijusios su skirstymu tarp šio 

pasaulio ir kito pasaulio, arba dangaus karalystės. Tai praktiškai yra skirtumas tarp 

empirizmo ir metafizikos, vienaip ar kitaip perstumiant svorio centrą nuo šio 

pasaulio į aną pasaulį arba nuo ano pasaulio prie šio pasaulio. Anas pasaulis gali 

būti politeistinės religijos dievų buveinė, arba monoteistinės religijos metafizinė 

transcendentinė sritis, kurioje egzistencija ne fizinio, kūniško pobūdžio, bet 

dvasinė. 

Tokiam metafiziniam skirstymui kyla įvairios filosofinės reakcijos, kurių tikslas 

atskirti fizinį nuo metafizinio, ir remtis tik šiuo pasauliu. Vakarų civilizacijoje 

metafizinę sistemą įkūnija kriščionybė ir viena iš radikalesnių reakcijų prieš tokį 

tikrovės traktavimą buvo F. Nietzsches filosofija, kuri siekė introjekcijos 

revoliucijos, pašalinant dangaus karalystės pasaulį ir visa protą perkeliant į šį 

pasaulį, kuris aiškinamas kaip valios viešpatauti ir amžinojo sugrįžimo sklaida, o 

pagrindinis tikslas – sukurti antžmogį, nepripažįstantį jokių iš iliuzinių tikėjimų 

kylančių apribojimų. 

Lietuviškas introjekcijos revoliucijos variantas yra sukurtas A. Šliogerio, kuris 

siekė nupjauti introjekcijoje pirmo ir antro kognityvinio šuolio ryšius tarp 

sensorinės ir kognityvinės smegenų dalies, užmigdyti kognityvinę žievę, ir visą 

sąmoningumą perkelti prie juslinio pasaulio ir juslinio daikto, šiek tiek išsaugant 

kognityvinio juslinio estetizmo jausmą. Arba jeigu kognityvinės žievės teisės ir 

pripažįstamos, tai tik buitiniame lygyje, kuris dar nenutolęs nuo pasaulio-šiapus-

juslinio-horizonto, ir kuris nenaikina sensorikos sukurtų objektų sąmonėje bei 

realiai fizinėje veikloje, pačiame pasaulyje. Nepaisant to, jo revoliucijos tikslas 

yra kognityvinių procesų numarinimas, lobotomija ir tik „laukinės“ sąmonės 

propagavimas, kurios pagrindinis ryšys yra grynas suvokimas ir juslinis daiktas. 

Proto sąvokos ir struktūros išmetamos, nes jos neleidžia jusliniam pasauliui būti 

tuo, kas jis yra. 

Moksle introjekcijų performuoti meditacijomis nesiekiama, jis tik sureikšmina tas 

sritis smegenyse, su kuriomis labiausiai susijusi mokslinė kūryba. O tai yra protas, 

kurio struktūras aprašiau prieš tai. Moksle ryškiausios paradigmos revoliucijos, 

kurios nekuria jokios naujos introjekcijos, tik atranda naujas idėjas ir naujus 

supratimus, kuriais aiškinamas šis pasaulis. Mokslas iš visų kultūrinių paradigmų 

yra jauniausias, bet jis irgi turi savo pamatinius tekstus ir teorijas, kurios istorijoje 

išsidėsto tam tikra idėjų raida, kuri taip pat yra mokslinio tyrimo objektas, kaip 
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mokslinių teorijų vystymasis šiuolaikinėje civilizacijoje. Revoliucijas savo 

teorijomis kėlė Niutonas, Einšteinas ir t.t. 

Pagrindinis skirtumas tarp religijos ir mokslo yra tas, kad religija yra uždara 

sistema, o mokslas – atvira. Religijoje visa idėjų sistema yra duota žmogui 

pranašo, pačiam kurti nieko nereikia, ir nuo savęs reikalaujama pridėti tik 

energingą tikėjimą kokia nors pranašo ar Dievo istorija, ir laikytis išmoktų etikos 

reikalavimų. Mokslas bendrai tariant yra atvira sistema, nes joje žmogus turi 

mąstyti pats (jeigu jis mokslininkas) ir kurti savo teorijas apie šį pasaulį. Mokslą 

pavertus uždara sistema jis taptų panašus į religiją ir nustotų vystytis. 

Analitikai, ekspertai ir intelektualai 

 

Tokioje šiuolaikinės civilizacijos žodienos terpėje atsiranda žmogaus tipas, kokio 

ankščiau nėra buvę. Tai yra analitikas, ekspertas ir apskritai intelektualas. Jų 

uždavinys yra virškinti savo srities kultūrinę terpę ir senesnes sensokognityvines 

sintezes paversti naujomis savo sensokognitivinėmis sintezėmis. Rašomos 

analizės, tyrimai, studijos, knygos apie knygas, istorijos apie istorijas ir taip toliau. 

Šie žmonės gyvena bibliotekose, archyvuose, duomenų bazėse. Jie svajoja savo 

galvoje sutalpinti visą Mažvydo biblioteką. Pragyvenimui jie užsidirba 

pardavinėdami savo sensokognityvines sintezes, kurios susiformuoja jau prieš tai 

minėtais principais. 

Žurnalistai analitikai visi yra propagandos ministerijos darbuotojai ir dirba 

priešiško mąstymo ardymo, dekonstravimo darbą, bei stengiasi užgrobti skaitytojų 

sensokognityvinę sintezę, ją vienodinti po savo ideologijos antspaudu. Nors 

vykdoma slapta vienarūšė propaganda, spektaklio pavaidinimui leidžiama tam 

tikra aprobuotų ideologijų įvairovė. Analitikai yra kairieji, dešinieji, liberalai, 

konservatoriai ir t.t. Jie nesibodi naudoti smegenų krušimo metodų, kad sudorotų 

„priešus“ ir patrauktų „auditoriją“ į savo pusę. Niekas nesistengia būti 

„objektyvus“ ir savo analitiniuose opusuose nevengia jokių emocionalistinių 

priemonių. Vienas iš emocionalizmo būdų yra paniekos ir neapykantos 

demonstravimas kokioms nors grupėms arba savo ideologiniams priešams. 

Svarbiausia, emocionalizmas laikomas intelektualia priemone, kai parodai kam 

nors savo panieką, o paskui logiškai ją įrodai ir pagrindi. 

Įvairūs intelektualai įsitvirtinę ilgam, nes sukurta kultūrinė-mokslinė terpė ne tik 

nemažėja, bet ir kiekvieną dieną auga ir darbo bus dar ilgam… Belieka tik įtikinti 

kitus žmones, kad jie už šį virškinimą mokėtų gerus honorarus. 

Pasirinkimas 

 

Tokioje situacijoje galima rinktis identifikuotis su kokia nors nepasauline terpe. 

Tarp galimybių yra uždara sistema, tokia kaip kokia nors religija arba ideologija. 

Ir „šviestis“, propaguoti savo ideologiją, šiame pasaulyje būti kažkuo, kažkaip 

apsibrėžti egzistenciją, nes nebuvimas niekuo – netoleruojamas. Taip pat galima 

bandyti išsaugoti ir savo intelektualinę autonomiją, pačiam ieškoti atsakymų, 

pirmiausiai pačioje tikrovėje, o knygas, kitų sensokognityvines sintezes, laikyti tik 

antraeiliu šaltiniu ir jų per daug nevertinti. Ir būti labiau atviro tipo mąstymo, nes 
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galutinio atsakymo kas yra ši tikrovė ir kuo geriausia joje būti, greičiausiai neturi 

niekas, net jeigu uždarose sistemose toks įsitikinimas ir propaguojamas. 
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III. Korporiumas 
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Korporiumo signalinė sistema 
 

Siela su išorine ir vidine aplinka sąveikauja per signalines sistemas. Tos vietos, 

kurios yra svarbiausios, turi savo informacijos apdorojimo mechanizmus. 

Signalines sistemas skirstau į 5 grupes, kiekviena kurių turi 3 pogrupius. Bendrai 

tariant, yra išorinė, vidinė ir kaupiamoji signalinė sistema kiekvienoje grupėje. Aš 

žmoguje esu radęs tokias signalinių sistemų grupes: sensoriumo, korporiumo, 

telepatiumo, oneiriumo ir transoriumo. 

Sensoriumas yra įprastinis juslinis aplinkos pažinimas, kuris perduodamas į 

sensoriumo protą ir čia modeliuojamas. Korporiumas yra signalinė sistema, 

susijusi su kūniškumo aplinka, susidedanti iš jos suvokimo ir valdymo. 

Telepatiumas yra T-Sensoriumo signalinė sistema, kuri geba atskleisti kito 

žmogaus vidaus pasaulį. Oneiriumas yra sapnų pasaulio signalinė sistema, kurios 

svarbiausias elementas yra sapno sąmonės epizodai, kurie gali būti vidiniai, 

komunikaciniai arba transcendentiniai. Ir paskutinę signalinę sistemą vadinu 

transoriumu, ir sieju ją su galimybe sielos pastangomis išeiti į vidinį anapusinį 

pasaulį. 

Signalinių sistemų klausimas labai platus, tad viename įraše visų apžvelgti neišeis, 

todėl temas skaidau po vieną kiekvienai signalinei sistemai. Pradėsiu nuo 

korporiumo, kuris sudarytas iš išorinio kūno, jo valdymo sistemos ir su motorika 

susijusios atminties. Fiziškumas nebūtinai turi būti siejamas vien tik su fiziniu 

aktyvumu, nes korporiumas taip pat yra sąmonės forma, ir įmanomos ne tik 

aktyvumo, bet ir kontempliatyvios ir meditatyvios praktikos. Aš korporiumą sieju 

kaip tik su tokiomis veiklomis. 

Geriausia, manau, pradėti nuo kūnų suvokimo struktūros. Kūnas suvokiamas ne 

kaip vienis, bet kaip daugialypė struktūra, ir visos teorijos, kurios paslepia šį 

daugialypumą, maskuoja tikrą žmogaus prigimtį. Iš dalies šie dėmenys yra 

patiriami, iš dalies suvokiami loginiu protu. Mano skirstymas yra šiek tiek kitoks, 

nei įprastinis skirstymas į subtiliuosius kūnus, nes aš remiuosi tik tuo, ką 

kiekvienas žmogus gali patirti pats. Tai yra, „teorinių“ kūnų pas mane nėra. 

Savo sistemoje išskiriu du kūnų kompleksus, iš kurių vienas yra tiesioginis ir 

paprastas, o kitas yra įtarpintas sudėtingos Z struktūros. Pradėsiu nuo pirmo. 

Žmogaus kūniškumo pradžia turi būti a) kauzalinis kūnas, nuo kurio viskas 

prasideda, ir kuris yra žmogaus kūniškumo priežastis. Žinoma, visos tikrovės 

pirmoji priežastis yra Šaltinis, tad galima sakyti, kad kiekvieno kūno gilioji 

šakinis yra įsišaknijusi jame. Tada eina b) tapatybės kūnas, kuris yra atminties 

gebėjimas, išsaugantis kūno branduolio vientisumą ir pastovumą. Kauzalinis 

kūnas pereina prie c) semantinio kūno, kuris yra tas jausmas, kuris atsiranda kūną 

jaučiant be vaizdo pagalbos. Tai sąmonėje kaip ideali struktūra esanti kūno forma, 

kuri atsijusi nuo vaizdo ir valdoma atskirai. Pavyzdžiui, semantinio kūno dalį 

galima judinti, nejudinant regimo kūno. Ir paskutinis kūnas yra d) akių kūnas, 

kuris yra forma, kurią sukuria regos žievė. 

Be tiesioginės struktūros yra netiesioginė, kuri turi Z raidės formą. Šioje 

įterptinėje kūno struktūroje kauzalinis kūnas ne tiesiogiai pereina į semantinį 

kūną, bet šoka į a) gnostinį kūną, kuris yra žmogaus proto konstruktas atėjęs iš 
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aplinkos sandaros pažinimo. Gnostinis kūnas šoka į b) fizinį, vidinį kontinuumą ir 

tik tada pasiekia semantinį kūną, kuris transformuojamas pagal gnostinio kūno 

įsivaizdavimą. Pavyzdžiui, semantinį kūną galima matyti vidine akimi kaip 

energetinius kanalus, kuriais cirkuliuoja energijos srautai. Tada visas šis pavidalas 

aprengiamas akių kūno rūbais, kuris paslepia tai, ką sąmonė suvokia savo viduje. 

Žmogus įpratęs tapatinti save su akių kūnų, bet kad jis ne toks svarbus rodo tai, 

kad skausmą arba malonumą jaučia ne akių kūnas, bet semantinis. Tai matosi iš 

to, kad skausmas nepraeina net užsimerkus, nors kūno vaizdas išnyksta. 

 
 

Dabar visą šią kūnų struktūrą suprojektuojame į dviejų srautų sistemą, kur 

įeinantis išorinis signalinės sistemos kanalas skyla į dvi dalis ir vienas yra 

sąmonėje sudaiktinamas, o kitas mentalizuojamas. Daiktinis yra  tiesioginis 

kanalas: kauzalinis, semantinis ir akių kūnas; mentalinis yra Z struktūra: gnostinis 

kūnas, fizinis kontinuumas ir semantinio kūno jausmas, kuriame susijungia 

laksatas ir fiksatas. Visa ši sandara apgaubiama sąmonės lauko, kuri kuria 

luksorinų sraute atsirandantį suvokimą. Dar šiuos momentus galima vaizduoti 

kaip fiksatinį, nelankstų kūno ekraną ir laksatinį, lankstų kūno ekraną, kurie 

„Samonės aktyvumo ciklo“ sujungiami į vieną sistemą, kuri vadinama 

korporiumu. 

 

Korporiumas skirstomas į dvi dalis: aktyvumo dalį ir meditatyvią dalį, kuri 

akcentuoja sąmoningą suvokimą ir dėmesio valdymą. Ši sistema labai gerai 

tinkama paaiškinti pavyzdžiui kūno meditacijos praktiką, kuri vadinama 

Kundalini joga. Jogos tikslas pažadinti kundalini energiją, kuri sukuriama Z 

struktūroje kūno komplekse, ir tada projektuojama į semantinį ir akių kūną, kurie 

sujungiami taip, kaip su pasauliu sujungiama mintis senso-kognityvinėje sintezėje. 

Fizinė dalis apima hatha jogos pratimus, kuriais realizuojama fizinė korporiumo 

dalis, pirmiausiai – semantinis kūnas su gnostinio kūno projekcijomis. Tada 

naudojama laya jogos meditacijos praktikos, kurių tikslas yra pažadinti stuburo 

pagrinde esančią latentinę kundalini energiją, kuri, kildama į viršų, vieną po kitos 

atidarinėja čakras. 

Reikia neužmiršti, kad korporiumo vaizdai atsiranda difuzinėje realybėje tarp 

dviejų sluoksnių, ir pats kūnas, kas jis yra, mes iš tikro nežinome, turimos tik 

http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos5/korporiumas2.jpg
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projekcijos į kūno pirminę tikrovę, kuri yra transcendencija. Tad tie vaizdai, kurie 

atsiranda ekranuose yra tik tam tikros sąmonėje atsirandančios suvokimo 

perspektyvos, ne tikras kūnas. Tikras kūnas yra Šaltinio energija, kuri apima ir 

fizinį, ir gnostinį aspektą bei per sąmoningą valdymą galima atidaryti kanalą į abu 

iš jų. Pagal įprastą principą, kuriame sąmonė dalinama į laksatą ir fiksatą, kūnas 

turi morfinį aspektą, kurį žmogus gali valdyti ir vaizdinius projektuoti į semantinį 

kūną, taip pat turi fiksuotą, objektyvų aspektą, kuris apima tiek tam tikras 

pastovias pasikartojančias būsenas, tiek akių kūno formas, kurias valdyti galima 

tik kaip judriąją motoriką. 

Abu šie aspektai yra svarbūs ir jie susijungia senso-kognityvinėje sintezėje tuo 

pačiu principu, kaip mąstymas susijungia su pasauliu. Kaip kognityviumo mintis 

leidžia pažinti ir įvaldyti žmogų supantį pasaulį, taip korporiumo mintis leidžia 

tapti savo fizinio ir kitų kūnų šeimininku. Koks šio valdymo tikslas? Manau čia 

tegali būti du tikslai: fizinių žmogaus galimybių išplėtimas, pradedant joga, kovos 

menais ir kitomis sporto šakomis; ir, žinoma, sveikata, gera savijauta. Tą sveikatą 

galima pasiekti ne vien gyvenant sveiką gyvenimą, bet ir tam tikromis meditacijos 

praktikomis, kurios susietos su fiziniu aktyvumu. Svarbiausia, neužleisti šios savo 

signalinės sistemos, nes ji yra labai svarbi gero gyvenimo ir geros savijautos 

sudėtinė dalis. 

Nors tai labiau įprasta profesionaliems sportininkams, tačiau net galima išmokti 

mąstyti savo kūnu, nes gnostiniai ir semantiniai konstruktai atitinka tas sielos 

dalis, kurios kognityviume vadinamos protu ir mąstymu. Yra įvairios meditacijos 

technikos, kurios susijusios su dėmesio valdymu arba dėmesio išvalymo nuo 

juslinių formų. Galima įsivaizduoti tokią meditaciją, kurioje dėmesio objektu 

tampa tam tikros Z struktūros dalys, kurios projektuojamos į semantinį kūną. Tos 

dalys pavyzdžiui, gali būti kundalini energijos spiralė, apsivyniojusi aplink 

stuburą, arba stuburo vertikalėje išdėstytos, energetiniame kūne esančios čakros. 

Tai – klasikinės korporiumo meditacijos technikos. 

Kiek laisva Z struktūra galima pasitikrinti tokiu pratimu: priešais save įsivaizduoti 

kietą sieną ir pabandyti pereiti ją savo kūnu kiaurai, jeigu jaučiamas stabdymas 

arba stingdymas ir sienos pereiti neišeina, tai reiškia, kad uždarytas kundalini 

energijos kanalas, ir norint jį atidaryti, riekia pastoviai atlikti fizinius ir 

meditacijos pratimus. 

 

Vidinių kūnų sistema 
 

Norint geriau suprasti save ir matyti kitus žmones, geriausias metodas yra vidinių 

ir išorinių kūnų modelio naudojimas. Šiuo modeliu galima paaiškinti daug 

žmogaus psichologijos subtilybių, kuris leidžia geriau suprasti gyvenimą. Šis 

modelis yra labai paprastas ir šiek tiek skiriasi nuo ezoterinio subtiliųjų kūnų 

modelio, nes jame nenaudojama niekas, ko žmogus negali pamatyti savo 

įprastinėje vidinėje patirtyje. Pavyzdžiui, nėra tokio dalyko kaip eterinis arba 

astralinis kūnas, nes jiems patirti reikia ypatingų sąlygų ar gebėjimų, o mano 

sistemoje, jokių gebėjimų nereikia, užtenka susipažinti su modeliu ir įsigilinti į 

savo vidinę patirtį. 
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Labai nesiplečiant su aiškinimais, viską galima pavaizduoti tokiu paprastu 

paveikslėliu, kuriame matome 7 plokštumomis pažymėtus kūnus. Visi šie kūnai 

dalinami į vidinius, kuriuos regi tik pats žmogus savo vidinėje patirtyje, ir įšorinį 

kūną, kurį, kaip jau daug kas žino, vadinu akių kūnu, todėl, kad jo vaizdas 

smegenyse suformuojama akių teikiamos informacijos. Matome, kad akių kūnas 

tik pats išoriškiausias sluoksnis ir kad už šio sluoksnio yra sudėtinga vidinė 

sistema, kuri pirmiausiai lemia žmogaus psichologiją ir savijautą. Žmogus gali 

turėti gražų ir sveiką išorinį kūną ir gali būti juo patenkintas, bet ar gyvenimas 

teikia džiaugsmą priklauso taip pat ir nuo to, kokios būklės yra vidiniai žmogaus 

kūnai. Ar jie sveiki, stiprūs, gerai suformuoti, neapimti ligų ir t.t. 

 
 

Gebėjimas matyti vidinius kūnus vadinamas telepatija, su kuria galima atskleisti 

vidinį žmogaus pasaulį. Tačiau tai nėra paprasta ir dažniausiai tenka tenkintis 

įvairiais išoriniais signalais, žodžiais ir kognityviniu modeliavimu. Pavyzdžiui, 

lengva modeliuoti gnostinį kūną ir jo projekciją į vaizduotės kontinuumą, nes 

žmogus save suvokia, pažintine prasme, arba pagal įprastinę anatomiją ir 

fiziologiją, kaip organų rinkinį, arba kiti naudoja ezoterinius energetinius 

modelius, kurie vaizduotėj uždedami ant semantinio kūno ir žmogus save supranta 

kaip energijos srautų tinklą ir energetinius mazgus, vadinamus čakromis. Šiame 

vidiniame pasaulyje įmanomi įvairūs gnostiniai modeliai. 

Kita vertus, savijautos pagrindas yra kauzalinio ir semantinio kūno būsena. 

Kauzalinis kūnas tai žmogaus aktyvumo pagrindas, kuris ateina iš kūnų realybės 

gelmės ir gali siekti net pati realybės Šaltinio sluoksnį. Kauzalinis kūnas yra visų 

kitų kūnų pagrindinė priežastis. Jeigu kauzalinis kūnas geros būklės, žmogus labai 

aktyvus, energingas, veiklus ir jo veikla yra pilnavertė ir turininga. Semantinis 

kūnas yra savijautos pagrindas, nes jame yra visi už akių kūno esantys pojūčiai ir 

jutimai. Skausmas, malonumas, nuovargis, silpnumas, stiprumas ir t.t. Semantinio 

kūno malonumo ir skausmo sistema turi grįžtamąjį ryšį į kauzalinį kūną ir valdo 

žmogaus aktyvumą pagal skausmo-malonumo reguliatorių. 

Šiuos kūnus tiesiogiai pamatyti be vidinio žmogaus telepatijos labai sunku, bet 

galima vertinti iš išorinio žmogaus elgesio, taip pat projektuojant į kitus žmones 

savo asmeninės patirties modelius, nes kūnų sistemos žmonių yra vienodos, 

tereikia turėti turtingą gyvenimo patirtį, kad galėtum suprasti visus žmogaus 

elgesio ir savijautos niuansus. Žmogų vertinti arba save vertinti vien tik pagal akių 

http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos6/mentalinis.jpg
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išorinį kūną netinkamas požiūris, nes iš lygties išimama labai daug svarbių 

subtiliosios psichologijos dėmenų, kurių nežinant, neįmanoma pilnai suprasti nei 

savęs, nei kito žmogaus. 

Pavyzdžiui, visuomenėje yra įprasta žmonės skirstyti į tinginius ir darbščius 

žmonės. Bet suprantant subtiliųjų kūnų anatomiją ir fiziologiją, akivaizdu, kad šis 

skirstymas atitinka į skirstymą į fiziškai stiprius ir silpnus žmones. Kadangi 

tingumas yra kauzalinio ir semantinio kūno netinkamos būsenos atspindys, o ta 

būsena gali būti paveldėtas genetiškai kūno silpnumas arba atsirasti dėl kokios 

nors to subtilaus kūno ligos, kuri sekina jėgas, išsiurbia žmogaus energiją ir tai 

atsiliepia jo aktyvumui. O varinėti „tinginį“ yra tas pats kaip versti dirbti ligonį 

arba luošį, nesuprantant, kokias tam žmogui kančias tai sukelia. Kad to nebūtų, 

būtina išmanyti subtiliųjų kūnų teoriją ir mokėti gydyti vidinių žmogaus kūnų 

sutrikimus. Nes visų žmonių normali būklė yra sveikas stiprus kūnas, tačiau 

žmogų gali užpulti liga, kuri kūną susilpnina. Tačiau bet kokią ligą galima 

išgydyti tik reikia išsiaiškinti jos priežastis. 

Yra dar vienas niuansas, kurį irgi labai svarbu aptarti. Tai žmogaus kankinimas, 

luošinant jo vidinius kūnus, kuomet kančia sukeliama nesužalojant fizinių 

žmogaus organų. Su šia problema dažniausiai susiduria vadinamieji 

psichotronikos paveikti žmonės, kurių gyvenimas griaunamas veikiant būtent šią 

vidinę sistemą ir iš išorės vaizduojant, kad nieko nevyksta, o žmogus pats yra 

kažkoks „nenormalus“. Tačiau tai apgaulė ir dezinformacija. Dar vienas būdas 

susigadinti gerą savijautą yra netinkamų vaistų naudojimas, kurie turi neigiamus 

šiems kūnams šalutinius poveikius. Taip vaizduojama, kad vaistais gydomas 

fizinis žmogaus kūnas, bet tuo pačiu suluošinami vidiniai subtilieji žmogaus kūnai 

ir žmogus jaučiasi netinkamai, išsekęs pavargęs, pasyvus, neveiklus ir pan. Todėl 

visus vaistus ypač psichotropinius reikia vartoti labai atsargiai. 

Matant, kad žmogus turi problemų su savo vidiniais kūnais, reikia elgtis labai 

išmintingai ir stengtis padėti išspręsti problemą, o ne ją dar pabloginti ieškant 

konflikto kiekviename žingsnyje. Bet žinoma ir pats žmogus turi siekti gyventi 

sveiką gyvenimo būdą visų kūnų atžvilgiu, užsiimti sportu, kuris treniruoja 

vidinius kūnus, pavyzdžiui naudojant jogą ir psichologines treniruotes, kurių 

įprasta forma yra meditacija. Ir, aišku, reikia rūpintis sveiku bei kokybišku maistu. 

Pati įdomiausia dalis turbūt yra mentalinio kūno įtraukimas į visą vidinių kūnų 

sistemą. Tačiau pasigilinus į savo vidų, akivaizdu, kad mentalinis, arba minčių, 

kūnas labai glaudžiai susijęs su semantiniu kūnu ir vaizduotės kontinuumu. Tai 

galima pamatyti užsimerkus ir pažiūrėjus kokioje semantinio kūno vietoje yra 

minčių centras (galvos sritis), ir kad šis vidinis pasaulis, vidinė mentalinio-

semantinio kūno sistema yra apgaubta vidinės sąmonės burbulo, kuris turi 

kiaušinio formą ir formuoja vidinę erdvę, kurioje minčių ir kiti subtilieji kūnai 

sudaro vieną sistemą. Bet tai ne tik viena sistema, bet ir vidinių sąryšių sistema, 

kurioje vienas kūnas įtakoja kitą kūną, todėl būklė vidiniame pasaulyje taip pat 

priklauso ir nuo minčių, nuo to ar jos pozityvios, ar negatyvios. O tai veikia vidinę 

žmogaus būseną. 

Žinoma norėtųsi kitame žmoguje visas šias būsenas matyti, kad būtų pilnas 

vaizdas, ir ne tik mintis, bet ir kitus kūnus. Tai galima padaryti naudojant 

kognityvinį modeliavimą, projektuojant savo asmeninę patirtį ir renkant apie kokį 
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nors artimą žmogų visą aktualią informaciją. Tikra telepatija arba gebėjimas 

pajausti vidų per atstumą yra unikalus sugebėjimas, kuris be technologinių 

instrumentų yra išskirtinis, unikalus ir labai retas. Tačiau net jo neturint, daug yra 

vien žinoti visą, pilną žmogaus vaizdą ir mokėti kitą žmogų vertinti įtraukiant 

visus reikalingus dėmenis. 

Paskutinė tema, kurią norėčiau paliesti yra gebėjimas subtiliuosius kūnus gydyti. 

Suprantu, kad gydyti galima šviečiant žmogų ir skatinant jį gyventi sveikai, bet 

apie ezoteriniais gebėjimais pagrįstą gydymą aš esu skeptiškas. Nes dažniausiai 

gydantis žmogus, gydūnas paprasčiausiai naudoja savo gnostinį kūną įterptą į 

kūno vaizduotės kontinuumą, kuriame vyksta kažkoks procesas, tačiau tas vidinis 

procesas niekaip nepersiduoda į kito žmogaus kauzalinį arba semantinį kūną ir 

atitinkamai tas gnostinis procesas yra neveiklus, net jeigu gydančio žmogaus 

viduje atrodo, kad jis daro teigiamą poveikį. Todėl geriausias metodas yra 

šviečiamasis, mokant pačiam tuos kūnus išsigydyti, jeigu jie nėra pažeisti 

negrįžtamai, ir nevaizduoti jokių neegzistuojančių gebėjimų, nes tai yra žmonių 

apgaudinėjimas. 

 

 

 

Objektinio daiktiškumo sluoksniai 
 

Fizinio pasaulio daiktų sandarą aiškina ne tik fizikos ir chemijos mokslai, bet ir 

filosofinis metodas, kuris yra šių disciplinų pagrindas. Mano žinoma teorija 

tiksliųjų mokslų metodą vadina kontinuumų metodu, kuriame yra sensorinis, 

fizinis ir matematinis kontinuumai, kurie teoriniame modelyje sujungiami į vieną 

sistemą. Tačiau ant šios struktūros galima uždėti ir kitą, kuri artimesnė 

filosofiniam mąstymui. 

Kiekvieno daikto šaknis yra kauzalinis kūnas, kuris kaip sako pats pavadinimas 

yra „objekto“ priežastis, ta gilioji šakinis, kuri generuoja informaciją ir ją paverčią 

į substancialų daiktą. Kauzalinis kūnas realizuojamas dviem keliais: vienas 

kelias yra tiesioginio aktualizavimo ir sudaiktinimo ir antras yra aktualizavimas 

per dzetą-struktūrą. Pirmame variante kauzalinis kūnas virsta semantiniu kūnu, 

kuris yra tas jausmas, kurį objektas sukelia, kai žmogus susiduria su kūnu be 

regos tarpininkavimo. Ir galutinė stotelė, šiame variante, yra akių kūnas, arba tas 

apvalkalas, kuris uždedamas ant kauzalinio ir semantinio kūno, pagal akių 

interpretaciją. 

 

Tačiau ne čia visas įdomumas. Su vaizduote daiktas sujungiamas per dzetą-

struktūrą, kuri sudaryta iš gnostinio kūno ir daiktiško kontinuumo, kurie susiejami 

į vieną sistemą ir pervedami į semantinį kūną, kuris vėliau aprengiamas akių. 

Galima pridurti, kad tarp semantinio ir kauzalinio kūno yra grįžtamasis ryšys, 

kuris reiškiasi struktūros griovimo ir palaikymo galimybių vertinimu, kurios 

feedback‘inamos į kauzalinio kūno judrumo struktūrą ir daiktas arba siekia 

aktyvumo, arba priešinasi ardymui bei destrukcijai per savo reaktyvumą. Ir 

paskutinis struktūrinis mazgas yra atminties, arba tapatybės kūnas, kuris tapsme 
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išsaugo patvarumą, stabilumą ir tapatumą, neleidžia daiktui iširti ir išnykti tapsmo 

procese. Dėka jos daiktas visada išlieka tas pats. 

 

Visas šis modelis lengvai sujungiamas su pradžioje minėtu kontinuumų modeliu. 

Sensorinis kontinuumas yra semantinis ir akių kūnas, matematinis ir fizinis 

kontinuumas yra dzeta-struktūra. Kuri sukuria tą nematomą pagrindą arba 

karkasą, kurį į objektinį pasaulį įdeda žmogaus pažinimas. Fizinis kontinuumas 

yra aštuonių kategorijų sistema, sudaryta iš a) substancijos, b) erdvės, c) judėjimo, 

d) laiko ir e) energijos, f) informacijos, g) šablono ir h) suvokimo. Tai yra, 

kiekvienas daiktas turi, šia prasme, gnostinės branos sluoksnį ir fizinės branos 

sluoksnį. 

Tiesioginė aktualizacija visada yra patiriamas kietas daiktas, o dzeta-struktūra yra 

ta lanksti sistema, kuri leidžia į fizinės tikrovės daiktus pažiūrėti kūrybiškai, pagal 

kūrybinius kontinuumų modelius, tai yra, galima į daiktą įdėti bet kokią teoriją ir 

tada apvilkti jį jusliniais rūbais. Kitaip sakant, ezoterinė ir mokslinė daikto 

interpretacija skiriasi būtent vidine jusliškai nematoma dzeta-struktūra, kuri gali 

vertinti aplinkinį pasaulį ir materialistinio mokslo, ir magijos požiūriu. Bet kokiu 

atveju, ši struktūra pagrįsta kontinuumų galimybėmis ir juose slypi visi įmanomi 

šio sluoksnio modeliai. 

Dabar šį daiktišką objektyvumą galima sieti su dviejų atšakų teorija, pagal kurią 

signalas iš „kauzalinio kūno“ skyla į daiktišką ir mentalinį kanalą, kurie 

sujungiami sąmonėje ir vienoje pusėje rodo objektyvų, kietą pasaulį, vadinamą 

fiksatu, o kitoje, minčių ir vaizduotės pasaulį, kuris iš esmės yra laksatinės 

struktūros. Fiksatas yra atminties kūnas, kauzalinis kūnas, semantinis kūnas ir 

akių kūnas, o laksatas yra dzeta-struktūra, nes susiformuoja atspindžio sistema, 

kur mentalinis laksatas ir gnostinis kūnas yra vienas kito pratęsimas, kaip pirmyn 

ir atgal judantis kanalas, jungiantis minčių ir daiktų pasaulį. Aišku, teoriškai 

suvokiama, kad gnostinis kūnas yra objektyvi fiksatinė sistema ir proto uždavinys 

šią struktūrą išaiškinti. Bet tai grynu pavidalu retai pavyksta, tad visada gaunasi 

mentalinis-daiktinis mišinys. 

Todėl galima sakyti, kad dzeta-struktūra yra laksato ir fiksato mišinys, kai 

pirmiausiai suformuluojami ekrane dėmenys, o tada naudojant juos bandoma 

paaiškinti patį ekraną, arba šiuo atveju – daiktišką, objektinę realybę. 

Ši struktūra galioja ir fiziniam burbului, tai yra daiktiškam bei kūniškam 

pasauliui, bei gnostinei sielos teorijai. Ji gali būti atsukta į daiktiško kanalo ekraną 

ir aiškinti jo daiktus arba gali būti atsukta į mentalinį kanalą ir aiškinti mentalinius 

reiškinius. Vienas iš tokių reiškinių yra oneirinė realybė, kurioje šiuo modeliu 

galima interpretuoti sapno sąmonės fiksatą ir laksatą. 

Kuo skiriasi pagrindinės realybės ir sapno realybės objektas. Visa sluoksnių 

sistema yra vienoda, skirtumas tik tas, kad yra skirtingos dzeta-struktūros, nes 

realiame pasaulyje ji formuojama objektyvumo filtro, o iškraipymas vadinamas 

fantastine laksatizacija; o sapno pasaulyje jį išforminama visose aštuoniose 

vietose. Tos aštuonios vietos yra deformuoti fizinio kontinuumo parametrai. 

Sapno siurrealizmas gali reikštis per laiką, erdvę, substanciją, judėjimą, energiją, 

informaciją, šabloną ir suvokimą. Kaip proporcijos ir struktūros matematiškai 

iškraipomos, tokios gaunamos dzeta-struktūros deformacijos. 
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Mįslingas yra sapno objekto kauzalumas, bet jo šaknies galima ieškoti 

energomorfiniame lauke, iš kurios kyla laksatas, tada mentaliniai vaizdiniai, 

mintys. Šios siurrealistinės struktūros pereina į gnostinį kūną ir sukuria neįprastą, 

tikram pasauliui svetimą logiką, galimybes, reikšmes, suvokinius ir vaizdinius. 

Toks pasaulis gali būti labai supainiotas, simbolinis, svetimas šiam pasauliui, bet 

tai tik dėl tam tikrų Z formos deformacijų kūno sluoksnių sistemoje, kaip jie 

suvokiami pažįstančios sąmonės. 

Atmintis nėra tokia svarbi, nes logika gali būti labai įvairi ir nesikartojanti, tai yra, 

ji nekopijuojama, bet kūrybingai apdorojama. 

Kauzalinis kūnas visada yra pirminė tikrovė, kuri gali siekti net realybės šaltinį, 

tai yra sluoksniuotoje kūno sąrangoje turėti labai gilią šaknį. Kontinuumas, 

semantinis kūnas ir akių kūnas yra antrinė tikrovė, kuri parodo sąmonei jos 

artimiausią aplinką per objektyvumo filtrą. Galų gale yra antrinės tikrovės 

toliausia vieta, kuri yra „mintis apie…“, kuri taip pat koreliuota su objektiškais 

sluoksniais, arba kūnais, ir yra sudėtinė šios sistemos dalis. Ji gali pereiti į 

pirminės tikrovės dzeta-struktūrą ir atspindėti laksatinę, racionalistinę sąmonės 

perspektyvą arba akcentuoti juslinį fiksatą, kurio paviršius laikomas vieninteliu 

svarbiu daikto sluoksniu, kuris paverčiamas pažinimo absoliutu. 

Mokslas nuo ezoterikos skiriasi tuo, kad ezoterika panaši į filosofiją ir tenkinasi 

laksatine perspektyva, o mokslas siekia tirti, arba ieškoti dėmenų, ir objektyviai, 

eksperimentais, atradimus pritaikant efektyviai, veikiančiai praktikai. Taip 

pirminė, niekinė tikrovė meterializuojama ir paverčiama ontologine realybe, ne 

vien pažinimo konstruktu. 
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IV. Telepatiumas 
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Telepatiumas. Šviesa tamsoje 
 

Šiame skyrelyje pamėginsiu paaiškinti kelias ezoterikoje ir religijose sutinkamas 

sąvokas, kurios yra susijusios su telepatijos teorija. Šioje teorijoje kalbama apie 

žmonių telepatijos įmanomus modelius, kurie nukopijuoti nuo pilnai telepatinės 

rūšies gebėjimų mechanizmo paaiškinimo. Tos sąvokos yra „nušvitimas“, „trečios 

akies atidarymas“, „aiškiaregystės dovana“ ir t. t. Imant konkretų mechanizmą, tai 

yra ne kas kita kaip telepatinis „apsukimas“, kurio dėka žmogaus sensoriumas 

panyra į kito sluoksnio pasaulį. Tai gali atrodyti keista, neįtikėtina, neįprasta, bet 

tik todėl, kad pakitusi sąmonės būsena yra kitokia nei įprastinė, ir jeigu žmogus 

neturi patirties arba informacijos, sunku tokiomis galimybėmis patikėti, ypač tada, 

kai jis būna įtikėjęs propaganda. 

 

Įprastinė sąmonės struktūra yra sąmonė-kūnas-kūnas-sąmonė, kuri aprašo būseną, 

kai žmonės sąveikauja tik per savo kūnus. Apsukta būsena, kuri nušviečia 

sensoriumą, yra kūnas-sąmonė-sąmonė-kūnas. O jeigu kalbėtume apie kitokius 

nušvitimus, ne tik apsukant fizinę ir gnostinę braną, tai įmanomas ir pakilimas, 

kuris pasiekiamas įvairiomis ezoterinėmis praktikomis. Kadangi tie sluoksniai 

man nežinomi ir nepasiekiami, nes aš nesu „pakilęs“, juos žymėsiu tik skaičiais 

tam, kad parodyčiau principą. Formulė yra kūnas-sąmonė-3-3-sąmonė-kūnas. 

Šioje formulėje matome, kad kai žmogus įeina į transą, jo sąmonėje įsijungia 3 

sluoksnio režimas, kurį galima laikyti, kita dvasine dimensija. 

 

Tačiau šis skyrelis ne apie tai, čia kalbėsiu tik apie pirmo ir antro sluoksnių 

apsukimą, kuris reikalingas telepatijos gebėjimui. Nesakau, kad kiekvienas 

žmogus gali tą padaryti. Kai kurie gali tikrai ir, aišku, gali ne-žmonės. 

 

Tokio principo pagrindas yra laukų teorija, kurioje daroma prielaida, kad visi 

fundamentalūs laukai yra begaliniai ir turi savo kosmosą. Iš šių laukų sudaryti 

tikrovės sluoksniai yra pasauliai, kuriuose galima turėti „regėjimo“ sugebėjimą. 

Reikia tik pasiekti, kad jie būtų perkelti į žmogaus rodomąją sąmonę, kurioje būtų 

susieta šių sluoksnių aplinka. Kalbant apie telepatiją, tai yra minčių, jausmų, 

vaizdinių, atminties sankaupos, kurios atsiranda ne uždaroje rodomosios sąmonės 

kapsulėje, bet tam tikroje išplėstinėje aplinkoje, kokioje, pavyzdžiui, yra ir kūnas. 

Čia žmogus gali matyti savo kūną, kitų žmonių kūnus, daiktus ir surinkti bet kokią 

jį dominančią informaciją. 

 

Tokie patys kūnai savo pasaulyje yra ir mintys, tik įprastinėje sąmonės struktūroje 

jie yra uždaryti. Kad jie atsivertų, arba sąmonėje įvyktų nušvitimas, reikia 

įvykdyti veiksmą, kurį aš sąlygiškai vadinu apsukimu. Čia nėra jokios mistikos – 

apsukimas yra sluoksnių savo smegenyse apsukimas, gnostinio pasaulio 

perkėlimas į savo sensoriumą, po kurio jis nušvinta, atsidaro trečia akis. Savo 

sąmonės struktūrą pakeisti nėra taip paprastą, todėl siūlau neįsivaizduoti, kad šį 

tikslą pasiekti labai lengva – jį pasiekia tik vienetai, kaip vienetai pasiekia 

nušvitimą. Ir tam reikalingas ne įprastinis bet specialiomis treniruotėmis pagrįstas 

gyvenimo būdas, panašiai kaip tikro Indijos jogo. Ne tokio, kuris jogą praktikuoja 

šiaip, laisvalaikiu, kad sustiprintų savo kūną ar sąmonę. 

 

U formos schemas jau esu aprašęs, tad su šia idėja bent kai kurie žmonės yra 

susipažinę. Yra trys galimybės, apibūdinančios trys pasaulėžiūras: 
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a) redukcionistinis modelis, kuris įsitikinęs, kad kūno sluoksnis vienintelis, o 

sąmonė yra šio sluoksnio tam tikra informacinė būsena, 

 
 

b) dualistinis modelis, kuris laiko, kad sąmonė yra atskiras nuo kūno pasaulis, kurį 

vadinu gnostine brana (gnosis gr. – pažinimas), 

 

 
 

c) ezoterinis modelis, kuris tvirtina, kad galima keisti įprastinę sąmonės būseną, 

įeinant į pakitusias sąmonės formas, žmogaus branduolyje apsukant sluoksnius ir į 

aukštesnes dimensijas perkeliant „regėjimo“ gebėjimą. Paskutiniu atveju, tai yra 

mechanizmas, kuriuo vyksta sąmonės nušvitimas, pakilimas ir t. t. Atsiranda 

gebėjimas matyti kitų žmonių mintis, išeiti iš savo kūno, bendrauti mintimis ir t. t. 

http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos5/redukcionistinis.jpg
http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos5/dualizmas.jpg
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Bet tai labai sudėtingas procesas, kuriam reikia laisvos, ne lobotomo, sąmonės ir 

ilgų treniruočių. Žemesnio rango žmonija dirbtinai laikoma psichologinių iliuzijų 

pasaulyje, kuriame propaguojamas redukcionistinis modelis, pozityvizmas ir 

žmogaus paslaptys saugomos po 9 užraktais, nes nenorima, kad jie įgytų 

aukštesnių gebėjimų. To siekiama bet kokia kaina, net technologiškai užgrobiant 

smegenis ir slopinant visas išsivadavimo galimybes pačioje užuomazgoje. 

 

Dualistinis modelis yra dvasinis modelis įvairiomis prasmėmis – kultūrine 

prasme, etine prasme, kartais net ontologine prasme, nes žmogus turi galimybę 

vienas pats gyventi kitame, savo vidiniame pasaulyje, kuris vadinamas Dvasia. 

Tačiau schema lieka ta pati, be sluoksnių apsukimo. Ir paskutinis variantas, kai 

žmogus žino visas apsukimo galimybes, o vienetai savo gyvenime išsikelia tikslą 

tai įgyvendinti praktiškai – pasiekti nušvitimą ir pakilimą. Reikia neužmiršti, kad 

tai yra viso gyvenimo darbas. Per mėnesius ar net metus to nepasieksi, gali 

prireikti dešimtmečių, jeigu nenaudoji specialių priemonių. 

 

Šias struktūras net galima išskirstyti rangais. 

1 rangas turi sąmonės schemą: sąmonė-kūnas-kūnas-sąmonė; 

2 rangas turi schemą: kūnas-sąmonė-sąmonė-kūnas; ir 

3 rangas: kūnas-sąmonė-3-3-sąmonė-kūnas. 

 

Sąveika visada vyksta U formos viduje, tad savo psichikoje būtina apsukti 

standartinę struktūrą, kuri yra tokia, kaip parodyta 1-am rangui. Pirmas rangas yra 

įprastinė žmonija, antras rangas yra Iliumintai, o trečias rangas yra Iliuminatų 

dievai, kurie yra iliuminatai, pasiekę Pakilimą. Pirmasis pasaulis yra fizinio ir 

protinio darbo pasaulis, kuriame dominuoja juslinės pramogos; kiti žmonės 

gyvena Dvasios pasaulyje, laikosi askezės ir etinės disciplinos, įsivaizduodami, 

kad taip galima pasiekti nušvitimą ir pakilimą. Tačiau šių žmonių trečia signalinė 

sistema neatidaryta, ir net būdami „dvasiniais“ žmonėmis jie turi sąmonės 

struktūrą sąmonė-kūnas-kūnas-sąmonė, kur vidinis sluoksnis yra kūniškas ir 

Dvasia realizuojama sąveikaujant kūnais. Tai yra žmonės, kurie siekia Dvasinio 

grožio, nors gyvena žemesniame pasaulyje. 

 

http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos5/telepatija.jpg
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Nors pasiekti nušvitimą – sudėtinga ir nušvitusių žmonių yra nedaug, jie yra 

žmonijos lyderiai, kurių tikslas vesti visą žmoniją į Pakilimą. Bet yra jėgos, kurios 

šį procesą stabdo, todėl tai ne toks lengvas uždavinys. Čia vyksta kova dėl sielų. 

Inkarnacijos ratas sukasi nesustodamas, ir dalis nuvedama šviesos, o dalis – 

tamsos keliu. Klausimo, kodėl didžioji 1-o rango žmonija slopinama 

technologiškai, kas ir kodėl prisideda prie šios sistemos, aš kol kas nematau, todėl 

pasakyti negaliu. Man tai yra mįslė. Nežinau net ar Iliuminatai siekia gero, ar 

pikto, o gal dalis gero, o kita dalis – blogo. Bet kad yra grupuotės, kurios siekia 

blogo yra faktas, kurį patvirtina technologinio slopinimo sistema. 

 

Dabar apie tai, kaip siekiama Nušvitimo. Yra vienas natūralus metodas, kuris 

vadinamas tamsos meditacija ir kitas cheminis, kuris naudoja DMT substanciją, 

leidžiančią atverti DMT Visatą ir pamatyti, ką reiškia įleisti į sensoriumą kito 

sluoksnio struktūras, pašalinant juslinę informaciją. Pirmas metodas – legalus, o 

antras metodas, kol kas žemesniam rangui uždraustas. Tai dar vienas įrodymas, 

kad egzistuoja sąmokslas prieš žmoniją. 

 

Tamsos meditacijos pagrindinis tikslas iš rodomosios sąmonės pašalinti visą 

juslinę informaciją, paneriant ją į visišką tamsą, tada tam tikrais metodais ir 

koncentracija siekiama šioje vietoje (Tamsoje) atverti kitą, Šviesųjį sluoksnį. Kai 

šio tikslo pavyksta pasiekti, sąmonėje įvyksta Nušvitimas ir pradedamas matyti 

kitas, gnostinis pasaulis, kuriame gyvena kitų žmonių vidiniai pasauliai, jų 

minčių, jausmų ir prisiminimų sankaupos. Taip atveriamas telepatijos 

sugebėjimas, kurio mechanizmas yra sluoksnių apsukimas. Bet tam reikia 

sugebėti tamsoje matyti šviesą nenaudojant akių, o toje šviesoje turi būti kitų 

žmonių pasauliai. Kad visa tai tikra, turi būti įrodyta sugrįžus į įprastinę būseną, 

kur gaunama kūniška patvirtinanti informacija – tikras žinojimas, numatymas, 

aiškiaregystė, kurie „išsipildo“. Galimos šios sistemos imitacijos ir pagrindinė iš 

imitacijų yra kognityvinė telepatija. Arba būna visiškos klastotės, kurios 

nepasitvirtina. Reikia suvokti paprasta dalyką, kad nušvitimą pasiekti labai sunku, 

tai padaro tik vienetai ir būtina sąlyga yra laisva nuo slopinimo, arba lobotomijos, 

sąmonė. 

 

Kodėl šioje „technikoje“ svarbi tamsa. Priežastis labai paprasta – tamsa 

kankorėžinėje liaukoje skatina DMT molekulių išsiskyrimą, kurios sugeba 

sensoriume sukurti reikalingas rezonansines būsenas, atveriančias kitą sluoksnį, 

kurį „keliautojai“ vadina DMT Visata. Tai kita realybė, kuri yra žmogaus 

psichinės tikrovės pagrindas. Tai yra pirma prielaida, kuri leidžia žmogui pasiekti 

nušvitimą, nors šios priemonės trūkumas tas, kad ji nėra visai natūrali. Pagal 

atliktus tyrimus, žmogui 300 valandų išbuvus visiškoje tamsoje, natūraliai 

pradeda gamintis DMT ir žmogaus rodomąją ir kaupiamąją sąmonę aplanko 

vizijos, kurios sujungia ją su kitu realybės sluoksniu. Šią substanciją galima gauti 

ir cheminiu būdu, iš tam tikrų augalų arba nusipirkti susintetintą. Tai tiems 

žmonėms, kurie skuba, neturi kantrybės ilgai dirbti ar nori iš anksto gauti 

įmanomo rezultato pavyzdį, kad žinotų, jog tikslas realus ir veltui laikas 

nešvaistomas. Tačiau tokiems eksperimentams reikia gauti leidimą. Be leidimo 

įjungiamas slopinimas ir net pavojinga vartoti DMT, nes gali užgrobti smegenis ir 

pridirbti problemų… Gali būti net kad Iliuminatai turi greito nušvitimo dirbtines 

priemones cheminiu pavidalu, kurios pagreitina procesą, bet man tokių matyti 

neteko. 
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Yra daug priemonių siekiant aukštesnės sąmonės. Galima sakyti, kad gyvenime 

tai vienintelis vertas dėmesio tikslas – pasiekti nušvitimą, o tada pakilimą. Vien 

dėl to, kad aukštesnė sąmonė gali apsaugoti žmogų nuo įvairių gyvenimo 

negandų. Čia reikia sujungti visas telepatijos galimybes, tokias kaip technologinė 

telepatija, kognityvinė telepatija ir fenomenologinė, kuri pagrįsta aprašytų 

realybės sluoksnių apsukimu, kuris atveria daug turtingesnį vidinį ir išorinį 

Kosmosą. Natūraliems telepatams apsukimas gaunasi lengvai, be jokių pastangų, 

tačiau kitiems žmonėms – tai yra trečios akies, arba trečios signalinės sistemos 

atvėrimas, reikalaujantis daug darbo. 

 

Kaip matome yra ne vienas kelias. Tačiau būtina perspėti, kad kai kurie iš jų 

susiję su didele rizika. Nuo rizikos apsaugo tai, kad žmonių, kurie „patiki“ ir 

tokių, kuriems pakanka gebėjimų ir kantrybės yra nedaug, o tai tuo pačiu apsaugo 

ir nuo pavojų. Reikia neužmiršti, kad tokių žmonių yra ne vienas ir jie visi 

kontroliuojami arba kitaip – patys kaip regintys vienas kitą kontroliuoja; bent jau 

žino kas tai sugeba ir įtraukia į priežiūros sistemą, kuri susijusi su Iliuminatų 

organizacija. 

 

 

Ezoterinė telepatija 
 

Yra daug telepatijos rūšių, nors kai kurie žmonės ne visas jas laiko tikromis. Tos, 

kurios veikia yra netikros, o kurioms reikalingi specialūs gebėjimai ir juos turintys 

žmonės – retenybė, tikros. Tačiau, kadangi jos neįrodytos, tai nėra apie ką 

šnekėti… 

Kita vertus, yra įrankis, kuris vertinamas pagal efektyvumą ir teikiamą naudą, tad 

visai nesvarbu kaip jis vadinamas – sukompromituotu pavadinimu ar ne. Rinktis 

pavadinimą-taikinį gal ir rizikinga, nes iš karto tapsi puolimo objektu, tačiau kas 

vertins pagal naudą, pagal galimybę geriau pamatyti žmogų, į primityvų aplojimą 

tikiuosi nekreips dėmesio. 

Nežinau ar metodas naujas, ar ne, nes idėjos, nors ir nemoksliniu būdu, bet į galvą 

atėjo ne iš šaltinių ir autoritetų, o tiesiog gimė mintyse – iš nieko. Galbūt tą patį 

suprato ir daugybė kitų žmonių, bet vėlgi – čia ne kokios nors varžybos. Todėl aš 

šitų idėjų nesisavinu, bet ir neatiduodu kitiems. Rašau taip, kaip yra mano galvoje. 

Vienas iš principų labai paprastas: tarkime, kad žmogų sudaro tam tikras elementų 

rinkinys, už kurio ribų neįmanoma išeiti. Žinodamas tą rinkinį, gali numatyti visas 

kiekvieno žmogaus galimybes. Tarkime simboliškai šis rinkinys atvaizduojamas 

kaip sistema iš 5 kvadratų. Kiekvieną akimirką gali realizuotis tik kokia nors 

viena galimybė, bet neišeinant už 5 galimybių ribos. Vadinasi „5“ yra visas 

žmogus. Tai matydamas – matai žmogų jo visumoje. Tačiau tam trūksta 

konkretumo, nes telepatija tai ne gebėjimas suvokti galimybes, bet tų galimybių 

realizacijas, arba faktus. Jeigu kvadratus pavadinsime numeriais ir padarysime 

prielaidą, kad realizuojamas tik vienas kvadratas vienu metu, tai galimybės bus 1-

2-3-4-5 visos kartu, o faktas, pavyzdžiui, 3 arba viena aktualizacija. Nustatymas, 
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kuri būsena yra kokiu nors duotu momentu, vadinamas telepatija. Tačiau žmogus 

gerai matomas ir žinant kokios įmanomos visos galimybės. 

Pavyzdyje galimybių duota nedaug; o realus žmogus apima dešimtis tūkstančių. 

Tačiau visos jos sugrupuotos ir susietos, todėl išrinkimo darbas gerokai 

palengvintas. Galima pradėti nuo fizinio kūno anatomijos. Šiuo klausimu visi 

žmonės vienodi ir savo organais negali būti niekas daugiau. Taip pat vyksta 

vienodi procesai. Tad apie kiekvieną žmogų galima pasakyti daug dalykų, kurie 

yra universalūs. Energetiniai kūnai taip pat ne išimtis – žmogus negali pagal savo 

pageidavimą pasirinkti bet kokios sandaros, ji duota visiems vienoda, kaip 

kvadratų rinkinys. Vadinasi norint pamatyti, kas konkrečiu momentu vyksta, 

reikia mokėti pajausti faktą, t. y., išrinkti „vieną iš penkių“. 

Šį principą žinantys žmonės yra geri spėjikai; nenuostabu, kad atrodo, jog jie gali 

matyti žmones kiaurai. Tai gali kiekvienas, nors būdingas nevienodas 

meistriškumo lygis, nes kartais būna svarbu ne tai, kad spėji ir atspėji, bet kaip 

sugebi matyti. Gebėjimas savo sąmonėje matyti kitą žmogų skirtingas visiems 

mentalistams, tačiau jis yra tobulinamas ir lavinamas. 

Tad nuo kokių „kvadratų“ reikėtų pradėti? Mano naudojami terminai yra mano 

asmeniniai. Kitaip sakant, jie nėra „moksliniai“ ir nenaudojami jokioje teorijoje. 

Tai galima laikyti trūkumu, tačiau juk ne terminuose pažinimo esmė, bet principų 

supratime. Taigi kiekvienas žmogus turi rodomąją sąmonę, kurioje galima 

parodyti daug dalykų: kas yra, kas buvo, kas bus, kas turi būti, kas būtų buvę ir t. 

t. Toliau nemažiau svarbi yra kaupiamoji sąmonė, kur surinktos visos buvusios 

būsenos ir kurias galima vėl padaryti esančias dabar, arba kitaip sakant – 

atsiminti. Ir valdomoji sąmonė, kuri priima sprendimus, renkasi ir vykdo tam tikrą 

susikurtą planą. 

Nesunku suprasti, kad svarbiausia rodomoji sąmonė, nes ji suriša visus duotus 

suvokimus erdvėje ir laike. Taip gaunamos dvi žmogaus dalys – sensoriumas bei 

kognityviumas, abu esantys rodomojoje sąmonėje. 

Rodomoji sąmonė turi vidinę sandarą, kurią taip pat gerai žinoti, bet ji mentalizme 

nėra labai svarbi. Nebent būtų žmonių, gebančių pajausti kitą per šią vietą. Viskas 

prasideda nuo informacijos, patenkančios į šabloną, kuris atlieka filtravimo ir 

susiejimo darbą. Toliau, šis šablonas įgauna konkrečiam juslumui būdingas 

kokybes, kurios priklauso nuo to, per kokią vietą surenkama informacija. Kokybės 

gali būti garsų, vaizdų, minčių, vaizdinių ir pan. Bet rodomoji sąmonė pasirodo 

aukščiausioje pakopoje, vadinamoje suvokimu. Suvokti galima pasaulio daiktą, 

savo vaizdinį, mintį; vadinasi suvokimas yra galutinė instancija, ta vieta, kuri 

tapatinama su šviesiuoju žmogiškumu. 

Ši žmogaus vieta labai svarbi, tad nenuostabu, kad yra norinčių ją pamatyti. Šis 

pamatymas vadinamas neteisėta telepatija. Tačiau, kadangi iki tikro telepato 

daugumai toli, tai ir nusikaltimą padaryti ne taip paprasta. Daug lengviau yra 

padaryti kitą nusikaltimą, t. y., iškraipyti tiesą, apie ką nors pasakyti tai, ko jo 

tikrovėje niekada nebuvo. 

Tai yra gera pradžia. Bet prieš pradedant pirminius skenavimus reikia žinoti vieną 

svarbų principą. Jeigu skenuoja tik mentalistas, tai geriausia pradėti nuo aplinkos, 

nes nuo to kokia yra artimiausia ar tolimesnė aplinka, priklauso sąmonės turinys. 



35 
 

Jeigu žmogus yra rodomojoje sąmonėje, tai jis mato arba pasaulio, arba savo 

minties dabar. Mintis dažniausiai būna susijusi su šiuo pasauliu, vadinasi norint 

žinoti kas mąstoma, reikia žinoti aplinką. Jeigu skenuojama ne rodomoji, bet 

kaupiamoji dalis, riekia žinoti buvusias aplinkas ir konkrečiai, su kuria iš rinkinio 

vieta susijusios mintys. 

Su valdomąja sąmone – taip pat nėra daug problemų, bent jau galimybių 

lygmenyje. Žmogus turi būtinus ir nebūtinus poreikius, tad visi pagrindiniai planai 

susiję su kokiu nors iš jų. Pasirinkus vieną poreikių grupę, kiekviena jų išsišakoja 

į daugybę galimybių, priklausančių nuo žmogaus tipo. Pavyzdžiui, poreikiai susiję 

su bendravimu ir pramogomis. Kiekvienas žmogus šiais klausimais turi įpročius ir 

galima nesunkiai numanyti konkretų konkrečiam momentui planą. O šis 

įgyvendinamas valdomosios sąmonės, kuri naudojasi visomis kitomis sąmonės 

rūšimis kaip resursais. 

Noriu dar kartą pakartoti principą, kad žmogų lengviausia pažinti pagal jo aplinką, 

nes kiekviena aplinka turi savo specifiką ir sėkmingas žmogus būna prie tos 

specifikos prisitaikęs. Prisitaikymas reiškia, kad susiformavusios struktūros prote, 

kaupiamojoje dalyje, o planai būna įdėti aplinkos, kurioje žmogus veikia. Jeigu ta 

aplinka yra organizacija, tai kiekvienas jos narys vykdo tos organizacijos 

strateginį planą. Vadinasi jį žinant galima žinoti jeigu ir ne visus kvadratus, tai 

bent dalį jų – tikrai. 

Žmonių mintys būna įvairios: reprezentacinės, atsiminimų, planų. Kaip jos 

sąmonėje atsiranda suprasti nesunku. Per visą gyvenimą pasaulis po truputį 

rekonstruojamas asociatyvinėje hologramoje, kur jis įgyja tinkle esančio modelio 

formą. Mintis iš šio tinklo surenka kokią nors informaciją per reikalingus mazgus 

perleidžiant srovę ir tas mazgas aktualizuojamas į mintį. Šitaip laike išsidėstę 

žybsniai yra ne kas kita kaip minčių seka, kuri rodo su sensoriumu arba 

kognityviumu koreliuotas informacijas sąmonei. Mintis gali atrodyti labiau 

semantinė, o gali turėti ir vaizdinių pavidalą. 

Reikia neužmiršti, kad mintys yra suskaidytos ir jas galima skaičiuoti. Tai reiškia, 

kad viena mintis turi stadijas – ji atsiranda, kelias sekundes išsilaiko sąmonėje ir 

išnyksta. Tada kyla kita mintis, kuri gali būti ankstesnės minties tąsa, o gali ir 

nebūti. Praėjusi mintis pereina į kaupiamąją sąmonę ir gali būti ištraukta čia tada, 

kai iš rodomosios sąmonės būna išnykusi. Tad kai su žmogumi dirbama 

telepatiškai, riekia atsikirti darbą su rodomąja ir kaupiamąja sąmone, nes jų 

specifika – skiriasi. Tačiau tai pajausti turi kiekvienas žmogus asmeniškai. 

Ruošiantis užsiimti telepatija, nesvarbu kokia būtų jos rūšis, reikia paruošti savo 

sąmonėje vietą, kurią vadinu telepatiniu sensoriumu, t-sensoriumu. Jis turi būti 

integruota su jusliniu sensoriumu ir su kognityviumu, per kurį reiškiasi iš kitos 

realybės paimta informacija. Sensoriumai integruojami vertikaliai, tai yra juslinis 

žmogaus kontūras papildomas išplėstais laukais, į kuriuos turi būti perkelta 

telepatinė informacija. Taip pat būtina integruoti horizontaliai, nes į šiuos 

telepatinius sluoksnius turi būti perkelta informacija iš minčių pasaulio. Šitaip 

sukuriamas sintetinis atvaizdas, kuriame sumodeliuota informacija, ateinanti iš 

žmogaus vidinės dalies. 
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Skenuojant žmogų, reikia turėti viso pasaulio modelį, nors tai gali būti 

prieštaravimas, nes telepatas turi gauti informaciją savais telepatiniais kanalais. 

Modelis gali būti orientuotas į erdvinį surišimą, tačiau tai įprastas vaizdavimo 

būdas. Mažiau įprastas yra laikinis surišimas. Principas elementarus. Sąmonėje 

vienokiu ar kitokiu pavidalu aktualiai yra tik tai, kas yra dabar arba kas buvo 

anksčiau. Vadinasi visi procesai atsiremia į dabartį, kurią galima vaizduoti 

horizontalia tiese. Šis principas galioja ir žmogui, ir visai visatai. Tai simbolinis 

tapsmo, kitimo atsiremiančio į dabartį pavaizdavimas. 

Skirtingi reiškiniai turi skirtingą praeitį. Pažymėję ją skale, žyminčia 

dešimtmečius, šimtmečius ir tūkstantmečius, gauname praeities atvaizdavimo 

priemonę. Pavyzdžiui, keturiasdešimt metų turinčio žmogaus skalė padalinta į 

keturias dalis, dvidešimt metų – į dvi ir t. t. Modeliuojant reiškinį, ypač 

kaupiamąją dalį, skenuojama aplink šią skalę surinkta informacija. Galima 

matuoti nebūtinai žmogų. Valstybės skalė apima kelis tūkstančius metų, o šios 

skalės visas turinys sukuriamas baigtinių žmonių gyvenimų atkarpų. Tačiau visi 

reiškiniai atsiremia į dabartį, kuri apriboja tai, kas vyksta ir po truputį slenka laiku 

tolyn, vystantis procesams, tęsiantis ir gęstant žmonių gyvenimams. 

Į šitą dabarties tiesę atsiremiančios realybės sudaro hierarchiją. Yra visatos 

procesas, jos skalė į praeitį ilgiausia, visatoje tam tikroje vietoje atsiranda 

galaktika, galaktikoje susiformuoja planetų sistema ir konkrečiai mūsų planeta, 

atsiranda visa gyvybė arba biosfera, tada išsivysto žmogus, atsiranda žmonija, ji 

sukuria istoriją, civilizacijas, valstybes, o šiose savo gyvenimus gyvena konkretūs 

žmonės. Kiekviena dabartis apribota tame pačiame taške visiems esiniams, ji 

tapati yra visatai ir atskiram žmogui, nes visi prie šios tiesės stovi kaip prie starto 

linijos, kuri pamažu tolsta ir reikia šiek tiek pasislinkti į priekį nenorint likti 

praeityje. 

Šioje sistemoje naudojamos dvi logikos: laiko evoliucijos logika, kai situacijas 

determinuoja praeities konfigūracijos; ir erdvės logika, kai mažesnis reiškinys yra 

įkomponuotas į didesnį ir šis jį lemia. Pavyzdžiui, žmogus priklauso nuo visatos, 

galaktikos, planetos klimato, biosferos, žmonijos, valstybės, visuomenės, 

artimiausių aplinkinių žmonių ir tik paskutinėje vietoje nuo savo laisvės. 

Vadinasi, skenuojant konkretų žmogų, reikia šią hierarchiją turėti omenyje, nes 

nuo jos priklauso ateities modelis, tai kas peržengia dabarties tiesę ir numato tuos 

procesus, kurie vyks ateityje. Kai kurie dalykai yra deterministiniai, priklausantys 

nuo dėsnių. Tokia yra visata, galaktika, planeta. Ir nuo pasirinkimų bei sprendimų. 

Tokie yra žmonės, jų grupės ir pavieniai individai. 

Labai tolimoje perspektyvoje žmogus priklauso nuo to, kas vyks visatoje, tačiau 

pagal mokslinį modelį, šis procesas labai ilgas ir ateities skalė nusitęsia toli į 

ateitį. Tas pat yra su galaktika. Jau artimesnė perspektyva yra planetos klimato 

raida, kuri įtakoja žmogų tiek biologiškai, tiek socialiai. 

Tada – socialiniai procesai, kurie paklūsta socialiniams dėsniams, pirmiausiai nuo 

gamybos faktorių, ekonomikos, kurie lemia pragyvenimo galimybes. Vertinant 

žmogaus perspektyvą, į viską galima atsižvelgti ir nustatyti, kad jeigu dabar yra 

2015 metai ir žmogui 40 metų, tai praeitis yra sudaryta iš keturių dešimtmečių, o 

ateities perspektyva, jeigu numatoma, kad gyvens 75 metus, siekia iki 2050 metų 
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ir sudaro skalę iš trijų su puse dalių. Kokia ši ateitis bus, priklauso ir nuo žmogaus 

valios, ir nuo aplinkos, kurioje jis gyvena. 

Tačiau tuo gyvenimas neapsiriboja, nes skenavimas gali būti ir ezoterinis, 

išeinantis už šio gyvenimo ribų. Vadinasi dabarties tiesė ir dvi gyvenimo dalys, 

praeitis ir ateitis, savo kelionę suirus kūnui baigia šioje realybėje, tačiau siela 

persikelia į kitą pasaulį ir čia toliau ją tęsia. Kitaip sakant, atkarpa į praeitį yra 

daug ilgesnė už kelis dešimtmečius ir mirtimi nesibaigia ateities perspektyva. 

Paprasčiausiai pasibaigia „mišri“ būsena ir žmogus sugrįžta į savo gryną arba 

švarų pavidalą. Kadangi žmogus turi ribotą atmintį, o skenuotojas galimybes 

pamatyti abu pasaulius, nes tam reikia būti aukštesnio dvasinio lygmens būtybe, 

tai tikra ezoterinė telepatija – labai retas dalykas. Tačiau iš principo įmanomas ir 

toks skenavimas. 

Ezoterinė telepatija – tai gebėjimas matyti žmogų kaip visumą, ne tik šiame 

pasaulyje, bet ir kituose, ne tik šiame gyvenime, bet ir visuose gyvenimuose. 

Norint savo dabartį pamatyti platesnėje perspektyvoje, reikia skales į praeitį ir 

ateitį pratęsti už fizinio gyvenimo ribų. Žmogus atėjo ne iš nieko ir nueina ne į 

nieką. 

 

Kognityvinė telepatija 
Telepatijos rūšys 

 

Telepatiją įprasta priskirti parapsichologiniams reiškiniams, kuriuos paprastai 

nurašo kaip pseudomokslą ir pseudoteoriją. Todėl bandoma primesti įsitikinimą, 

kad čia nėra ką tirti, nes šis sugebėjimas tėra šarlatanų prasimanymas. Nepaisant 

šio statuso, mano galva, telepatijos klausimas yra rimtas ir visai nesvarbu, kad ši 

tema dažniausiai sutinkama fantastiniuose filmuose ir fantastinėse knygose. 

Manau, kad galiu parodyti, jog tai – klaidingas įsivaizdavimas. 

Pradėsiu nuo apibrėžimo: telepatija – tai informacijos gavimo būdas, kai objekto 

nėra tiesioginėje patirtyje arba kai informacija gaunama iš tos vietos, kurios 

įprastinėmis priemonėmis pasiekti neįmanoma (vidinis mąstymas). Telepatija, iš 

esmės yra ryšys, atsirandantis apeinant įprastus suvokimo būdus per juslinius 

organus. Pavyzdžiui, kūną galima pamatyti ir pamačius surinkti visą dominančią 

informaciją: kas yra, kur yra, kur link juda ir t.t. Tačiau šios informacijos 

telepatinis pajautimas, kai kūnas yra už suvokimo horizonto, jau yra telepatija. 

Arba: ką žmogus mąsto galima sužinoti iš jo žodžių, mimikų, kūno kalbos. Tačiau 

kai visa tai sužinoma be šių priemonių – tai jau yra telepatija. 

Taigi dabar aišku, kad telepatija yra tam tikras informacinis ryšys, kuris 

apibūdinimas kaip „pajautimas“ (gr. pathos). Galima įsivaizduoti, kad tai 

fantastinis, parapsichologinis sugebėjimas, priklausantis tik nuo žmogaus. 

Įsivaizduojama, kad jis sukuriamas, išlavinamas, gaunamas iš tėvų ir t.t. Tačiau tai 

labai susiaurintas įsivaizdavimas, nes telepatija daugiau yra dalyvavimas 

telepatiniame pasaulyje, kuris yra „aukštesnis“ už tradicinį juslinį pasaulį, kurį 

taip pat galima vadinti telepatiniu „empiriniu“ pasauliu, kuris leidžia peržengti 

ribą tarp sąmonės ir fizinės tikrovės. Tai leido daugelio ypatingų fiziniu signalų 

įsisavinimas, kuris žemesnės pakopos atžvilgiu – irgi yra telepatija. Tačiau 
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kadangi tai jau yra įprastas dalykas, sąmonėje turintis sensoriumo pavidalą, kurį 

turi visi aukštesnieji gyvūnai, tai telepatija laikoma tik tas ryšys, kuris yra virš-

sensorinis. 

Tas pasakymas, kad telepatija yra dalyvavimas tam tikrame pasaulyje, reiškia, kad 

žmogus turi turėti T-Sensoriumą (telepatinį sensoriumą), kuriame kuriamas 

telepatinio ryšio kanalais suvokiamas pasaulis. Kokios galimybės patekti į šį 

pasaulį – pateiksiu toliau. Tačiau dabar reikia išsiaiškinti, kokios yra telepatijos 

rūšys ir kokios galimybės ją įvaldyti. Bent tam tikras telepatijos rūšis gali 

įsisavinti visi žmonės, nors tai šiek tiek kitokia telepatija, be tiesioginio ryšio ir be 

persikėlimo į ypatingą pasaulį. 

Yra tokios telepatijos rūšys: 

a) fenomenologinė, arba natūrali, telepatija, 

b) kognityvinė telepatija, ir 

c) technologinė telepatija. 

Fenomenologinė telepatija reiškia, kad turimas natūralus, įgimtas T-Sensoriumas, 

kuriame atvaizduojamas ryšys, išeinantis už įprastinio horizonto ribų. Tai yra 

pajautimas, kuris sąmonėje atvaizduojamas natūralia fenomenologija.  

Kognityvinė telepatija pagrįsta protu ir žiniomis, t. y., ji remiasi patirtimi, kuri 

susijusi su praeitimi. Tai galimybė pakartotinai pajausti tai, kas kažkada jau buvo 

pajausta, ypač žinant, kad situacijos ir reakcijos į jas – kartojasi. Telepatas žino 

‚kas yra pasaulis‘ ir ‚kas yra žmogus‘ ir gali atsakyti į klausimus net neturėdamas 

objekto tiesioginiame patyrime. Dažnas variantas yra tas, kai kognityvinė 

telepatija susimaišo su natūralia, ypač tada, kai vietoj T-Sensoriumo naudojamas 

kognityviumas kaip telepatinio ryšio turinys, kuris atvaizduojamas minčių 

formomis. Tad reikia skirti patiriamąją ir žinojimo telepatijas. Ir paskutinė 

telepatijos rūšis yra technologinė, kai „pathos“ sukuriamos technologinėmis 

priemonėmis, panašiai kaip radijo ryšys, tik informacija perkeliama ne į 

elektroninį įrenginį, ne į radiją, bet kai radijas įstatomas į žmogaus galvą. Tai 

taipogi leidžia sukurti „pathos“ su objektais, kurie yra už įprastinio patyrimo 

horizonto. 

Kognityvinė telepatija ir kalba 

 

Šiame įraše mane labiausiai domina kognityvinė telepatija, nes tai paprasčiausias 

būdas patekti į telepatų pasaulį, neturint įgimtų fenomenologinės telepatijos 

sugebėjimų, kai nėra natūralių transcendentinio ryšio užmezgimo galimybių. Jau 

sakiau, kad kognityvinė telepatija pagrįsta žinojimu. Tas žinojimas yra pasaulio ir 

žmogaus žinojimas. Tam reikalingi paminėti dviejų rūšių kognityviniai 

konstruktai, įaugę į žmogaus kognityvinę žievę. Pagal šį principą telepato lygis 

tiesiogiai proporcingas gyvenimo patirčiai. Kuo daugiau patirties – tuo tikslesnė ir 

galingesnė telepatija (empatija). Būtent šia prasme ir reikia suprasti tvirtinimą, 

kad tam tikrų telepatijos formų galima išmokti. 

Kognityvinė telepatija neatsiejama nuo kalbos, nes kalba yra pagrindinė 

sąmoningo mąstymo forma, kuri uždeda antspaudą ant visų informacijų. Iš esmės, 
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nėra tokio turinio, kurio nebūtų įmanoma išreikšti kalba, o tai reiškia, kad kalboje 

yra visas žmogaus sąmonei pasiekiamas tikrovės turinys. Ypač svarbi kalbos 

forma yra tiesioginės nuosakos būtasis laikas, kuris pasakojimais išreiškia viską, 

ką žmogus yra patyręs praeityje. Tad turima tokia schema: perėjimas iš 

sensoriumo pasaulio į kognityviumą, kur visa patirtis sukeliama į kalbos sąmonę 

ir leidžia ją valdyti; tada, įeinant į telepatinio kognityvinio „transo“ būseną, ši 

praeitis žinių pavidalu projektuojama į objektą, kurį bandoma „pajausti“. Kai kam 

tai „atspėjimas“, o kai kam – telepatija. 

Bandant patarti žmonėms, kurie domisi šia tema, galima atkreipti dėmesį į kalbą 

(kalbas), kurią pažinus, pažįstama vidinė žmogaus forma, kuri yra sąmonės 

viduje. T. y., akimis pažįstamas pasaulis, o kalba – žmogaus vidus. Kadangi 

kognityvinė telepatija pagrįsta patyrimu, tai taipogi reikalingas ypatingas dėmesys 

patyrimo tvarkymui. 

Taigi dabar priėjome klausimą, kokios yra kalbinės komunikacijos pamatinės 

struktūros. Viskas prasideda nuo koduotojo ir dekoduotojo pagrindinių vaidmenų. 

Tai reiškia, „aš koduoju“, o „tu-jūs dekoduojate“. Taip gaunama pasakotojo-

adresato-temos struktūra. Pasakotojas yra „aš pasakoju“ sąmonė; adresatas yra „aš 

dekoduoju“ sąmonė. Tema, kurią pasakotojas koduoja, o adresatas dekoduoja, yra 

„aš pasakoju apie save“, „aš pasakoju apie jį/ją-juos/jas“ ir „aš pasakoju apie tave-

jus“. Taip būna monologiniuose pasakojimuose. Dialoguose vaidmenys keičiasi, 

kai pasakotojas tampa adresatu, o adresatas tampa pasakotoju. 

Visa tai elementaru, tačiau viskas atrodo dar paprasčiau, kai suvoki, kokios 

ribotos yra pasakojimo temų galimybės, nuo kurių priklauso pasakojimų turinys. 

Pasakojimo subjektas gali būti asmuo arba pasaulis. Todėl koduojama ‚kas asmuo 

yra‘ ir ‚ką asmuo daro‘; taip pat ‚kas pasaulis yra‘ ir ‚kas pasaulyje vyksta‘. 

Dažniausiai pasakojama apie trečią asmenį, nors galima ir pirmo asmens 

struktūra, kai kalbama apie save. Rečiau pasitaiko antro asmens pasakojimas, kai 

adresatas ir tema sutampa, nors tokia kryptis taip pat visai galima. Pavyzdžiui, 

šiame įraše rašau trečiuoju asmeniu, o tema yra tam tikras komunikacijos 

fenomenas, vadinamas „telepatija“. Adresatai yra visi šio tinklaraščio skaitytojai. 

Apie temos struktūrą galima pasakyti tiek: čia atskleidžiama, kas telepatija yra, ir 

kas vyksta telepatinio ryšio užmezgimo metu arba kaip tai įvyksta. 

Galima paklausti kam visa tai reikalinga. Pirma, dekoduojant gaunama 

informacija apie pasakotojo vidų. T. y., čia vyksta psichožvalgybos aspektas, 

kuris leidžia kažką sužinoti apie subjekto asmenį, žinias. Taip pat sužinoma apie 

temą – jis/ji, valstybės organizacija, asociacija, firma, partija ir t.t. Jeigu adresatas 

ir tema sutampa, galima šį tą sužinoti apie save. O jeigu sutampa pasakotojas ir 

tema – gaunama informacija apie pasakotoją. Norint nebūti mulkinamais, visada 

būtina vengti nemąstančio pasinėrimo į kalbos struktūras bei formas ir siekti 

išsaugoti distanciją. Tam reikia savo mąstyme tematizuoti minėtą pasakojimo 

struktūrą ir daugiau pasidomėti pasakotoju arba pasakojimo objektu, kad būtų 

galima spręsti kiek pasakotojas patikimas ir kiek atskleista tema atitinka bendras, 

bendro pasaulio galimybes. 

Kalba yra ne tik psichožvalgyba, bet ir valdymas. Aišku, valdymas taip pat gali 

būti psichožvalgybos dalis, kai informaciją gauti bandoma aktyviomis 

priemonėmis. Atvirai tai daroma užduodant klausimus arba netiesiogiai pradedant 
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kokią nors reikalingą temą, į kurią subjektas turi reaguoti ir atskleisti savo vidų. 

Tai reikia daryti labai subtiliai, nes kitas žmogus taip pat stebi ir tokiomis 

formomis provokuotojas išduoda save, savo turinį ir bendravimo tikslus. Kitas 

netaikytinas būdas yra valdymas sadistiškai, kai žmogaus elgesį bandoma paveikti 

sadistiniais efektoriais ir tyčiojimusi, aiškinant „kas žmogus yra“ (koks nors 

nemalonus, neskanus daiktas), jeigu nepaklūsta man, valdžiai ir t.t. 

Morfologinė sąmonė 

 

Nekartą tvirtinau, kad „atspėjamoji“ telepatija (empatija) įmanoma todėl, kad visi 

patiria tą patį pasaulį, kuris yra sensoriniai žemėlapiai, suformuoti iš įvairių 

patyrimo struktūrų, su kuriomis sąmonė susiduria ant žemės rutulio paviršiaus. 

Taip pat, kiekvienas žmogus turi vienodą morfologinę sąmonės formą, pateiktą 

žemiau, kurioje patyrimo procesus tvarko ta pati kalba, kuri sukuria vienodą 

visiems kalbinę sąmonę. 

 
Tai reiškia, kad kuo geriau žmogų pažįsti, tuo lengvesne tampa telepatija, nes 

žinai jo pasaulį, pažiūras, įpročius, gyvenimo planą ir t. t. Kalbant paprastai, ką 

žmogus turi savo akyse ir ausyse, tai ir tampa jo vidiniu turiniu. Tam, kad žmonės 

negalėtų kognityvinių struktūrų formuoti savarankiškai, sukurta „švietimo 

sistema“, kurios tikslas įdiegti vaikams masinę sąmonę, kad paskui politinė 

valdžia galėtų žaisti psichologinius-ideologinius žaidimus. Tam yra pasakojama 

istorija, aptariami kultūros bruožai, santvarka, filosofija, siekiant masinio 

rezonavimo su tam tikromis aktualiomis temomis. 

 

Norint nepasiduoti įtaigai, reikia išlaikyti distanciją tarp koduojamos informacijos 

ir savęs, naudojant jau minėtus pasakojimo struktūrinius elementus: kas pasakoja, 

kam pasakoja, apie ką pasakoja. Stengiantis įžvelgti tikslą, kaip pasakotojas bando 

savo turiniu ir stilistinėmis priemonėmis konstruoti adresato psichologiją, ir kaip 

žiūri į temą – teigiamai, neigiamai ir pan. Reikia ieškoti alternatyvių pasakojimų ir 

vertinti ar patikimi įrodymai, kuriais grindžiami pasakojimo teiginiai. Nes tokia 

telepatija, kaip valdymo dalis, yra efektorių, iliuzijų apribojimo laipsnių 

parinkimas. 

Ne kartą aiškinau, kaip pasaulis ir kalba sukuria bendrą rezonansinę struktūrą, kuri 

perduodama į kalbą, o po to iš kalbos – į pasaulį. Kas yra žmogus, kas yra 

http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos5/telep.jpg
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pasaulis išreiškiama daiktavardžiais. Toliau, ką žmogus daro ir kas pasaulyje 

vyksta – išreiškiama veiksmažodžiais. Tada veiksmažodis valdo visas 

daiktavardines „aplinkybes“ išreiškiamas skirtingais linksniais. Tai yra visų 

teorijų ir visų mokslinių paradigmų pagrindas, sukuriamas sensoriumo ir kalbos 

mišinio viduje. 

Taigi aišku, kaip telepatijai pasitarnauja ši morfologinė sąmonės (žmogaus) 

struktūra: sensoriumas – vienodas, kūnai – vienodi, motorika – vienoda, emocijos 

– vienodos, kalba – vienoda. Individuali yra atmintis ir konkrečios mąstymo 

formos, nors teoriškai jos visos paimamos iš perdirbtos išorinės realybės. 

Kodavimo-dekodavimo lingvistinę sistemą atvaizduoti galima naudojant 

išeinančių sekų, įeinančių sekų, ir rezonansinių minčių abstraktų sistemą. 

Koduojama rezonansinius minčių abstraktus perkeliant į išeinančią seką; 

dekoduojama su įeinančia seka generuojant reakcijos, arba priėmimo, semantinių 

abstraktų struktūrą, kuri vadinama supratimu: kas pasakoja, ką pasakoja ir kam 

pasakoja. 

Kadangi fenomenologiniai psichologiniai faktai glaudžiai susiję su nefaktinėmis 

struktūromis, tampa įmanoma tai, ką pavadinau kognityvine telepatija, arba 

nuotoliniu pajautimu. Kadangi tam tiesioginio kontakto šiapus horizonto nereikia, 

tai šis praeitimi, arba patirtimi, pagrįstas ryšys įmanomas esant bet kokioje 

planetos vietoje. Filosofiškai arba moksliškai žinant ‚kas yra pasaulis‘ arba ‚kas 

yra žmogus‘, apie juos galima pasakyti labai daug. Visas šis procesas vyksta 

žmogaus mąstyme, kuris atlieka T-Sensoriumo funkciją ir leidžia telepatijos turinį 

perkelti į vaizdines smegenų priemones, kurias galima vadinti biologiniais 

ekranais. Šitaip „parapsichologinė“ pseudoteorija tampa visai įmanoma, faktais 

patvirtinama realybe. 

Kai koks nors žmogus sako, kad „aš tave permatau kiaurai“, tai reiškia, kad jis yra 

įsisavinęs kognityvinės telepatijos sistemą. Vienas kitą kiaurai permatyti gal nėra 

taip sudėtinga ir įdomu, bet yra didesnis iššūkis – pabandyti permatyti kiaurai 

visas globalines ideologijas ir propagandas, kurios, pavyzdžiui, turi kultūros ar 

propagandinės kultūros formą, kokia tarkim yra Holivudas. Čia irgi yra 

kolektyvinis pasakotojas, kuris visai planetai užkoduotomis formomis perteikia 

kažkokį turinį apie save, apie „juos“ arba „apie mus pačius“. Kokių tikslų siekia ir 

kokį mūsų vaizdą bando sukonstruoti ir psichologiškai primesti. 

 

Kaip dekonstruoti slaptą planą 
 

Pats geriausias būdas pažinti kito žmogaus vidų yra kalba. Taip yra todėl, kad ji 

aprėpia beveik visas žmogaus galimybes. Žinant gramatiką kaip visumą ir žodyną 

kaip visumą galima numatyti beveik bet kokį žmogaus sąmonės judesį, ypač kai 

šis abstraktus žinojimas papildytas kokio nors konkretaus žmogaus 

psichologinėmis savybėmis. Šis numatymas kartais vadinamas mentalizmu, apie 

kurį jau esu rašęs kitur. Paprasta lingvistika gali atrodyti nuobodi ir neįdomi, bet 

kai supranti, jog tai galingas mentalizmo įrankis – viskas pasikeičia. Nori pažinti 

kito žmogaus galimybes – turi pažinti kalbą. 
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Tačiau šis pažinimas nėra padrikų faktų žinojimas; reikia turėti sistemą ir tą 

sistemą sujungti į bendrą vaizdinį, kuris aprėpiamas vienu ėjimu. Tam reikia visos 

gramatikos ir viso žodyno. Beveik visos Indo-Europiečių kalbų gramatikos 

sudarytos iš vyksmų, daiktų ir apibūdinimų gramatinių struktūrų, kurie išdėstomi 

nuosekliai, linijiniu būdu. Visas galimybes galima sudėti į pagrindinį 

paveiksliuką, ir analizuojant išeinančias sekas, jame valdyti slankiojantį žymeklį, 

kuris turi sustoti toje vietoje, kokia nustatoma gramatinė struktūra. Jokia sąmonės 

gramatika negali išeiti už šio paveiksliuko ribų. 
 

Kita schema yra žodynas. Jį irgi reikia padalinti į segmentus ir, analizuojant 

šnekos žodyną, žiūrėti kokio segmento žodžiai naudojami dažniausiai. Visą 

žodyną galima padalinti į tokias dalis: 
 

a) Geosfera – kontinentai, kalnai, lygumos; 

b) Hidrosfera – vandens telkiniai; 

c) Atmosfera – vėjas, debesys, dangus; 

d) Biosfera – augalai, gyvūnai; 

e) Antroposfera – žmogus, socialiniai junginiai; 

f) Technosfera – dirbtiniai dariniai, miestai, susisiekimas, technika; 

g) Vietinis kosmosas – kalendorius, žvaigždynai; 

h) Visata – žvaigždės, ūkai; 

j) Metafizinis žodynas – Dievas, Šaltinis, transcendencija, materija. 
 

Matome, kad žodynas dalinasi į dvi pagrindines dalis – gyvą pasaulį ir negyvą. 

Toliau negyvas pasaulis dalinasi į natūralų ir dirbtinį. Gyvybė turi kūnišką aspektą 

ir psichinį. Naudojant šitas rubrikas, galima susiklasifikuoti visą žodyną, 100 000 

žodžių, ir pavaizduoti jį viename paveikslėlyje. Tada, judant po šį paveikslėlį 

slankikliu, matyti visas galimybes ir nustatyti kokią nors konkrečia realizaciją, 

siekiant suprasti, kas už tos realizacijos stovi. Padalinus viską į 500 žodžių 

lenteles, gaunama 80 lentelių daiktavardžiams ir 80 lentelių veiksmažodžiams, ir 

tai praktiškai visų kalbų žodynų branduolys – 80 000 žodžių. Šį žodyną padalinus 

į 20 segmentų, kiekvienam iš jų tenka po 4 000 žodžių, kuriuos galima sugrupuoti 

pagal tikrovės fragmentus. 
 

Žmogaus vidinėje sąmonėje eiliškumas toks: mintis, gramatinė struktūra, žodynas 

ir išeinanti seka, kokia nors lingvistinė realizacija. Ši realizacija reikalinga 

psichožvalgybai, kuri leidžia pamatyti vidines žmogaus mintis ir nuspėti bet kokią 

minčių eigą. Kuo daugiau informacijos apie žmogų turi, tuo tai lengviau. Kadangi 

pati kalba yra visa permatoma, nes joje nėra jokių paslapčių, tai permatomas 

tampa ir žmogus, nes lingvistinė sąmonės struktūra yra skylėtas tinklas, už kurio 

nėra nieko, ko nebūtų įmanoma suprasti. Todėl šio tinklo supratimas labai svarbus 

dviem tikslais: psichožvalgybai ir žmogaus valdymui. Juo labiau, kad kiekvienas 

žmogus privalo kalbėti ir rodyti savo sąmonės turinį, o tai yra turtingas šaltinis. 
 

Labiausiai domina kiekvieno žmogaus aktyvumas, kuris gali būti socialinis arba 

kalbinis. Tačiau joks aktyvumas neatsiranda be viešo arba slapto plano, kuriuo 

žmogus arba žmonių grupė siekia kokio nors tikslo sau ir kitiems. Mentalizmas 

yra geras šio plano išsiaiškinimo būdas. Viskas prasideda nuo minčių, idėjų ir 

motyvų. O motyvai šiame pasaulyje dažniausiai labai primityvūs – turtai, valdžia 

ir t.t. Ir kiekvieno aktyvumo planas – pasiekti šiuos ir panašius tikslus, 
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pasinaudojant kitais žmonėmis. Todėl vertinat slaptą planą (Agenda), visada reikia 

žiūrėti ar jis naudingas, ar ne, moralus, ar nemoralus. 
 

Visi konspirologai naudoja būtent šią sistemą. Stebi veiklą, išeinančias sekas 

(propagandiniai tekstai, filmai) ir rekonstruoja slaptos ar viešos organizacijos 

slaptą planą, ir šį planą viešina rodydami jo žalą žmonijai. Pavyzdžiui, globalistų 

sąmokslą sumažinti žmonių skaičių iki 1 milijardo. Juk tai akivaizdus suokalbis, 

pagrįstas slaptu planu ir atvirai ar slaptai, per savo veiklą, globalistai šį planą 

viešina arba sprendimais realizuoja. Iš šios veiklos galima labai lengvai nustatyti 

pagrindinę mintį, idėją ir motyvus. Visų pirma tai, kad jie šią planetą laiko tik 

savo nuosavybe, nors ji priklauso visiems. 
 

Dažniausiai slaptas planas būna tik toks kiauras, permatomas lingvistinis tinklas, 

už kurio geriausiu atveju dar stovi kokia nors žmogaus psichologija arba 

psichopatologija. Su tuo joks protingas žmogus nesitaiksto ir nenusileidžia jokiam 

suokalbiui, nesvarbu kaip gražiai būtų suokiama. Gramatika – tik ant tikrovės 

uždedamas šablonas, o žodynas viso labo yra tikrovės dalių pavadinimai. Nei 

vienoje vietoje joks protingas žmogus nekuria garbinimo stabo, nei gramatikoje, 

nei žodžiuose. Taip pat nieko nebijo ir niekam nepaklūsta. Bendrai veikti galima 

tik bendru sutarimu, o tas sutarimas turi būti pagrįstas lygiateisiškumu, nes vertės 

skalės neadekvatus valdymas visada susijęs su kokiomis nors 

psichopatologijomis. (Kai kas nors pradeda įsivaizduoti, kad palyginus su kitais 

turi „stulbinamą vertę“.) 
 

Visos „stulbinamos vertės“ realizuojamos žodyne, naudojant kokį nors kvailą žodį 

ir jokia sąmonės forma negali išeiti už šio žodyno ribų, nes pavadinimą iš ženklų 

ir garsų galima sukurti viskam ir iš tikrųjų šie pavadinimai nieko nereiškia. Jie yra 

tik komunikavimo priemonės. 
 

Vadinasi naudojant veiklos analizę ir psichožvalgybinį mentalizmą, galima 

nustatyti koks socialdemokratų, „Delfi“, G. Landsbergio slaptas planas ir pan. 

Visi slapti planai užkoduoti žmogaus psichologijoje ir nubraižytuose 

paveiksliukuose. Iš esmės, žodynai juda antroposferos ir technosferos schemose, 

aiškinant, ką jie darys arba ką reikia daryti (ta prasme, „kitiems“), bet tai tik 

fasadas, kuris slepia paprastą valdžios troškimą, kurį įgyvendinti siekiama 

pasinaudojant naiviais žmonėmis. 
 

  



44 
 

 

 

 

 

 

 

V. Oneiriumas 
  



45 
 

Oneiriumas 
 

Klasifikavimo ir bruožų klausimai 

 

Penkta signalinių sistemų grupė vadinama oneiriumu. Šis pavadinimas paimtas iš 

graikų kalbos ir jis kildinamas iš žodžio, kuris reiškia „sapnas“. Tačiau kadangi 

mūsų kalboje šis žodis turi nusistovėjusį skambesį, dažnai tapatinamą su 

menkinamu požiūriu, tai pavadinimu pasirinkau kitą žodį. Jis gali skambėti 

keistai, bet dar keisčiau skambėtų naujadarai iš vietinio žodžio „sapnas“. 

 

Kodėl aš noriu pakalbėti apie sapnus? Pirmiausiai, tai įdomi tema, kuri 

psichologijoje nepakankamai naudojama ir moksle bei buityje – netinkamai 

interpretuojama. Todėl noriu pateikti savo teoriją, naudodamas signalinių sistemų 

modelį. Vien jau tai yra naujoviškas traktavimas, nes sapno reiškinys niekada kaip 

signalinė sistema šalia kitų nebuvo interpretuojamas. 

Prieš pradedant gilintis, dar praverstų klasifikuoti signalines sistemas, kad geriau 

suprastume, kokia oneiriumo vieta visame signalinių sistemų modelyje. Signalinės 

sistemos yra nenutrūkstamo srauto, kaip juslinis pasaulis ir mąstymas, ir 

epizodinės, tokios kaip memoriumas (atmintis) arba oneiriumas (sapnavimas). 

Sapnavimas dažnai būna fragmentiškas ir epizodinis, bet taip yra greičiau todėl, 

kad susijęs su specifine sąmonės būsena, vadinama miegu. Sapnavimas epizodinis 

todėl, kad susijęs su specifiniais sąmonės prabudimo momentais, kurių metu 

įsijungia sapno sąmonė. Kadangi prabudimai epizodiniai, tai ir sapnai įgauna 

trumpesnių ar ilgesnių epizodų formą. Bet jeigu sapno sąmonė sukeliama kitais 

metodais (ne miegu, bet meditacija), tai epizodai gali būti pakankamai ilgi ir 

prilygti nenutrūkstamo srauto signalinių sistemų formatui. 

Bet vis tiek įprastai oneiriumas nebūna patikimas ir stabilus, tai yra, 

kontroliuojamas. Todėl žmonės, neturintys sugebėjimo, dažnai šią signalinę 

sistemą menkina ir tai atsispindi visuomenės nerimtame požiūryje. Taip yra todėl, 

kad šiais laikais labai sunku turėti kokybišką miegą, o nuo miego kokybės 

priklauso sapnų kokybė. Tad tie, kas nori pakelti oneirumo kokybę pirmiausiai 

turėtų susirūpinti savo miego kokybe. 

Toliau, signalinės sistemos skirstomos į visuotines ir asmenines. Visuotinės yra 

tos, kurios turi bendruomeninę vertę ir yra visuotinai pripažįstamos, o asmeninės 

turi tik asmeninę reikšmę. Tai priklauso ir nuo požiūrio į sapną, nuo to kaip jis 

traktuojamas, o tai yra laikmečio kultūros dalykas. Kad ir kaip būtų, šiais laikais 

sapnai daugiau turi asmeninę reikšmę ir kaip kolektyvo pagrindas – netraktuojami, 

nes mokslas komunikacinius arba transcendentinius sapnus atmeta, laikydamas, 

kad jų informacinis signalizavimo statusas visuomenėje – abejotinas. Tačiau 

sukūrus naują teoriją, naują požiūrį – į oneiriumą gali būti pradėta žiūrėti ir daug 

palankiau, ne tik kaip į hobio lygio domėjimosi objektą. 

Tačiau kad ir kaip būtų, sapnų universalių nebūna, visi sapnai individualūs ir 

kokia jo reikšmė galima suprasti tik iš asmeninio konteksto – t. y., viso savo 

gyvenimo. 

Ir paskutinis klasifikavimo akcentas – oneiriumas laikomas daugiau vidine 

signaline sistema, nes jis yra fragmentiškas ir labai panašus į atmintį, atminties 
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epizodus ir vidinius fantazijų arba atsiminimų filmus. Kuo skiriasi sapnas nuo 

atsiminimo? Pirmiausiai tuo, kad sapno sąmonė kitokia nei atsiminimo būdravimo 

sąmonė; taip pat, sapne sąmonė labiau panirusi į vaizdinius, labiau su jais 

susiliejusi ir yra daug gilesnė nei atmintyje; ir paskiausiai, nors oneiriumas 

panašus į vidinę signalinę sistemą, jis gali turėti išorinės signalinės sistemos 

bruožų, nors tai pasitvirtina tik tada, kai sapno vaizdiniai išsipildo. Tai yra, mes 

apie išorinį signalą sužinome po tam tikrų faktų sensoriumo pasaulyje. 

Taigi aš savo teorijoje oneiriumą laikau signaline sistema, turinčia ir vidinės, ir 

išorinės sistemos bruožų. Jis yra epizodinis, nes susijęs su sapninio prabudimo 

epizodais ir yra kitoks, kitas pasaulis, turintis savo žodyną ir oneiratyvo 

gramatiką. Bet ši dar nėra sukurta, tad aprašinėti teks naudojant įprastines kalbines 

priemones. 

Sapnų rūšys 

 

Kad suprastumėte mano oneiriumo sistemą, turite prisiminti minties ir vidinio 

pasaulio struktūros modelį. Yra vienas išorinis signalas, kuris skyla į dvi dalis ir 

viena atšaka sudaiktinama ir virsta daiktų pasauliu, supančiu žmogų, o kitas 

atsišakojimas informaciją sumentalina (angl. mind, mental). Šitas mentalinis 

kanalas yra svarbiausia dalis, kuri formuoja visą vidinį žmogaus pasaulį. Jis yra už 

sąmonės ribų (pasąmonėje) ir sapnai formuojasi šioje atšakoje. Į mentalinį kanalą 

dar įeina „vidinės saugyklos“ dalis, kur kaupiami mentaliniai įspūdžiai ir sielos 

atsišakojimas, kuris ateina iš vidinės transcendencijos. 

Matome, kad yra mažų mažiausiai trys sapno rūšys, kurios atsiranda skirtingose 

mentalinio atsišakojimo vietose: 

1) vidiniai sapnai, 

2) komunikaciniai sapnai, 

3) transcendentiniai sapnai. 

Komunikacija čia suprantama siaurąja prasme, kaip išorinė komunikacija, nes 

bendresne prasme – visi sapnai yra komunikaciniai. Vidiniai sapnai yra tie, kurie 

informaciją semiasi iš vidinių saugyklų, iš visų memoriumų ir abstraktų kaupyklų, 

ir atspindi asmens bendrinę patirtį. Jie nori jam kažką pasakyti, bet daugiau ne 

apie kitus žmonės arba pasaulį, bet daugiau apie jį patį. Todėl šio tipo sapnai 

labiau atspindi vidinę signalinę sistemą, kokia yra nepriklausomas arba 

kaupiamasis informacijos apdorojimo mechanizmas. Tačiau tai ne vienintelis 

sapnų tipas, be šio tipo, jų yra dar mažų mažiausiai du. 

Komunikaciniai sapnai – jau išorinė signalinė sistema, nors ji epizodinė ir dažnai 

labai supainiota ir simbolinė, todėl kiekvienas žmogus tokį sapną turi interpretuoti 

remdamasis savo patirtimi. 

Kaip tokia išorinė komunikacija atsiranda? Tai nesunku suprasti, suprantant kaip 

apskritai sudaryta psichika. Pagrindinis principas yra informacijos filtravimas, 

siaurinimas ir išrinkimas, kuris reiškia, kad sąmonę pasiekia labai smarkiai 

apdorotas signalas, bet pačiose prieigose, pasąmonėje, informacijos apimtis daug 

platesnė. O komunikacinis sapnas signalui informaciją ima kaip tik iš šios vietos. 
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Ir tarus kad pasąmonė žino daugiau nei sąmonė, tai seka išvada, kad sapne gali 

atsispindėti tai, kas iškrenta iš sąmonės konstravimo mechanizmo. 

Žmogaus kūnas turi daug išorinių ir vidinių receptorių. Dalis receptorių 

informacijos – sąmoninama, dalis visada lieka pasąmonėje. Pavyzdžiui, tokie yra 

kūno organų sistemų receptoriai. Kūno organus valdo pasąmonė, bet sapnams ši 

receptorių informacija gali tapti prieinama ir savo simboline forma informuoti 

žmogaus sapno sąmonę apie gręsiantį sutrikimą, ligą, mirtį ir t.t. Tai taip pat yra 

komunikacinio sapno rūšis. Arba akies tinklainė, ausies sraigė suvokia daugiau, 

negu sukonstruoja sąmonė ir gali informuoti apie išorinę tikrovę tai, ko sąmonė 

nežino, bet kas vyksta arba gresia įvykti. Tai gali būti įvairūs perspėjimai, intuicija 

ir t.t. Tad komunikaciniai sapnai gali būti paprastieji, kurie kažką komunikuoja 

apie išorinį pasaulį, bet tai žino ir sąmonė. Čia dažnai būna mišrus vidinio ir 

komunikacinio sapno tipas. Ir sapnai gali būti pranašiški, kurie informuoja 

sąmonę apie tai, ko žmogus įprastiniu patyrimu nežino. 

Ir trečia sapno rūšis yra transcendentinis sapnas. Kaip rodo pats pavadinimas, jis 

susijęs su anapusine informacija arba informacija apie šį pasaulį, bet gautą 

anapusiniais kanalais, per anapusinę sielą. Tai taip pat komunikacija, be to – tai 

išorinė komunikacija, bet jos esminis skirtumas tas, kad ji apeina įprastinius 

erdvės ir laiko kanalus, šį pasaulį ir yra „metafizinė“. Šie sapnai peržengia 

įprastinę erdvę ir laiką, šį pasaulį, susieja su anapusinėmis būtybėmis, gali 

pranašauti ateitį, teikti informaciją apie anapusinius pasaulius ir t.t. Kaip jau 

galima buvo suprasti – tai rečiausias sapnų tipas, nes tam reikia pakylėtos sielos 

būsenos, kuri pasiekiama tik po dvasinio augimo. Anapusinės būtybės turi žmogų 

išrinkti kaip kanalą ir tarpininką, o tam reikia, kad norėtų su juo komunikuoti, o 

tam reikia būti pakankamo dvasinio lygio žmogumi ir turėti tinkamas charakterio 

savybes. 

Kyla klausimas, kaip patikrinti ar sapnas tikrai komunikacinis arba 

transcendentinis, nes išoriškai tokią formą gali turėti ir vidinis fantasmagorinis 

sapnas (o tokie bruožai sapnavimui apskritai labai būdingi). Aš žinau tik vieną 

būda. Sapnas turi pasitvirtinti ir išsipildyti ir tik po to galima šimtu procentų 

žinoti, kad suveikė išorinė oneiriumo signalizavimo sistema. Bet ne visi sapnai 

išsipildo ir dažnai jie būna tik vidiniai sapnai, kuriuose žmogus sprendžia savo 

vidines psichologines problemas, konfliktines situacijas, realizuoja troškimus bei 

aistras. 

Sapnas ir oneiratyvo struktūros 

 

Dabar pamėginsiu panagrinėti oneiratyvo pagrindinius struktūros bruožus. 

Pagrindiniai sudėtiniai elementai yra pasaulis, būtybės, erdvė ir laikas. Visi šie 

elementai gali būti žinomi, nors netikri ir svetimi. Pavyzdžiui, sapnuoti galima 

savo gimtą miestą arba visiškai svetimą realybę. Labai dažnai atrodo, kad sapnuoji 

žinomą vietovę, bet suvoki ją kaip nepažįstamą, neįprastą. Žmonės gali būti 

nežinomi, žinomi ir ne šios realybės. Erdvė ir laikas gali turėti įprastines savybes, 

o gali būti ir su iškraipymais, tokiais kaip teleportacija arba kelionės laiku. Visada 

reikia atkreipti dėmesį į santykį, tarp realybės laiko, kuris visada yra „dabar“ ir 

sapno laiko. Sapnas taip pat vyksta „dabar“, bet pagrindinio laiko atžvilgiu jis gali 

būti praeityje, dabartyje, ateityje, neapibrėžtame laike ir svetimame laike. 
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Maždaug taip pat nagrinėjamos ir vietos: jos žinomos, svetimos, neapibrėžtos, 

fantastinės arba transdimensinės. 

Sapnas dažnai būna su keblia situacija ir siaubu (ne siaubo filmo tipo). Su tuo 

susiję prabudimo momentai, kai kebli padėtis užaštrėja tiek, kad žmogus jaučia 

kad teks susidurti su kažkokia baisia situacija ir smegenys žmogų žadina, kad 

ištrauktų iš jos sąmonę. Tokie sapnai nėra pilnaverčiai, nes idealiausia situacija, 

kai sapnas išgyvenamas iki galo be nutraukimo prabudimu, bet tuo pačiu žmogus 

gerai atsimena ką sapnavo. Tam reikia labai geros kokybės miego ir geros 

kokybės sąmonės, kurie pasiekiami laikantis tinkamo režimo, mitybos, naudojant 

geram miegui skirtus natūralius preparatus. Tie, kas sapnuose dažnai prabunda, 

turėtų stengtis per sąmoningo sapnavimo technikas, sapną pratęsti ir susapnuoti 

visą „siaubą“ iki galo. Tada žmogus psichologiškai apsivalo geriausiai. 

Norint vystyti oneiriumą, reikia atsiminti, kad tai yra grupė trijų signalinių 

sistemų ir kad reikia tobulinti visas tris. Tai pats oneiriumas, kaip priklausoma 

signalinė sistema; nepriklausomas oneiriumas (atitinka kognityvinį sugebėjimą), 

kuris yra sąmoningo sapnavimo sugebėjimas, tai yra sugebėjimas pačiam 

modeliuoti oneiriumo signalinę sistemą ir tiesiogine šio žodžio prasme – kurti 

sapnus, juose veikti, manipuliuoti prasmėmis, būsenomis, vaizdiniais ir t.t. Ir 

trečia signalinė sistema, kuri atitinka memoriumą, yra kaupiamasis oneirumas – 

tai gebėjimas įsiminti sapnus ir juos atgaminti, pavyzdžiui naudojimui analizei su 

kitomis signalinėmis sistemomis (kognityviumas). 

Visa tai priklauso nuo geros smegenų būklės ir nuo mentalinio informacijos 

atsišakojimo stovio. Ar vidinis pasaulis išplėstas, ar ne; ar jis pakankamo ryškumo 

ir gilumo, ar susiaurintas ir nuslopintas? Jeigu teisingas pastarasis atvejis, tai 

pirmiausiai reikia siekti sąmonės apsivalymo ir išplėtimo. Tada galima tikėtis 

kokybiškos oneiriumo sistemos, net komunikacinių ir transcendentinių sapnų, 

kurie yra iš tikro pranašiški. Galima pradėti bendrauti su toli esančiomis 

būtybėmis ir žmonėmis ir gauti informaciją per sapnus. Kaip tai įmanoma? Vienas 

būdas priklauso nuo to, kad oneiriumas dažnai naudojamas kaip telepatijos 

nešėjas. Tad komunikaciniai sapnai gaunami per telepatiją tarp žmonių. Bet 

pačiam ryšį užmegzti – neįmanoma. Žmogus turi siekti, kad jį tokiam ryšiui 

išsirinktų ir kad per jį kažkas pradėtų komunikuoti. Tai yra vienas iš metodų, 

pakelti savo oneiriumo rangą į aukštesnį lygį ir iš vidinės signalinės sistemos 

paversti į išorinę, iš asmeninės – į visuotinę. 

Tie kurių sapnai nėra ryškūs ir gilūs, greičiausiai numos ranka į oneiriumo 

stiprinimą ir bandymą susikurti savo oneiratyvo kalbą. Kitiems tai gali būti 

ganėtinai įdomu. Bet tai ne tik įdomu, tai ir naudinga, nes oneiriumas yra įvadas į 

kitą signalinę sistemą, kurią pavadinau transoriumu. Tie, kas nori išplėsti savo 

tarpdimensinę sąmonę, tai gali padaryti pradėdami nuo sapnų valdymo. Kuo 

daugiau išvystytų signalinių sistemų valdo žmogus tuo jis dvasiškai pranašesnis, 

tuo jis turi aukštesnį rangą, o nuo to priklauso ar nori su tavo siela bendrauti 

anapusinės būtybės. 

Todėl tie, kas domisi savo oneiriumo signaline sistema, galėtų pradėti praktikuoti 

kažką panašaus į Tibeto sapnų jogą. Nekalbant jau apie tai, kad patartina turėti 

savo sapnų dienoraščius ir kitas specialias pagalbines priemones. Kad kiti 
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nesuprastų, sapno užrašymui galima naudoti savo asmeninę sutrumpinimų arba 

kodų sistemą, tai pirmiausiai naudojant dėl geresnio atsiminimo. 

  



50 
 

 

 

 

 

 

VI. Transoriumas 
  



51 
 

Transoriumas 
 

Jau vien tas faktas, kad žmogus turi sielą ir kūną rodo, kad jis yra dviejų pasaulių 

būtybė. Tai gali būti sunkiai suvokiama todėl, kad žmogaus sąmonė yra 

energetiškai pririšta prie fizinio pasaulio ir jai atrodo, kad šis pasaulis yra viskas. 

Bet tai netiesa. Kad taip nėra, galima suvokti vien iš to, kad įprastinė būsena yra 

mišri būsena, kur susimaišę fiziniai ir mentaliniai žmogaus impulsai. Tačiau net 

tas faktas, kad dominuoja fizinė energija, nereiškia, kad žmogus negali išeiti į kitą, 

gryną, dvasinę dimensiją. 
 

Ši dimensija yra atskiras pasaulis, toks kaip ir fizinių kūnų buveinė. Ją galima 

vadinti ir sielų buveine, nes joje sielos egzistuoja savo natūraliu pavidalu, 

nesusimaišiusios su kūnu. Taip pat čia visos sielos susirenka po fizinio kūno 

mirties ir iš šios vietos vyksta persikūnijimas naujam žmogiškam gyvenimui. Čia 

siela mato, jaučia, juda, komunikuoja kaip ir fizinis kūnas, nors šios dimensijos 

dėsniai yra kitokie nei fiziniai, ši tikrovė ne tokia kieta, ji formuojama, arba 

galima sakyti – morfinė. Kas yra keliavęs per astralines projekcijas arba išėjęs iš 

kūno, tas supranta, koks yra skirtumas. 
 

Kadangi mintys, vaizdiniai, jausmai yra kuriami sieloje, tai šioje dimensijoje, 

matant kitą sielą, tuo pačiu suvokiamas ir šis, vidinis pasaulis, o tai paprastai 

vadinama telepatiniu ryšiu. Toks išėjimas paprastai daromas dėl dvasinio augimo, 

bet kiti žmonės kartais siekia kitų tikslų: įgyti galių tam, kad turėtum pranašumą. 

Tačiau šis pasaulis taip pat turi savo dėsnius ir tvarką ir jį pamačius tie šio 

pasaulio pranašumai atrodo visai kitaip. Be to, galima pamatyti, kad čia sielų 

rangai nebūtinai atitinka fizinio pasaulio žmonių hierarchiją, nes žmonės įsikūnija 

turėdami skirtingus tikslus, ir jie dažnai ne visada tiksliai parodo anapusinę padėtį. 
 

Šią knygą rašau dėl akiračio išplėtimo tų, kuriems to reikia. Perskaitęs kiekvienas 

tai pamato pats. Tie kas nepatenkinti savo žinojimu, remiasi šiomis idėjomis, kam 

jų nereikia – jas atmeta. Tai aišku tikrovės nepakeičia, o ir man neskauda. Čia ne 

reklama ir aš nieko neprarandu. 
 

Bet kokiu atveju, jeigu galėtų, į kitas dimensijas norėtų keliauti visi. Bet kadangi 

tai nėra įprasta praktika, rodo, kad šis procesas nėra toks lengvas. Jis ganėtinai 

sunkus ir eina prieš natūralią tvarką, nes natūrali visgi mišri būsena. Pagrindinė 

kliūtis astralinei kelionei, telepatiniam anapusiniam kontaktui yra fizinio pasaulio 

energija. Norint atidaryti portalą, riekia šį pasaulį pašalinti iš savo sąmonės. Tai 

įmanoma dviem priemonėmis: pirma priemonė yra meditacija, kurios tikslas 

nuraminti jusles ir susilpninti fizines vibracijas; antra miegas, kai juslės išsijungia 

savaime ir sapno metu veikia transcendentinė sąmonė. Pastaroji priemonė 

vadinama „sąmoningu sapnavimu“. 

Šių priemonių metu pašalinama pagrindinė kliūtis, kuri yra fizinis kūnas ir fizinis 

pasaulis, kurį gebant pamatyti kiaurai, kaip rentgenu, būtų matomos kitų žmonių 

sielos ir tas pasaulis, kuriame jos gyvena. 
 

Patogesnis būdas, aišku, natūralus, bet bėda ta, kad daug žmonių turi apribotą 

sapnų sąmonę ir, kaip sako, „neatsimena“ sapnų. Neatsiminimas – nėra natūrali 

būsena, tai rodo, kad yra problemų su sąmonės užgrobimu. Tačiau kas sapnuoja 

aiškius sapnus, gali išmokti juos valdyti, o per šiuos, pereiti į kitas dimensijas. Dėl 

jau paminėtos priežasties, miego būsena labai palanki, nes jo metu natūraliai 
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pasišalina kitą dimensiją blokuojantis fizinės energijos skydas. Jis išnyksta ir gali 

matyti, kas yra anapus jo. 

 
 

Bet yra viena problema – kelionės gali būti netikros, tik vienos sielos ribose, nes 

siela turi įsivaizdavimo sugebėjimą. Vadinasi, sapno vizijos gali būti tik sielos 

projekcijos, kurios neperšoka į bendrą sielų pasaulį, tai yra, anapus savo sielos 

struktūrų. Kad tai įvyktų, reikia pažvelgti į išorę ir užmegzti kontaktą su kita siela. 

Tai turi būti įrodyta apsikeitus informacija ir jos tikrumą patikrinus.  

 

Tai ne taip paprasta, nes reikia kad toje pačioje būsenoje būtų abu žmonės. Nes 

jeigu fizinis šydas pašalintas tik vieno žmogaus, tai kitą žmogų, su kuriuo 

bandoma užmegzti kontaktą šis šydas blokuoja. Kad pro jį gebėtum prasibrauti, 

reikia turėti daug galios. Vadinasi geriausia situacija, kai sąmoningo sapno 

būsenos yra abu žmonės ir jie vienas su kitu, per sapną bando susisiekti. 

Apsikeitus informacija, galima prabudus pasitikrinti ar ji teisinga. Jeigu taip, tai 

įrodymas, kad telepatinis kontaktas – sėkmingas. 
 

http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos5/barjeras.jpg
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Yra dar viena kliūtis, kurią reikia įveikti. Daug kas sako, kad astralinių kelionių, 

arba sąmoningo sapno, metu susitiko su kitais žmonėmis, netgi su jau mirusiais ir 

t.t. Bet reikia neužmiršti, kad pavyzdžiui, jeigu tokio išėjimo metu susitikai su 

kokiu nors žmogumi, su juo bendravai, gavai informaciją ir t.t., turi žinoti, kad 

bendravai su to žmogaus anapusine siela. O šio pasaulio sąmonė yra tik šios sielos 

fragmentas, kuris vadinamas persona ir ši persona yra apribotos būsenos, todėl 

visos savo sielos nemato. Jeigu ir gauna kokią informaciją, ar su kuo nors 

kontaktuoja per anapusinę sielą, tai persona jaučia tik per pasąmonę, nuojautą, 

vadinasi netiesiogiai. Kitaip sakant, tokiu principu su konkrečiu žmogumi ryšį 

užmegzti neįmanoma, jis apie šį ryšį nieko nenutuokia. 
 

Tai paprasta tik tiems žmonėms, kurie turi sujungę visas savo personas, turi 

išplėstą sąmonę ir mato visą anapusinę savo sielą. Tokiems žmonėms ryšys su 

anapusiniu pasauliu atvertas visada. Kitiems reikia specialių treniruočių ir išėjimo 

anapus priemonių. Meditacija yra geras būdas, bet jis labai sunkus. Daug lengviau 

kiekvieną vakarą užmigti, nei valios pastangomis, meditacijoje pasiekti transo 

būseną, kuri yra tik kitas būdas pasiekti tą patį tikslą, kaip ir užmiegant. Nors 

valdyti savo sapnus – taip pat nelengva. Daug kas įsivaizduoja, kad šį tikslą 

pasiekė, bet apsigauna dėl to, kad nepasitikrina ar vizijos yra iš sielos vidaus, ar 

siela sugebėjo pažvelgti į išorę, anapus savęs. 
 

Tam reikia dviejų sąmoningų sapnuotojų, kurie sapne pabandytų užmegzti ryšį, 

perlauždami energetinį barjerą, skiriantį sąmones ir apsikeistų informacija. 

Įdomus dalykas, kad vienas su kitu šitaip žmonės bendrauja per anapusinę sielą, 

tai reiškia, kad turi maksimaliai išplėstą sąmonę ir žino visą savo gyvenimų 

paslaptį. Tokie žmonės yra tikrieji, „pilni“ žmonės, išsilaisvinę iš savo ribotos 

personos iliuzijų. Tokių žmonių reta. Tai rodo, kad net įvaldžius sąmoningus 

sapnus, dažniausiai keliaujama nors ir kitoje dimensijoje, bet tik savo didžiosios 

sielos ribose. Joje irgi gali kitų pastangomis atsispindėti anapusinė informacija, 

http://www.psytechnologijos.lt/files1/upload/Psytechnologijos5/vizija.jpg
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bet tai tik viena darbo dalis, tai neužbaigtas darbas, nes sielos akys nėra atmerktos, 

jos nemato to, kas yra aplinkui. 
 

Personos gniaužtuose gyvenantys žmonės yra valdymo programos nelaisvėje. Ta 

programa gali būti primesta arba prisiimta savo laisva valia, priklausimai nuo to, 

kokių uždavinių siekiama įsikūnijimu. Toks išėjimas yra kažkas panašaus į 

išprogramavimą ir jis eina net prieš pačio žmogaus sielos valią. Tai būna personos 

kaprizas, noras pasirodyti ar įgyti galių. Bet kita vertus, šis apribojimas dažnai 

būna nenatūralus. Ir kelionių po kitas dimensijas galimybė yra laisvės siekimo 

išraiška. 
 

Žinant mechanizmą – tai, kaip iš principo tai veikia – kam įdomu – gali išbandyti. 

Galima naudoti sąmoningo sapnavimo technikas, bet turint jau mano aprašytą 

tikslą: pašalinti pagrindinę išėjimo anapus kliūtį, kuri yra fizinio pasaulio 

energetinis šydas. Galima paieškoti ir kitokio šio tikslo pasiekimo būdo, bet čia 

kiekvienas žmogus sprendžia savo nuožiūra. 

 

 

Tarpdimensinės kelionės 
 

Prie žemesnių dimensijų žmogų pririštą laiko traukos jėgos. Nors žmogų 

sudarančios energijos priklauso keliems pasauliams, jos į kietą kamuolį surištos 

dėl tokios tarpdimensinės gravitacijos, kurios centras yra fizinis pasaulis. Tačiau 

ši trauka nėra absoliuti, nes turi ribas ir slenksčius, kuriuos peržengus ji jau 

nebegali išlaikyti mišrios būsenos vientisumo. Šis iširimas gali būti galutinis ir 

laikinas. Galutinis įvyksta tada, kai baigiasi gyvenimas mišrioje būsenoje, o 

laikinas nepanaikina šios egzistencijos visiškai, bet leidžia išeiti į kelionę. Po 

tokios kelionės visada yra galimybė sugrįžti. Tokios yra ne „kosminės“, bet 

tarpdimensinės kelionės, kurias galima laikyti žmogaus lokaliniu tikslu. Sąmonė, 

viena vertus, gali būti lankoma, tada savo ekranuose nereikia daryti nieko, bet gali 

ir pati lankyti kitų dimensijų pasaulius, parsinešant visus ten patirtus įspūdžius. 

Tam reikalingos treniruotės, vadinamos meditacijomis ir yra dirbtiniai būdai, apie 

kuriuos nekalbėsiu. 

Pasiekus tokį lygį, tampa aiškios žmogaus sąmonės paslaptys, nuo akių nukrenta 

šydas ir leidžia pasirinkti tokį savo gyvenimo kelią, kuris labiau atitinka žmogaus 

prigimtį. Šiuo keliu galima eiti individualiai. Nors tai ir neišvengiama, nes ant 

savo pečių kitas vis tiek nenuneš. Bet galima surinkta informacija dalintis. 

Dauguma žmonių stoviniuoja prie durų, kadangi jų nemato arba dėl kokių nors 

priežasčių negali įeiti į tikrąjį pasaulį. Nors ieškojimai ir atradimai yra 

savarankiškas darbas, tačiau yra galimybė patirtimi dalintis. Tie, kas praėjo, šiuo 

procesu dalinasi, kad tai lengviau būtų kitiems. Yra visokių žmonių ir visokių 

kelių – tad kiekvienas renkasi savo. 

Kelionė mišrioje būsenoje būna apribota; kuo labiau apribotas kūniškumas, tuo 

labiau šitas ribotumas pasireiškia. Pirmiausiai dėl to, kad per substanciją keliauti 

neleidžia kūno arba dvasios silpnumas, kurio pagrindinė forma – galimybė išlikti 

toje aplinkoje arba prisitaikymas. Kūnas gali egzistuoti ne bet kokioje terpėje, taip 

pat sąmonė turi savo natūralią aplinką, iš kurios išeiti negali. Natūrali aplinka 

pirmiausiai yra pati dimensija, kurios substancija yra esinys, tada tam tikra ribota 
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terpė dimensijos viduje. Tad reikia proveržių keliose vietose, iš natūralios vidinės 

aplinkos ir iš prigimtinės savo dimensijos. Tai priklauso nuo to, kokio tipo 

„augalas“ yra žmogus ir keliuose sluoksniuose įsišaknijusi žmogaus energetinė 

šaknis. Šaknis tarp dimensijų yra todėl, kad visos būtybės kyla iš Šaltinio, o 

šaltinis apima visas dimensijas. Todėl žmogus natūraliai turi galimybę būti visur, 

nors jo energetinis branduolys yra fizinis ir sąmonių pasaulis, ypač mišrioje 

būsenoje. 

Lokali žmogaus struktūra gali būti pavaizduota įvairiai. Vienas iš būdų yra 

Feynmano diagrama, kurioje parodyta dvisluoksnė žmogaus sandara. Šioje 

diagramoje tiesiomis linijomis matome pavaizduotas dimensijas („branas“), 

laužytomis linijomis pasaulius arba kosmosus, toliau kvantus ir sąveikos 

mechanizmus. Žmogų galima vaizduoti dviem būdais: pirmas yra 

vienadimensinis, kai sąmonė ir kūnas susidvejina tame pačiame pasaulyje; ir 

antras, kai sąmonė ir kūnas priklauso skirtingiems pasauliams, tarp kurių gali 

užsimegzti sąveika. 

Keliais žodžiais apibūdinant skirtumą, vienadimensinė sąmonė būtų tik organo 

kuriamą būsena, o dvidimensinė sąmonė yra lokali arba nelokali substancija. 

Būsena atsiranda ir išnyksta, nes turi savo mechanizmą, o substancija pastovesnė, 

nors taip pat savo sudėtingose formose turi susiejimo ir iširimo mechanizmą. 

Šiame tinklaraštyje kalbu ne tik apie sąmonės paslaptis, bet ir apie juodojo 

transhumanizmo naudojamas technologijas. Šios technologijos yra žinių apie 

žmogaus prigimtį panaudojimas prieš jį patį, vietoj to, kad būtų siekiama padėti, 

sustiprinti arba išlaisvinti. Tai technologinė nelaisvė, kurią primeta žmonijai 

blogio keliu nuėjusios grupuotės. Tai nėra „natūralus“ civilizacijos kelias, nors 

industrinė ir technologinė civilizacija mums atrodo savaime suprantama. 

Nesigilinant į psichotronikos subtilųjį mechanizmą, jį galima palyginti su 

hidroelektrine, pastatyta ant upės. Laisva upė, tai natūralus, nevaržomas, laisvas 

neuronas ir mikrosrovės, kaip vidinis procesas. Tačiau ant jo uždedama dirbtinė 

struktūra, kuri vadinama užtvanka ir vandens srovė naudojama energijai gaminti. 

Technologija kontroliuoja srovės greitį, tūrį, vandens lygį ir t. t. Natūralus 

savireguliacinis procesas sunaikinamas, upė pavergiama. Kažkas panašaus 

padaroma ir su žmogumi, naudojant jo valdymo psichotronines technologijas. 

Mano tikslas – ieškoti būdų kaip tokią technologinę vergovę pašalinti. Iš 

prigimties žmogus yra laisvas, o nelaisvę jam atneša kiti žmonės. Vienas iš 

nelaisvės šaltinių yra protas, galintis sukurti mokslą ir technologijas. Bet mokslas 

gali pavergti, o gali ir išlaisvinti. 

Psichotroninėmis priemonėmis, iš išorės įeinančiais fotonais valdomi įvairūs 

sluoksniai, nuo paviršinių, gilesnių ir pačių giliausių, kurie vadinami sąmone, arba 

gnostiniais laukais. Pirmas procesas yra mikro-srovės LF sluoksnyje, antras 

procesas yra mikro-srovės QGF sluoksnyje ir galų gale iš čia įvyksta indukcija į 

GN sluoksnį, kurį laikome sąmoningais morfizmais, subendrinta ir susumuota 

informacija. Tai įmanoma todėl, kad yra natūrali sietis su elektronų ir branduolių 

sluoksniais. Procesas dvikryptis: sąmonė atspindi mikro-sroves ir sąmonė pati gali 

jas generuoti, šitaip, galutiniame rezultate skleisdama mėlynuosius arba žaliuosius 

fotonus, kuriuos galima antenomis sugaudyti ir su dekoderiais dekoduoti. 
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Tarus, kad tokio valdymo nėra arba jis nuosaikus, galima užsiimti savo sąmonės 

tobulinimu ir paslapčių pažinimu. Kokia yra starto pozicija? Ir kokios yra pradinės 

sąmonės struktūros, nuo kurių analizės reikia pradėti savęs pažinimą? 

Pagrindas yra ekrano principas, kuris naudojamas sensorinio paveiksliuko kūrimui 

(mėlynas) ir kognityvinių paveiksliukų surištos sistemos atvaizdavimui (žalias). 

Svarbiausias žmogaus atributas, aišku, yra kognityvinis ekranas, kur informacija 

teka iš trijų šaltinių: sensoriumo, kaupiamosios dalies ir autonominės aktyvumo 

sistemos (arba asmenybės branduolio). Kognityvinius morfizmus suriša raudonas 

mazgas, kurį valdyti labai svarbu, nes jis praleidžia viską, kas patenka į 

kognityvinį ekraną. Šita vieta dažnai būna psichotroninio slopinimo vieta, dėl ko 

sąmonė tampa „tuščia“, t. y., be sensoriumo joje nieko nelieka. Ekranas yra ta 

„mišrumo“ vieta, kur gnostiniai laukai įauga į fizinį pasaulį ir tampa prie jo 

prirakinti. 

Norint keliauti, nuo šios mišrios būsenos ir ekranų būtina atsikabinti. Bet 

neužtenka panirti vien į fantazijų pasaulį, nes čia yra kognityvinis ekranas, kuris 

taip pat vietinė mišri būsena, neleidžianti peršokti į kitadimensinius pasaulius. 

Šiuos ekranus galima naudoti tik tada, kai sugrįžai ir reikia formų, kuriomis būtų 

galima perteikti savo patirtis. Tada naudoji sensorinius ir kognityvinius simbolius, 

ženklus, kalbas ir panašias priemones. 

Ekrano pikseliai yra tarsi mažyčiai kabliukai, kurie įšvirkščia į gnostinį lauką savo 

informacijos porciją, bet tuo pačiu ir pririša žmogų prie ribotos vietinės būsenos. 

Jeigu ši būsena netenkina, galima ieškoti būdų, kaip tapti jos šeimininku. 
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VII. Pakilimas 
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Išbaigto žmogaus teorija 
 

Žmogui pradėjus gilintis į save, pirma suvokiama realybė būna jausmas, kad jis ne 

visas, ne išbaigtas žmogus. Šis jausmas jam rodo, kad jis yra kažkas daug daugiau 

negu duota šiuo momentu. Šio ribojimo kilmė iš pradžių atrodo mįslinga, tačiau 

rinkdamas informaciją jis pradeda suvokti, kad planetoje veikia žmogui 

nedraugiška slapta sistema, kuri kontroliuoja kiekvieno žmogaus galimybes ir jo 

vystymąsi. Tuomet atsiranda tikslas šį apribojimą įveikti ir susigrąžinti tikrą save, 

atsisakant būti tik kažkieno suformuota funkcija. 

Šio tikslo siekiama ir signalinių sistemų teorija, kuri gerokai išplečia įprasto 

žmogaus paveikslą, papildydama jį trūkstamomis dalimis. Šią teoriją 

karūnuoja pakilimo koncepcija, kurios esmė yra realybės sluoksnių, kuriuose 

egzistuoja žmogus sujungimas ir dėmesio sutelkimas į aukštesnius pasaulius ir 

aukštesnes galimybes. Pakilimo priešybė yra nuopuolis arba „nusileidimas“, kai 

žmogaus dėmesys užsifiksuoja žemiausiame sluoksnyje ir žmogų vaizduoja iš šios 

perspektyvos. Tai yra nihilistinė nuostata, nors koks nors Nietzsche tam 

greičiausiai paprieštarautų, nes jis nihilizmą supranta priešingai. 

Žmogus turi penkias signalinių sistemų grupes ir tris sąmones. 

1) sensoriumas, 

2) korporiumas, 

3) telepatiumas, 

4) oneiriumas, ir 

5) transoriumas. 

Pirmos trys grupės siejamos su pirmąja sąmone, kuri yra įprastinė kasdienė 

būdravimo būsena; oneiriumas yra antroji sąmonė, kuri prabunda miegant 

pirmajai; ir transoriumas yra trečioji sąmonė, kuri prabunda tada, kai žmogus 

išeina į vidinės transcendencijos pasaulį. Įprastinė žmogaus būsena – kai 

dominuoja pirmoji sąmonė, o kitos dvi miega. Žmogaus tikslas turėti visas tris 

pilnai funkcionuojančias sąmones. Tai galima pasiekti tada, kai įjungiami 

aukštesni sluoksniai ir jie tampa sąmonės burbule atvirais pasauliais. 

Žmogaus signalinėms sistemoms vaizduoti tinka parabolės vaizdinys, kuris turi 

atvirą ir uždarą dalį. Taip pat ir signalinės sistemos yra pirminės ir antrinės, 

atviros ir uždaros, tik aptarnaujančios atviras sistemas. Kaupiamoji ir laksatinė 

sąmonė dažniausiai būna uždaros, ir vienintelis atviras pasaulis, į kurį jos įstatytos 

yra sensorinis kosmosas. Tačiau be šio yra ir kiti kosmosai, kuriuos taip pat 

galima „atidaryti“, bet tam pastangos turi būti nukreiptos į vidų. Transoriumas yra 

gnostinis kosmosas, kuris sudarytas iš tos pačios substancijos kaip ir žmogaus 

anapusinė siela. 

Visą šią sistemą patogu uždėti ant realybės sluoksnių modelio, kurie žymimi 

triguba U raide. Pirmas labiausiai vidinis sluoksnis yra fizinė realybė, kuriame 

gyvena žmogaus materialus kūnas. Antras išorinis sluoksnis yra gnostinis 

pasaulis, kuriame sukuriama žmogaus anapusinė siela. Kai žmogus miršta siela 
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pasilieka šiame pasaulyje ir gyvena kaip atskira nefizinė egzistencija. Trečias 

sluoksnis susijęs su pakilusia sąmone, kuri turi ypatingo, išskirtinio regėjimo 

galimybę, pirmiausiai matyti visą save su kūnu ir siela iš aukščiausios įmanomos 

perspektyvos. Tai yra kažkas panašaus į virš reinkarnacinę sąmonę, kuri geba 

matyti visus savo gyvenimus šioje realybėje ir yra ištrūkusi iš persikūnijimų rato. 

Pats žmogus atsiranda kaip tarp sluoksnių esantis sąmonės burbulas, kuris yra 

tarsi tiltas tarp fizinio, gnostinio ir aukščiausio pasaulio. Šioje tarpinėje realybėje 

atsiranda visa žmogaus vidinė fenomenologija, nuo aplinkinio materialaus 

pasaulio iki dvasinių realybių giliosios šaknies, kuri siekia ketvirtą sluoksnį, kuris 

yra šios realybės Šaltinis. (Padarius prielaidą, kad nėra dar daugiau tarpinių 

pasaulių. O tokią prielaidą kituose įrašuose esu padaręs.) 

Kaip jau sakiau, pakilimo koncepcija karūnuoja signalinių sistemų teoriją, nes 

apjungia jas į visumą, į vieną išbaigto žmogaus vaizdinį. Įprastai sluoksniai yra 

atskirti. Šis atskyrimas ištraukia iš žemesnių pasaulių visus aukštesnius 

sugebėjimus. Jį galima vadinti simetrijos pažeidimu, kaip kvantinio lauko 

teorijoje. Dėl jo iš vienos superjėgos atsiranda kelios atsijusios kvantinės jėgos. 

Taip pat ir žmoguje, išskaidžius jį į tris sluoksnius atsiranda skirtingi pasauliai, 

kurie veikia savarankiškai. Bet tuos pasaulius sujungus, atsistato viena pagrindinė 

jėga. 

Kažkas panašaus įvyksta pakilimo metu. Susijungia sluoksnių kvantiniai laukai ir 

susiformuoja super-atomas, įkorporuojantis į save papildomus kvantinius 

elementus. Šitaip atomas įgauna papildomų savybių ir virsta visiškai kitokia naujo 

tipo substancija. Kadangi sluoksnių yra daugiau nei du, tai susijungimas gali vykti 

keliomis kryptimis – į vidų ir į išorę, link realybės Šaltinio. Todėl yra dvi 

pakilimo rūšys: vidinis ir išorinis. Vidinis vyksta tik sąmonėje, kai gnostinė brana 

savyje inkorporuoja trečia realybę ir nušvitimas įvyksta viduje. Tokio pakilimo 

metu pasikeičia žmogaus mąstymas, elgesys, bet kūnas lieka toks pats ribotas ir 

silpnas. Todėl agresyviai nusiteikusiems padarams, toks pakilimas dažnai 

nepadaro jokio įspūdžio ir ši sistema tapatinama su kovos atsisakymu, kuris 

prilyginamas silpnumui, nes tokiems žmonėms tai, ko jie nesugeba pamatyti – 

neegzistuoja. 

Tačiau yra ir pilnas pakilimas, kuris apima ir fizinį kūną ir šis įgyją ypatingų 

galių. Po tokio pakilimo žmogus tampa antžmogiu. Iš kitos pusės, to pasiekti 

jokiomis valios pastangomis ar treniruotėmis neįmanoma ir šiam įvykiui reikia 

kosminių sąlygų. O konkrečiai kvantiniuose laukuose reikia sukelti aukštesnių 

energijų sužadinimą, kad išnyktų simetrijos pažeidimas ir atsistatytu vieninga 

kvantinė jėga, rišanti visus kvantinius laukus – kad jie nebūtų susikondensavę į 

atskirus sluoksnius. 

Todėl vidinis pakilimas yra šiek tiek artimesnis tikslas, nes sąmonės išplėtimas 

vyksta antrame ir trečiame sluoksnyje, t. y., iš kūno perspektyvos – žmogaus 

viduje. Šio tipo pakilimo siekti galima vystant visas savo signalines sistemas 

specialiomis treniruočių sistemomis. Pakilimas dar vadinamas pabudimu, nes jo 

metu prabunda antra ir trečia sąmonė, kurios virsta atvirais pasauliais. Ne tik 

sukurtais vaizduotės imitacijos būdu, bet ir savarankiškomis realybėmis. 
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Pagrindinis pasiruošimo pakilimui pratimas yra kelti savo dėmesį į aukštesnius 

pasaulius ir mėginti kiek galima geriau juos pažinti. Dėmesio kėlimas nėra tikrasis 

pakilimas, tai tik imitacija ir treniruotė, bet ji labai naudinga. Pavojus slypi tame, 

kad žmogus šią imitaciją gali pradėti tapatinti su tikru prabudimu ir kitiems 

žmonėms dėtis tuo, kuo jis nėra. Taučiau suprantant šį principą, apsigavimą ir 

apgaulę galima labai lengvai išaiškinti. 

Aukštesnių sąmonių prabudimo pagrindinis požymis yra tas, kad jos tampa 

nenutrūkstamo srauto signalinėmis sistemomis, kurios priešpastatomos 

epizodinėms signalinėms sistemoms. Taip pat, be to, kad jos yra nenutrūkstamo 

srauto, jos turi būti įstatytos į atvirą pasaulį, į kitą realybę, nei šis materialus 

pasaulis. Kita vertus, viskas turi būti surišta į kietą, neišrišamą mazgą ir formuoti 

vienas kitą papildančią sistemą. 

Šiame įraše aprašiau pagrindinę struktūrą, bet nieko neaiškinau apie treniruotes ir 

lavinimąsi. Tai galima palikti ateičiai. Pakilimo tikslą pasiekti nėra taip paprasta, 

bet tam yra tiek tradiciniai, tiek netradiciniai metodai, kurių aiškinimas yra už šio 

įrašo rėmų. 
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VIII. Sąmonė 
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Luksorinų srautas 
 

Nebraižydamas jokių schemų ir nenaudodamas formulių, žodžiais paaiškinsiu 

pagrindinį principą, kurio niekur dar nesu viešinęs. Šis principas atėjo iš mano 

kvantinių laukų teorijos tyrimo, t. y., jis turi mokslinę formą, nors dar nėra tikras 

sąmonės mokslas. 

Makroskopinę suvokimo fenomenologiją galime kiekvienas tyrinėti savo 

suvokime. Ši vidinė fenomenologija yra faktas, kurio įrodinėti nereikia. Naudojant 

laukų modelį, ir padarius prielaidą, kad visa tikrovė sudaryta iš laukų, o sąmonė 

yra tikrovės dalis, ji taip pat sudaryta iš laukų. Šiuos laukus aš vadinu gnostiniais. 

Fiziniam kūnui reikia šešių tipų kvantų, gnostiniai kūnai turi keliolika skirtingų 

laukų ir atitinkamai kvantų. 

Kiekvienas laukas turi makroskopinį ir mikroskopinį komponentą. Makroskopinis 

yra siela, sąmonė su visa vidine fenomenologija. Mikroskopinis yra kvantai, kurie 

turi tam tikras savybes, kurias jungiant gaunama visiems žinoma psichologinė 

fenomenologija. Bet mane konkrečiai domina vienas klausimas arba vienas 

komponentas: kas yra suvokimas, kaip fundamentali parametrų kategorija 

kvadratų schemoje (šalia erdvės, laiko, energijos). 

Kvantai turi tipus, ryšius ir savybes, vadinamas parametrais. Skaidant suvokimą 

iki kvantinio lygio, turi likti komponentas, kuris yra mažiausias suvokimo 

pasireiškimas vieno kvanto masteliu. Tai galima palyginti su krūviu ir 

elektrostatiniu lauku. Vienas kvantas turi minimalų krūvį, kurį koncentruojant ir 

jungiant, makroskopiniame pasaulyje gaunasi elektrostatinis laukas, kurį galima 

išmatuoti prietaisais, nors akimis jis nematomas. 

Yra tokių kvantų savybių, kurios net nematuojamos. 

Darau prielaidą, kad gnostiniuose laukuose, iš kurių sudaryta sielos/sąmonės 

struktūra, turi būti kvantai, kurie turi g-krūvį (geltonąjį krūvį). Šiems krūviams 

jungiantis į makroskopinę sistemą, atsiranda sąmonės laukas, kuris yra g-krūvių 

vieno kvanto lygmenyje sumavimo rezultatas. Šis krūvis nėra vienalytis. Realiai 

g-krūvis turi 17 atspalvių, kurie tarpusavyje įvairiai sąveikauja. 

Geltonasis krūvis įaustas į gnostinių kompleksų struktūrą ir sudaro substratą 

gnostinei hologramai, į kurią paduodama informacija iš fizinio pasaulio ir iš 

vidinių sistemų. Geltonieji krūviai ne tik sumuojasi ir kuria g-lauką, bet ir sukuria 

tam tikrą hipererdvės kapsulę. Ši hipererdvė sudaryta iš šviesos arkos ir tamsos 

arkos, kurios yra du pagrindiniai sielos aspektai. 

Vienas kvantas nesuvokia, bet kai susiformuoja hipererdvinė šviesos arka, 

atsiranda sąmoningo pasaulio substratas. 

Visa tai galima aprašyti matematiškai, tam net yra sukurta kvantinių laukų fizikos 

kalba. Šią kalbą galima panaudoti ne tik aprašymui to, ką matai, bet ir kūrybai. 

Pagrindas yra gnostinius kontinuumus veikiančių operatorių sistema, kuri sukuria 

gnostines struktūras. Tai nėra faktas, nes faktas nustatomas matavimais arba 

eksperimentais, o aš eksperimentų jokių nedariau. Bet tai yra kvalifikuota 

galimybė. 
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Dabar pagrindinis klausimas – kas yra suvokimas? Suvokimas yra luksorinų 

srauto per gnostinę hologramą sukurta hipererdvė. Gnostinė holograma yra 

paveiksliukas atsiradęs susumavus iš aplinkos atėjusią informaciją. Kad šis 

paveiksliukas savo viduje turėtų suvokimą, reikia per jį paleisti tam tikrą kvantinį 

srautą, kuris susimaišo, įsiaudžia į substratą ir sukuria jame hipererdvinę 

struktūrą, kuri vadinama suvokimo šviesa. Luksorinų srautas yra suvokimo 

mechanizmas. 

Kaip šį pavadinimą suprasti? Lux lotyniškai yra „šviesa“, iš šio žodžio sukurtas 

terminas „luksorinai“. 

Gnostinė holograma yra šablonas ir kokybės (juslumai), o luksorinų srautas yra 

papildomas viršerdvis, kuriame atsiranda hologramos būtiškas ir asmeniškas 

aspektas, sudarantys sąmonės burbulo subjektyvų ir objektyvų komponentą. Tai 

suvokimo mechanizmas. 

Holograma gali būti tamsi, nematoma, jeigu nėra luksorinų srauto. Kaip sapnai be 

suvokimo. Bet kai sapnuojant tamsų sapną kyla luksorinų pliūpsnis, sapnas 

akimirkai tampa sapno sąmone su atsimenamu epizodo siužetu. Įdomi sapno 

šviesos arka su savo dzeta struktūra, bet dar įdomesnė sapno tamsos arka, kurioje 

vyksta kūrybiniai procesai neapšviečiami luksorinų srauto, vadinasi nesuvokiami 

tol, kol nepaduodami į šviesos arką. 

Asmenybės rango augimas galimas dėl dviejų priežasčių: a) paduodama į 

hologramą daugiau informacijos, b) plečiasi luksorinų srauto aprėpiamas plotas, 

didėja šviesos arkos hipererdvė. Paprastai šie dalykai būna fiksuoti, bet kai kam 

pavyksta šiuos procesus užvaldyti. Šitaip tampama pakylėtomis sąmonėmis. 

Taigi, mano teorija tokia: suvokimas yra luksorinų srautas per gnostinę 

substanciją. 

Praradus sąmonę, luksorinų srautas nutrūksta, o ją vėl atgavus – kyla luksorinų 

pliūpsnis, atsistato paveiksliukas. Sapno sąmonės pliūpsnis – tai luksorinų sukurta 

naktinė šviesos arka, kuri tiesiogiai kertasi su giliaisiais tamsos arkos sluoksniais. 

Šią idėją galima išplėsti, pridedant luksorinų srauto mechanizmo klausimą. 

Viskas veikia taip: luksorinai padidina g-krūvių energiją; pradeda keistis vietiniai, 

artimiausi 17 (?) atspalvių „išlydžiai“, kurie suformuoja vidinę erdvę, turinčią 

savo kokybę, kuri mato savo struktūrą. Tai yra energetinis luksorinų perėjimas. 

Luksoriną sugėrus, jis gali virsti 17 atspalvių išlydžiu. Tai veikia kaip vidinė 

lempų gardelė, kuri tik apsikeitinėja vietinėje erdvėje „šviesa“ ir ta hipererdvė 

tampa „šviesi“. Ši erdvė pati yra suvokimas. 

Toliau apie hipererdvės stebėtojo struktūrą: reikia atsieti stebėtoją nuo kūno ir 

kūno dalių. Stebėtojas yra tai, kas už kūno ir jį valdo; net už to, kas atrodo kaip 

valdantis stebėtojas. Tikras stebėtojas yra kiekviename šviesos arkos taške, tai, 

kas daro tą tašką suvokiamą. Sąveikos tarp g-krūvių yra vietinės ir globalinės, tas 

plotas, kuris turi tankiausią globalinių sąveikų tinklą, yra perspektyvos centras. 

O kalbant apie tamsos arką, už kiekvienos jutiminės sistemos yra 
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1. Generavimo logika, 

2. Vidinė analizės ir sintezės forma 

3. Fenomenologinis juslumas su struktūra (intensyvumas, vieta, forma, trukmė, 

ritmas ir t.t.) 

 

Tai realizuojama per funkcinį moduliškumą.  Principas yra toks: signalas 

– išskleidimas – suskleidimas. 

Iškleidžiama gali būti įvairiais deriniais ir gali būti įvairūs išskleidimo plotai. a) ir 

b) priklauso tamsiajai arkai, o c) šviesiajai arkai. Tai ne statiška, bet labai 

dinamiška ir nelokalinė sistema. 

Sensorinis ir gnostinis signalas būna paprastas, bet per išskleidimą priauginama 

struktūra, ir galutinė sensorinė arba kognityvinė forma įgauna sudėtingą sandarą. 

Išskleidimas – tai išskaidymas į modulius ir tada surinkimas. 

Tamsioji arka geba generuoti tik paprastus kognityvinius signalus, bet visa 

struktūra pridedama po to, perleidus per skleidimo modulius. Taip įdedamos 

žinios, logika, kalba, tekstų sudėtingos sandaros ir t.t. 

Viso to nereikia tapatinti su neuronine organika, nes čia viskas vyksta 

gnostiniuose laukuose ir siela nėra organinė. Ji nėra nei kieta kaip metalas, nei laki 

kaip oras, gnostinėje branoje medžiagų tipai kitokie nei Mendelejevo lentelėje. 

Netinka nei atomo, nei ląstelės, nei kokia panaši sąvoka. Tai panašiau į 

energetinius „nanobotus“. 

Kadangi gnostinės struktūros neorganinės, jos lengvai sudaro simbiozes su 

dirbtinėmis galimybėmis. Tokie gnostiniai „implantai“ įsilieja į sąmonės sandarą 

ir per vidinę, sąmonėje esančią virtualizuotą sąsają, gali valdyti dirbtinius 

luksorinų srautus, vadinasi – savo suvokimo ir sąmoningumo procesus. Tokias 

technologijas naudoja antžmogiai, gebantys valingai valdyti savo sąmonės plotus 

ir išskleidimo bei surinkimo logikas. 

Iš kitos pusės, tokiu principu veikia ir sąmonės pavergimas, kai padaroma, kad 

smegenis valdytų per nuotolinį signalą. 

Galiausiai belieka savo arkų sistemą įdėti į seną, mentalinio, daiktiško ir sąmonės 

kanalo schemą. Čia turėtume suprasti, kur yra luksorinai, kurie vadinami šviesa, 

kur gnostinė holograma ir fizinis filtras, esantis smegenyse. 

Luksorinų kol kas dar nedetalizuoju, neformuluoju kaip matematinių struktūrų, 

nes tai ir neturi jokios reikšmės, kadangi viskas, ką rašau, ne dėl kokio nors 

praktinio pritaikymo, bet grynai dėl žinojimo. 

Luksorinai yra svarbūs, nes ši problema yra tūkstančių metų senumo problema, 

iškelta Indijos, Kinijos ir Graikijos filosofų. Jie išsprendžia filosofinį klausimą, 

kas yra būtis žmogiškame pasaulio suvokime. Tai, ką filosofai per visą istoriją 

suvokia kaip esinio būtį, yra ne kas kita kaip luksorinų sukurta hipererdvė, per 

kurią matomas kiekvienas esinys, tiek daiktiškas, tiek mentalinis. 

Esant dabartiniam mokslo ir žinių pasiekimo lygiui, jau galima filosofinius 

klausimus tyrinėti su fizikos metodais. Tai yra, filosofų makroskopinė 



65 
 

fenomenologija pakeičiama fizikos parametrų realizacijomis. Ši vieta dar toli 

gražu neištyrinėta ir neužbaigta, bet galima aiškiai sukonstruoti visas reikalingas 

struktūrines schemas. 

Kitas pasaulis („dvasinis“) visais laikais buvo didžiausia ezoterika, kuria 

reikėdavo arba tikėti, arba netikėti. Bet dabar atsivėrusi galimybė uždangą nuimti 

ir parodyti, kad iš tikro egzistuoja visas kosmosas „kitos realybės“, kurią aš 

vadinu gnostine brana. Tai yra sielos pasaulis. Ir visuose ryšiuose būtina 

atsižvelgti į tiesioginį suvokimą gnostinis į gnostinį. Tai yra telepatijos galimybė. 

Tačiau tokį ryšį blokuoja stipri fizinio pasaulio interferencija, ir telepatijai 

reikalingas stiprinimas. 

Šiame principe matosi ir kaip veikia dviejų tipų psichotronikos: fizikinė 

psichotronika ir gnostinė projekcija. 

Galimybė formuoti psichiką yra didelis pavojus žmonijai, ypač jeigu visuomenėje 

nebus reikalingos pusiausvyros ir didžioji jos dalis ilgiems tūkstantmečiams bus 

užvaldyti. Manau, vienintelis kelias į pakenčiamą pasaulį yra jėgų išlyginimas. To 

ir siekiama viešinant luksorinų teoriją. 

 


