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1 | Kosminė sąmonė

1.1 Sąmonės galimybės
Dabartinėje planetos civilizacijoje gyvuoja dvi pagrindinės sąmonės
supratimo srovės. Viena jų yra religinė srovė, o kita atstovauja moksli-
niam supratimui. Filosofija stovi tarp religijos ir mokslo, atspindėdama
vieną ar kitą srovę. Religijos išskirtinis bruožas yra tas, kad ji net ne-
turėdama tiesioginio patyrimo, bando mąstyti apie tikrovės visumą, o
mokslas tikrovę susiaurina tik iki tikrovės atvaizdo sąmonėje. Todėl
religijai ir mokslui atsiveria skirtingi tikrovės vaizdai ir sąmonės inter-
pretacijos. Mūsų pasaulyje propaguojama iliuzija, kad moksle yra tik
tiesa, o religija - tik fantazijos. Iš tikro pačiam moksle daug fantazijos,
o religijoje - daug tiesos. Tas pats tinka kalbant ne tik apie tikrovę, bet
ir apie sąmonę. Religinė sąmonės teorija nebūtinai reiškia fantazijos,
ir mokslinė teorija nebūtinai reiškia - absoliuti tiesa.

Šių dviejų srovių santykis pateiktas lentelėje. Pagrindiniai skirtu-
mai, atskiriantys religinį ir mokslinį požiūrį yra sąmonės apimtis ir
atsiradimo mechanizmas. Religijoje kalbama apie kosminę sąmonę,
o individuali sąmonė yra tik kosminės sąmonės įsikūnijimas. Moks-
le sąmonė yra lokali, prikaustyta prie vietos ir tos vietos tam tikros
struktūros ir organizacijos. Antras skirtumas yra atsiradimo būdas.
Religijoje sąmonė yra visur ir ji nekuriama ir neatsiranda, bet egzistuo-
ja kaip pirminė substancija. Mechanizmas yra tik kosminės sąmonės
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SKYRIUS 1. KOSMINĖ SĄMONĖ 6

individualus įsikūnijimas. Moksle lokali sąmonė atsiranda dėka kažko-
kio materialaus mechanizmo ir yra materialus, tik vietinis, smegenyse
esantis aplinkos atvaizdas.

Lokali sąmonė reiškia, kad ji gali būti tik individuali ir kad nėra
jokių kitų egzistencijos lygmenų, kuriuose galėtų egzistuoti kitokios są-
moningos formos. Kosminės sąmonės teorija leidžia daryti prielaidas,
kad sąmonė gali egzistuoti ne tik individualiame kūne, bet ir kitose
realybėse. Smegenys atsiranda pereidamos tokius lygius: subatominės
dalelės, atomai, molekulės, ląstelės-neuronai ir organai. Gilinantis į
sąmonės mechanizmą, galima klausti, kas ją kuria, organas ar tikrovė?
Jeigu sąmonę kuria organas, tai labiau tikėtinas būtų mokslinis požiū-
ris į sąmonę. Bet visai įmanoma, kad sąmonę kuria ne organas, bet
tikrovė. Tada ji būtų labiau priklausoma nuo visos tikrovės ir nepri-
klausoma nuo organo. Religijoje ir nelokalios sąmonės teorijoje sąmonė
laikoma ne organo, bet tikrovės kūriniu. Moksle yra abu požiūriai, tik
nuo religijos skiriasi tuo, kad tikrovė interpretuojama kaip materiali
fizikinė tikrovė. Tuo tarpu religijoje, ši tikrovė yra nemateriali dvasia,
vadinama Absoliutu arba Dievu.

Įprastiniai sąmonės ryšiai su aplinka ir suvokimas yra lokalūs. Įpras-
tiniame gyvenime paprastai nevyksta jokie antgamtiniai nelokalūs reiš-
kiniai, kurie būtų akivaizdžiai fiksuojami sąmonės atvaizde. Nors kvan-
tinėje mechanikoje yra įrodyta, kad tarp materijos kvantų egzistuoja ir
nelokalūs, įprastai nepaaiškinami ryšiai. Šį principą bandoma perkelti
ir į sąmonės teoriją, nors galutinai tai nėra įrodyta. Žmogus kasdie-
nybėje naudojasi įprastine lokalių sensorinių ryšių su aplinka sistema.
Tai aišku tikrovę apriboja, jos neparodo tokios, kokia ji yra iš tikro.
Jos privalumas galbūt tas, kad šita informacija yra užtikrinta ir pati-
kima. Pagal kosminės sąmonės teoriją, turėtų egzistuoti ir nelokalūs
ryšiai, nes viskas yra sąmonė, viskas yra susiję ir tarp skirtingų lyg-
menų turi vykti informacijos apykaita. Tačiau žmogus yra apribotas.
Nėra aišku ar tai yra dirbtinis apribojimas (sąmokslas prieš žmogų)
ar taip žmogus sukonstruotas iš prigimties ir jam neįmanoma pakilti į
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aukštesnį lygį. Visi jaučia, kad sąmonės galimybės daug didesnės nei
rodomos. Tačiau jos yra užblokuotos.

Apibendrinant, moksle sąmonė yra lokalus mechanizmas, priklau-
santis nuo vietinės materijos organizacijos, nors ir galintis formuoti
nelokalius kvantinius ryšius. Religijoje sąmonė yra nelokali ir ji ne-
kuriama, bet egzistuoja amžinai kaip priminė substancija, vadinama
siela arba dvasia. Tokia sąmonė moksliškai būtų nepaaiškinama, nes
pirminės substancijos nėra kaip aiškinti. Filosofijoje, gali būti ryškios
scientistinės (mokslinės) tendencijos, kurios apibendrina mokslinio me-
todo pasiekimus. Bet filosofija ilgą laiką gyvavo ir kaip metafizika arba
religinė filosofija, kuriai artimesnis yra religinis interpretavimas. Meta-
fizinės filosofijos apibendrintas tikrovės ir žmogaus modelis galėtų būti
toks.

Sąmonės pa-
žinimo forma

Mokslas ir filosofi-
ja

Religija ir filosofija

Mastas Lokali sąmonė (in-
dividuali)

Nelokali sąmonė (kos-
minė)

Atsiradimas Mechanizmas Pirminė substancija
Ryšiai Lokalūs ir neloka-

lūs
Lokalūs ir nelokalūs

Individualus
įkūnijimas

Vietinės organi-
zacijos materiali
struktūra

Iš kosminės į indivi-
dualią sąmonę įkūniji-
mo mechanizmas

Mokslinės teorijos rėmuose, sąmonė gali būti išplėsta tik evoliuciš-
kai vystantis į aukštesnes formas, arba pritaikant technologijas. Žinant
sąmonės lokalų mechanizmą, jį galima valdyti ir didinti galimybes. To-
kias technologijas propaguojantis judėjimas vadinamas transhumaniz-
mu, kurio tikslas išplėsti natūralias sąmonės galimybes techninėmis
priemonėmis. Prie to dabar mokslininkai labai intensyviai dirba, ne-
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1.1 pav.: Tikrovės sąranga

retai pažeidinėdami žmonių teises. Tokių technologijų pasekmės ne-
tinkamai jas panaudojus - taip pat kelia didelį nerimą, kuris aiškiai
matomas šiame tinklaraštyje.

1.2 Sąmonės fizika
Nors mokslo pasiekimai yra stulbinantys, jis negali iki galo paaiškinti
ne tik visos tikrovės, bet ir jos dalies - sąmonės. Galima spėti, kad
šį tikslą pasiekus, supratus sąmonės paslaptį, daug išaiškėtų ir apie
pačią tikrovę, ir žmogus galėtų išsilaisvinti iš sensorinių ir kognityvinių
atvaizdų nelaisvės. Tačiau tokia teorija nėra sukurta, arba ji slepiama
nuo žmonių, kad lengviau būtų manipuliuoti ir valdyti.

Kodėl sąmonė nepaaiškinta, ir ko tokiam paaiškinimui trūksta? Tai
aišku iš pirmame skyrelyje pateikto sąmonės teorijų skirstymo. Jeigu
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teisinga religinė sąmonės teorija, tai sąmonės moksliniais metodais ne-
bus įmanoma paaiškinti niekada. Jeigu sąmonė yra pirminė substan-
cija, nekuriama ir neatsirandanti, neturinti jokios struktūros ir nepri-
klauso nuo jokio mechanizmo, tai jos moksliškai paaiškinti neįmanoma.
Galima tik konstatuoti jos egzistavimą. Jeigu sąmonė materiali, kaip
teigia mokslas, ir ją kuria tam tikras mechanizmas, tai ją paaiškinti
įmanoma. Tik trūksta žinių apie materiją. Materija aprašoma tam
tikrų parametrų rinkiniu. Tai, kad sąmonės iš šio rinkinio neįmano-
ma išvesti, reiškia, jog šis rinkinys nepilnas. Tai yra, moksle sąmonei
paaiškinti trūksta sąmonės parametrų.

Kad fizika galėtų sukurti sąmonės teoriją, reikia surasti specifinius,
sąmonę kuriančius tikrovės parametrus. Tačiau tai yra sudėtinga. Nes
pagal pateikta metafizinę tikrovės ir žmogaus struktūrą matome, kad
ji dalinama į Šaltinį, Pirminę tikrovę ir Antrinę tikrovę (sąmoningą at-
vaizdą). Žinomi fizikai parametrai priklauso antrinei tikrovei, t.y. jie
atpindi sąmoningo suvokimo perspektyvą, bet nežino, kokia yra Pir-
minė tikrovė ir kas yra Šaltinis. Šie parametrai, kuriais fizikai bando
paaiškinti tikrovę, yra ne pradžia, bet sąmonėje suformuota pabaiga.
Fizikai šią pabaigą apsuka ir bando perkelti į pirminę tikrovę. Net
negalint palyginti, akivaizdu, kad toks apsukimas gali prilygti iliuzijos
kūrimui, nors ta iliuzija vadinama mokslu. Tačiau pirminės tikrovės su-
vokimo nėra, nėra pirminės tikrovės fizikos, aprašomos tikrais pirminės
tikrovės parametrais. Žinomi tik sąmonėje esantys ir protu suvokiami
parametrai. Kadangi sąmonės kūrimo mechanizmas priklauso Pirmi-
nei tikrovei ir galbūt Šaltiniui, tai aišku kodėl nėra mokslinės sąmonės
teorijos. Mokslas nesugeba surasti sąmonės principą grindžiančių pa-
rametrų.

Pagrindiniai antrinės tikrovės parametrai yra tokie:

1. erdvė,

2. laikas,
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3. substancija (laukas ir medžiaga),

4. masė ir judėjimas.
Svarbiausias parametras yra substancija, o kiti parametrai yra tik

jos aprašymo būdas. Substancija yra erdvėlaikyje, turi tam tikrą masę
ir pagal tam tikrus dėsnius juda. Skiriasi substancijos rūšys ir šių rūšių
savybės. Pavyzdžiui, yra elektrinis laukas, gravitacinis laukas, stiprioji
ir silpnoji atominė sąveika ir t.t. Iš pagrindinių parametrų formuojami
išvestiniai parametrai, kuriuose kaip komponentai naudojami primi-
niai fizikiniai parametrai. Judėjimo greitis ir pagreitis, judesio kiekis,
sąveikos jėga, energija, galia ir t.t. Tai, kad sąmonės teorijos nėra
rodo, kad šie parametrai nepakankami: juos galima kaip nori kom-
binuoti - sąmonė nesigauna, nėra net surasta substancijos rūšis ir jos
savybės, reikalingos sąmonės mechanizmui paaiškinti. Bet jeigu są-
monė yra lokali ir mechanizmas, priklausiantis nuo vietinės materijos
organizacijos smegenyse, turi būti sąmonę paaiškinantys parametrai.
Antrinėje tikrovėje beveik viskas surasta, sunku tikėtis, kad antrinis
atvaizdas sąmonėje parodys kažką naujo, tad reikia ieškoti būdų, kaip
protu surasti pirminėje tikrovėje sąmonę kuriančius parametrus. Juos
sujungus proporcinėse, parametrus susiejančiose formulėse, būtų gali-
ma gauti sąmonės formulę. Fizikos mokslas galėtų triumfuoti.

Bet kokiu atveju ši teorija būtų tik suvokimo mechanizmo apsuki-
mas ir Antrinės tikrovės primetimas Pirminei tikrovei ir Šaltiniui. Tai
gali būti ir pavojinga iliuzija, su kuria neapgalvotai galima sugriauti
religinę sąmonės teoriją ir primesti tikrovei tik mokslinę perspekty-
vą, kuri viską aiškina per dalinius parametrus, santykius ir skaičius.
Tačiau šie dalykai ne absoliuti tikrovė, bet tik sąmoningo suvokimo
perspektyvinė iliuzija. Tai pavojinga dar ir dėl to, kad mokslas sie-
kia viską valdyti ir eksploatuoti, ir tokia sąmonės teorija, jeigu ji bū-
tų rezultatyvi, gali būti panaudota ne sąmonės galimybių išplėtimui,
kaip transhumanizmo teorijoje, bet sąmonės pavergimui ir išnaudoji-
mui. Bet sąmonės valdymas valdžių yra suvokiamas kaip neišsemiamas
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galios šaltinis, todėl tokios teorijos ir technologijos yra slapta nuo vi-
suomenės intensyviai kuriamos ir išbandomos su žmonėmis. Tai yra
didžiausias pavojus.

Tačiau žinojimas nėra vien blogis ir sąmonė vis tiek trokšta save
pažinti. Vienas iš kelių yra mokslinis kelias, kuris gali atverti šią vieną
iš didesnių tikrovės paslapčių. Sąmonė yra tikrovės struktūra ir tam
tikra suvokimo rūšis. Erdvėlaikio struktūrą, apjungiant jai būdingus
parametrus, galima aprašyti tenzoriumi. Galima numatyti, kad sąmo-
ningas suvokimas, remiantis moksline perspektyva į tikrovę, taip pat
turi savo erdvėlaikio struktūrą, parametrus ir juos aprašantį fizikinį
tenzorių. Manau, kad vienas iš būdų fizikoje aprašyti sąmonės sanda-
rą yra suvokimo, arba sąmonės, tenzorius.

2011-08-05, Kaišiadorys



2 | Kokybinis ir kiekybinis
modelis

2.1 Tikslieji mokslai
Tiksliaisiais mokslais vadinami tie, kurių objektai aprašinėjami mate-
matikos kalba. Ši kalba vadinama „gamtos“ kalba, nes manoma, kad
jos struktūra esmingai susijusi su pačios tikrovės gelmine sandara. Tad,
manoma, kad atradimus galima daryti net netyrinėjant tikrovės, už-
tenka suprasti kokią nors abstrakčią matematiką. Ši situacija parodo,
kad galimos dvi mokslo kryptys: praktinė kryptis, kuri tiria pasaulį tie-
siogiai, eksperimentais; ir teorinė, kuri savo sąmonėje tiria abstrakčią
struktūrą, kuri, manoma, gali tiesiogiai būti perkelta į pasaulį. Daž-
nai reikalauja patvirtinimo, bet paprastai tai yra tik formalumas, nes
daugeliu atvejų iš tikro atitikimas yra. Visa problema tik koks tokio
atitikimo principas. Apie tai bandysiu pasamprotauti toliau.

Visos kalbos yra informacijos kodavimo sistemos. Tam reikalingas
tam tikras turinys ir jo išraiškos būdai. Išraiška, kaip visi supranta, yra
ženklai (šiuo atveju – tai ant popieriaus nupieštos figūrėlės). Figūrėlė
veda sąmonę dviem kryptimis: prie garsų, tada prie reikšmės; arba prie
idėjų, tada prie garsų, kurie paprastai yra kokios nors natūralios kalbos
garsai. Šis principas yra toks pat kaip naudojamas natūraliose kalbo-
se, tik pastarosios nėra pakankamai ekonomiškos, todėl jos pakeičiamos

12
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dirbtinės kalbos ženklais, kuri ir vadinama matematika. Matematikos
pasaulis yra vaizduotėje kuriama struktūra, kuri perkeliama į objekty-
vią realybę ir, tariama, – ją atitinka. Šis atitikimo faktas rodo, kad
tarp proto ir pasaulio yra kažkas bendro.

Pavyzdžiui, panagrinėkime tokią struktūrą

ϕ̂(x) =
∫

d3k

(2π)
3
2
√

2ωk
[α̂(~k)e−iωkx

0−~k~x + α̂∗(~k)eiωkx
0−~k~x]

Čia yra skaliarinio lauko operatorius, kuris išreiškiamas per kvan-
tų atsiradimo ir išnykimo operatorius, sukuriančius arba pašalinančius
sužadintas lauko būsenas, vadinamas elementariomis dalelėmis. Šie
operatoriai veikia periodinę funkciją, kuri kaip harmoninis osciliato-
rius yra pagrindinis kvanto matematinio aprašymo būdas. Šitaip re-
liatyvistinis kvantinis laukas sujungiamas su sužadintomis būsenomis,
kurios vadinamos antruoju lauko kvantavimu. Skaliarinis reiškia, kad
dalelės neturi krypties ir jėgos gali būti išreikštos per gradientus ir
sąveikaujančio ryšio stiprį.

Matome, kad čia figūrėlės yra raidės, skaitmenys, operatoriai, ope-
racijų, tvarkos ženklai. Norint šią formulę suprasti, reikia išmokti visų
figūrėlių reikšmę, kuri yra tam tikra matematinė struktūra, kuri jungia-
ma su pasaulio fizinėmis sistemomis. Pagrindas yra integralas, kuriame
atsiradimo/išnykimo operatorius sujungtas su periodine funkcija, ap-
rašančia kvanto virpesius. Tai yra būdas, kuriuo aprašomas fizikinis
konstruktas, vadinamas skaliariniu kvantiniu lauku.

Pradedame klausimu, kur kyla tikslusis mokslas, ir koks tos vietos
statusas? Kas yra tikroji realybė ir ar ji sutampa su šita „vieta“? Vietą
aš apibrėžiu kaip introjekciją, kuri yra į sąmonės vidų įtraukta išorinė
realybė. Esmė ta, kad pačios išorės nematome, matome tik jos pirmi-
nius ir antrinius atvaizdus, tačiau tikime, kad tarp realybės ir introjek-
cijos yra tam tikras ryšys. Pagrindinis introjekcijos komponentas, kuris
naudojamas išorybės atvaizdavimui, vadinamas kontinuumu. Jis yra
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visa ko pagrindas, pagal kurį modeliuojamos visos kognityvinės realy-
bės. Su mokslu labiausiai susijusios introjekcijos dalys yra sensoriumas
ir kognityviumas. Sensoriumas yra visu juslinių objektų informacijos
koreliatas vidinėje sąmonės sistemoje. Jis tapatinamas su pasauliu, ku-
rį kažkada net vadino tikru ir objektyviu. Nors dabar žinome, kad taip
nėra, kad tai tik smegenų sukonstruotas atvaizdas. Kognityviumas yra
antra signalinė sistema, kuri atsiranda perkėlus sensorinius morfizmus
į kognityvines smegenų žieves. Trys visiems gerai žinomos dalys yra
atmintis, vaizduotė ir mąstymas.

Ką šios dalys turi bendro, ir kaip šis bendrumas virsta „objektyviu
atitikimu“? Bendra yra tas pats klonuotas kontinuumas, atsirandan-
tis iš sensorinės žievės galimybių ir jų kopijų kognityvinėse smegenyse.
Rodomoji introjekcijos dalis vadinama sąmone, kuri kaip pagrindą nau-
doja šį kontinuumo principa, ir kadangi joje susiejama visa informacija,
ateinanti ir iš išorės, ir iš vidaus, tai visos formos atsiduria kontinuu-
me. Vidiniai kontinuumai yra išorinio kontinuumo atspindys ir kopija,
įtraukta į antros signalinės sistemos sandarą. Ir viskas kas įmanoma
materialiame pasaulio kontinuume, įmanoma ir kognityviniuose konti-
nuumuose. Pirmiausiai, skaldymas į gabalus ir dalių jungimas. Tai yra
„skaičiaus“ esmė. Skaičius yra ne kas kita kaip abstraktus operatorius,
kurį pritaikius kokiam nors kontinuumui atsiranda matematinė struk-
tūra. Ta struktūra yra gabaliukai (dalys) ir jų „kiekis“. Kiek gabaliukų,
kai juos visus sujungiame ir gauname vieną struktūrą yra matemati-
nės kiekybės empirinės ištakos. Kiekviena „kiekybė“ turi savo figūrėlę,
vadinamą skaitmeniu. Reikšmė yra skaičius (kiek gabaliukų).

Esmė ta, kad šitaip skaičiuoti galima ir pasaulyje, ir vaizduotės
kontinuume. Nes gabaliukus galime pamatyti ir galime juos įsivaiz-
duoti. Kaip tik tada, kai šis empirinis procesas įtraukiamas į vaizduo-
tę ir mąstymą, atsiranda matematinių abstrakcijų sistema. Atlieka-
me skaldymo, jungimo ir grupavimo veiksmus vaizduotėje, vis labiau
abstraktindami morfizmų sistemą ir taip gauname matematinį protą.
Kai šis protas užkoduojamas ženklais, atsiranda išorinis matematikos
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mokslas, kurio mokytis galima jau vien iš knygų. Tokią ženklų sis-
temą plėsti ir pildyti galima iki begalybės, nes tiek yra matematinių
struktūrų matematiniame kontinuume. Vis nauji santykiai ir elemen-
tai gauna savo ženklus ir, aprašinėjant atitinkamą struktūrą, galima
naudoti ne natūralų aprašymą, bet pasitelkiant paprastai sunkiai įkan-
damus hieroglifus. Matematika iš tikro sudaryta iš hieroglifų, bet tai
nėra jos apsunkinimas, tereikia mokėti suvokti tą struktūrą, su kuria
hieroglifas susietas. O ją galima pamatyti vaizduotėje. Pamatinė ma-
tematikos struktūra yra Dekarto koordinačių sistema, sudaryta iš ašių
imituojančių erdvės dimensijas ir tų ašių gabaliukų, kurie paverčiami
skaičiais. Tai leidžia pavyzdžiui, atvaizduoti tikslią padėtį erdvėje, pa-
dėties kitimą, kitimo greitį, kryptį, visas šias savybes išreiškiant skaičių
„gabaliukais“. Norint visa tai suprasti, reikia išmokti standartinę ap-
rašomąją kalbą.

Modeliavimui naudojami trys kontinuumai, kurie yra vieni kitų ko-
pijos ir klonai. Pradinis kontinuumas, be abejo, yra sensorinis, plius
veiksmai, kuriuos galime atlikti su daiktais. Antra dalis yra fizinis kon-
tinuumas, kuris atsiranda pasaulio vaizduotėje ir leidžia kurti tikrovės
nekiekybinius modelius. Pavyzdžiui, kvanto modelis, atomo modelis,
molekulės modelis ir t.t. Juos visus galima įsivaizduoti nekiekybiškai,
kaip substancijos formas. Pagrindinis modelis yra pati substancija, jos
dalys ir tarp jų vykstantys procesai. Visus šiuos dalykus atitrauktai
nuo sensoriumo, galima sumodeliuoti fiziniame vaizduotės kontinuume.
Ir tarp jų yra atitikimas, nes ši vaizduotė yra pasaulio kontinuumo ko-
pija.

Toliau eina pats matematinis kontinuumas, kuris daug abstraktes-
nis už fizinį, nes čia kuriama tiksliausia įmanoma aprašymo kalba. Pra-
dedant nuo skaičių operatorių ir erdvinių figūrų ir baigiant sudėtingais
kontinuumo modeliais, tokiais kaip diferencialinės lygtys, daugdaros,
tenzoriai ir t.t. Elementai, santykiai ir operacijos paverčiami figūrė-
lėmis, o jos yra matematinio kontinuumo struktūrų aprašymo kalba.
Suvokus šią paslaptį, nesunku įsisavinti visą matematinę informaciją.
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Svarbiausia – net tik mokymusi mintinai, bet tokia forma, kuri leidžia
matematiką kurti pačiam. Nors galimybių patikrinti gali ir nebūti, nes
laboratoriniai prietaisai brangūs ir netinkami asmeniniam naudojimui.

Matome, kad teorinio mokslo vieta yra kognityviume esantys fizinis
ir matematinis kontinuumai. Fizinis kontinuuas yra pasaulio suabst-
raktintas modelis. Tačiau modeliavimas nėra begalinis, nes kontinuu-
mas turi labai griežtus geometrinius apribojimus, kurių logika neleidžia
pralaužti empirijoje užkoduotų galimybių. Pagrindinė logika yra visu-
ma ir dalis; pamatas ir pastatas; šaknis, kamienas, vainikas ir t.t. Tad
kaip visuma imamas visas kontinuumas; dalis yra kvantas; substancija
sudaryta iš visumos, kuri vadinama lauku ir kvantų, kurie jungiasi į au-
gančias struktūras; substancija yra erdvėje ir jos dalys gali kisti laike.
Visos teorijos yra šių pamatinių elementų deriniai. Joks kitoks mode-
lis – neįmanomas. Galima tik tobulinti aprašymo priemones, geriau
atsiminti arba suvokti visumą bei procesus.

Tada modelis yra suformuluojamas matematinio kontinuumo struk-
tūrose, kurios irgi yra pasaulio ir fizinio modelio kopijos. Todėl įma-
nomas atitikimas. Matematika yra abstrahuoti gabaliukai, kurie pa-
verčiami skaičiais. Skaičius kaip algebroje galima suabstraktini atsie-
jant juos nuo konkretaus kiekio ir naudoti tik kaip skaičiaus šabloną,
žymimą raide ar kokia kita figūrėle. Taip mes aprašome elementus,
savybes ir santykius, kurie padalinami į gabaliukus ir, pagal kokį nors
matą, suskaičiuojami arba išreiškiami kiekybės nerodančiais šablonais.
Šitaip sąmonė tikrovę mato kaip matematinę-fizinę struktūrą. Tada
lieka paskutinis etapas – perkelti šią formą į empirinį pasaulį. Eks-
perimentais modeliai tikrinami, pirmiausiai matuojant fizines sistemas,
sukonstruotas laboratorijoje arba esančias išoriniame pasaulyje. Mata-
vimo prietaisas yra sąveika tarp dviejų substancijų. Pirma yra tiriama
sistema, o kita – sukalibruotas matavimo įrenginys, kuris parodo ko-
kios nors savybės gabaliukų skaičių. Tai leidžia patikrinti abstrakčių
skaičiavimų matematiniame kontinuume tikslumą.

Ši mokslo struktūra, jeigu ji pasitvirtina, įrašoma į kognityvinę pro-
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to hologramą ir susiduriant su atitinkamais klausimais pasaulyje – pa-
rodoma sąmonėje. Šis parodymas yra tikrovės supratimas per fizikos,
matematikos mokslų prizmę. Savaime, buitiniame gyvenime iš to gal
būt nėra daug naudos. Tačiau tai labai svarbu kuriant naują techniką
ir technologijas, kurios padeda žmogui kovoti už būvį, kelti civilizaci-
jos lygį. Kita vertus, tai gali būti ir pavojingas mąstymo būdas, jeigu
technologijos naudojamos neetiškai, savanaudiškais ir nusikalstamais
tikslais.

Dabar galima sugrįžti prie svarbiausio klausimo. Ar mokslas yra
tikrovė, ar haliucinacija? Kol liekame aprašytos sistemos viduje, tol
viskas gerai. Nes galime visus kontinuumus lyginti vienas kito atžvil-
giu, priklausomai nuo to, ką pasirinksime pagrindu – protą ar empirinę
realybę. Tačiau pagal introjekcijos idėją, visa ši sistema yra viduje, tik
smegenų sukurti sąveikos su išore (tikra) morfizmai. Ir čia, kadangi iš
introjekcijos rėmų išeiti neįmanoma, nėra jokių galimybių atlikti ma-
tavimus lyginant introjekciją ir pirminę tikrovę. Vadinasi, pagal paties
mokslo principus, kas nėra parodyta patikimais faktais, negali būti
laikoma neginčijama realybe. Visi mokslai šiuo atžvilgiu yra tik hipo-
tezės, kurios galioja tik tam tikros sistemos viduje. Nors kita vertus,
kadangi pagrindinis gyvenimas vyksta šiose kognityvinėse struktūrose
– to gali pakakti. Bet virtualios iliuzijos net menka galimybė – verčia
abejoti, nebūti 100 proc. užtikrintu.

Bet čia reikia permąstyti koks yra tiksliųjų mokslų tikslas, kokia
jo paskirtis. Ir išvada: mokslo tikslas nėra pažinti tikrovę, nes tai
neįmanoma; tai yra technikos ir technologijų kūrimas. Jeigu šis darbas
daromas sėkmingai, jis pateisina mokslo egzistavimą. Šis egzistavimas
– ne grožinis, bet – praktinis. Fizikos teorija turi veikti.
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2.2 Kaip sukurti GN lauko teoriją
Turint galvoje visą šį tiksliųjų mokslų principą, aišku kokius atradimus
vis dar įmanoma padaryti, o kokie už žmogaus suvokimo ribų. Galima
atrasti naujus laukus, išskaidyti juos į struktūras; atrasti naujas mik-
rodaleles, priskirti joms naujas savybes ir parametrizuoti; pritaikyti
naujus modelius ir išreikšti juos naujomis struktūromis, matematiniais
ženklais; tobulinti metodologiją, aprašymo būdus ir pan. Toks įmano-
mas suvokimo išplėtimas ir pavertimas mokslu. Kita vertus, yra daug
žinomų fenomenų, kuriems trūksta paaiškinimo, ir kurie neįsipaišo į
jokį žinomą modelį. Tokiu atveju, teorijos galima ieškoti tik pritaikant
aprašytas mokslinio proto galimybes (nes, kaip sakiau, kitokių nėra).
Tokia yra žmogaus psichika, sąmonė, protas. Žiūrint į patį pagrindą,
psichikos tyrimus paversti tiksliuoju mokslu įmanoma tik naudojant
pateiktą formą. Empiriškai turi būti pradėta nuo smegenų eksperi-
mentinio tyrimo, turint galvoje, kad smegenys yra tam tikra klasikinė
substancija. Ir galima imtis paties pamato, kuris yra kontinuumas ir
loginiai ryšiai, tokie kaip visuma-dalis, sandara-procesai, loginės ope-
racijos ir t.t.

Todėl ir kalbu apie gnostinį lauką, kažkiek apie jo vidinę struktūrą,
galimybes sukiekybinti išskiriant sandarą, elementus, priskiriant jiems
savybes ir šias savybes suaižant į gabaliukus, kad juos būtų galima
išreikšti kaip „kiekius“. Nors smegenys sudarytos iš mikrodalelių, jos
veikia kaip tam tikra makro-sistema, su kuria galima atlikti tam tikras
užduotis. Žmogaus siela turi jai patikėtą kūną ir turi juo pasirūpinti:
pirmiausiai turi būti parodyta aplinka; po to – sukaupta informacija
su galimybe iškelti ją į vidinę šviesą; ir kūnas turi būti valdomas, kad
galėtų pasiekti palankių tikslų ir išvengti kenksmingų veiksnių. Visa
tai vyksta smegenyse – iš vienos pusės ir kvantiniuose laukuose – iš
kitos. Todėl rodančiąją, kaupiančiąją ir valdančiąją sąmonę galima
sieti su specialiais laukais, vadinamais gnostiniais, kurie tam tikrais
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ryšiais asocijuoti su fiziniais laukais, iš kurių gaunama informacija apie
šį pasaulį.

Tikslios teorijos čia neaprašinėsiu, bet pateiksiu kelis niuansus: ro-
dančioji dalis, tikėtina, sudaryta iš skaliarinio lauko, kuris gali turėti
potencialinius gradientus, tankio variacijas, kurios, pavyzdžiui, imituo-
ja tam tikras formas, kurios paimtos iš fizinio pasaulio; kaupiančiajai
daliai svarbu morfizmus išsaugoti, kad po to juos, reikalui esant, gali-
ma būtų surasti, išrinkti ir atvaizduoti: šio gebėjimo pagrindinė sąvoka
yra informacija, kuriai reikia galimybės moduliuoti lauko struktūras ir
moduliaciją perduoti iš vienos vietos į kitą; valdančioji dalis yra toks
laukas, kuris, naudodamasis rodančiąja ir kaupiančiąja dalimi, gali
parodyti veikimo planą, veiklos perspektyvą ir parodyti ją mąstyme
(visos šios struktūros ir schemos išsikristalizuoja kaupiamojoje subs-
tancijoje ir po to, esant tinkamai progai, – aktyvuojamos). Tai nėra
sudėtinga, nes kūnas jaučia poreikius ir valdančioji dalis turi juos ten-
kinti; taip pat, poreikius jaučia žmogaus sąmonė, kuriai žmogus irgi
turi paklusti – kažką daryti, kad negatyvi būsena pasikeistų į pozity-
vią. Pavyzdžiui, sąmonėje yra struktūra, kuri suvokiama kaip noras
paskaityti vakare knygą: žmogus pajaučia norą ir sąmonė, jeigu gali,
šį norą vykdo. Tai nėra sudėtinga, nes tam užtenka į kūno efektorius
perduoti atitinkamas komandas, kurios inicijuoja programų vykdymą.

Taigi gnostiniuose laukuose turi būti galimybė viduje parodyti in-
formaciją ir, ja remiantis, inicijuoti komandas ir schemas, kurios per-
duodamos į kūną arba protą. Šitaip inicijuojama mintis, idėja, atsi-
minimai, kurie gali turėti įvairias formas, ir kuriuos reikia išrinkti iš
visos kaupiamosios proto struktūros. Reikia padaryti pastabą, kad šios
struktūros išmokstamos ir tada visą gyvenimą kartojamos. Nors įsi-
vaizduoti, kad ši sistema tik automatiškas, mechaniškas kartojimas –
neteisinga. Priešingai ši sistema labai lanksti ir dinamiška ir schemos,
kiekvieną kartą sukuriamos iš naujo, pritaikius prie šiek tiek skirtingų
aplinkybių, naujų pakoreguotų parametrų ir t.t. Tai yra, turima bend-
ra schema, kuri kartojasi ir nauji parametrai, kuriais modifikuojamas
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šablonas.
Matome, kad vidinis žmogaus pasaulis pagrįstas kokybėmis, kurios

radikaliai skiriasi nuo matematikos kiekybių principų. Fenomenologijai
svarbi forma ir jausmas, o skaičiavimui – gabaliukų kiekis. Tačiau ne-
suklysime pamatę, kad kokybės yra išvirkščioji kiekybės pusė. Sąmo-
nė sau vaizduoja formomis arba morfizmais, informacija perduodama
analoginiu principu, t. y. irgi kokybiškai, bet pati pamatinė tikrovės
sandara paklūsta kontinuumo ir jo dalinimo arba siejimo principams,
todėl jame yra įsišaknijusi kiekybė.

Pradedant nuo empirinio stebėjimo, turime kokybinį sensoriumą,
kokybinį fizinį kontinuumą; kiekybė sensoriume įvedama per mata-
vimo prietaisus; o kognityviume matematikos vieta yra abstraktus,
teorinis matematinis kontinuumas, kuris vaizduotėje sujungiamas su
fiziniu kontinuumu. Šis junginys, jeigu jis atskleidžia dėsningumus,
vadinamas moksline teorija. Pavyzdys galėtų būti Einšteino reliatyvu-
mo teorijos. Tada sensoriume atliekami matavimai ir teorija lyginama
su fizine realybe. Tokiu pačiu principu turėtų būti kuriama ir gnosti-
nių branų teorija. Pirmiausiai reikia rinktis ar pradėti empiriškai ar
teoriškai. Teoriškai reikėtų sukurti laukų struktūrų modelius, para-
metrus paversti kiekybiniais gabaliukais, surasti jų ryšius ir santykius,
pagal kuriuos būtų galima atlikti teisingus kiekybinius skaičiavimus.
Tačiau be praktikos pajudėti iš vietos neįmanoma. Tik bėda yra ta,
kad eksperimentai – tai pirmiausiai matavimai, bet matavimo prietai-
sai pagaminti iš fizinių branų, kurios blogai sąveikauja su gnostiniais
laukais. Todėl tai didžiausia problema. Kas neapčiuopiama – paaiš-
kinti labai sudėtinga.

Lengviausias būdas apeiti problemą yra analogijos ir perkėlimo
naudojimas, nes be kontinuumo principo, kuris yra žmogaus suvoki-
mo pagrindas, paaiškinti nieko neįmanoma, kadangi kol kas žmogus
neturi tokių biologinių sugebėjimų. Bet jau sakėme, kad, jeigu svarbu
tik tai ar fizika veikia, tai reikia žiūrėti kokias būtų galima paaiškinti
sąveikos technologijas ir kokioje techninėje realizacijoje jas būtų ga-
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lima panaudoti. Žinant, kad fiziniai laukai sąveikauja su gnostiniais
laukais, galima bandyti kurti fizinių laukų moduliavimo technologijas
per išorines charakteristikas, žiūrint koks tokio moduliavimo poveikis
gnostinei informacijai. Tai turėtų būti daroma su tikslu išplėsti žmo-
gaus galimybes, padėti dirbti darbus ir išsaugoti savo autonomiją ir
nepriklausomybę nuo kitų žmonių. Taip pat padėti apsiginti nuo nusi-
kalstamo psichotroninių technologijų panaudojimo. Suradus tam tin-
kamą matematinę kalbą, butų galima aprašyti realybę, kuri, nepaisant
to, kad nepatikrinama, yra žmogaus žmogiškumo pagrindas, kuriantis
visą jo vidinį kosmosą.

Kaišiadorys, 2014-10-12



3 | Mokslas iš paukščio skry-
džio

3.1 Skaičius ir pavadinimas
Matematiką ir fiziką įprasta vadinti gamtos kalba, su kuria galima at-
skleisti visą tikrovės paslaptį. Panašiai naudojama ir natūrali kalba,
kuri aprašo, papasakoja, paaiškina mus supantį pasaulį. Ji tai daro
tiek savo gramatine struktūra, tiek žodiniu turiniu, kuris asocijuotas
su pasaulio daiktais. Matematika visomis prasmėmis yra kalbos siste-
ma, turinti visus tuos kertinius elementus kaip ir natūrali kalba. T.y.,
turime ženklus, gramatiką, leksiką ir tekstą. Ženklai yra atvaizdavimo
forma, kuria išreiškiama vidinė struktūra, įvaizdinama rodomojoje są-
monės dalyje. Jie yra kelias į matematikos vidų. Šis vidus yra tapatybė
tarp tikrovės, išreiškiamos sensoriumu ir ją imituojančios struktūros,
kuri yra ženklų viduje, o tiksliau mąstyme.

Gramatika yra priemonių sistema skirta išreikšti tikrovę, kuri ak-
centuoja ne turinį, bet santykius ir ryšius, kuriais uždeda bendrą formą
visam žodyno turiniui. Pavyzdžiui, veiksmažodžiai turi laikus, veiks-
lą, rūšį, kurie parodo veiksmo, proceso, vyksmo santykį su praeitimi
ir ateitimi, jo užbaigtumą arba tęstinumą, taip pat ar sakinyje akcen-
tuojamas subjektas, ar objektas. Panašiai ir su matematikos grama-
tika: yra elementai, kurių vaidmenį atlieka kiekybė, operacijos, ku-
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riomis elementai jungiami, atskiriami arba keičiami, ir sąryšiai, pavyz-
džiui, funkcijos, funkcionalai ir t.t. Pagrindinis matematikos elementas
yra skaičius, kuris leidžia apskaičiuoti kiek yra kokio nors duoto dy-
džio. Tačiau abstrakčioje teorijoje skaičiai suabstraktinami ir žymimi
ne skaitmenimis bet raidėmis, kurios gali būti bet kokie skaičiai, susie-
ti operacijų ženklais. Jie yra struktūra, imituojanti tikrovės elementų
sąryšius ir konfigūracijas, kurių išaiškinimas yra mokslo tikslas.

Taip, panašiai kaip ir natūralioje kalboje, su gamtos mokslais su-
sietas matematikos tekstas aprašo kiekybinius arba loginius sąryšius,
sandarą, santykius, kuriais aprašoma arba imituojama empirinė arba
spekuliatyvinė tikrovė. Tačiau mokslas ne vien aprašo arba aiškina,
svarbiausia dalis yra gebėjimas iš turimos informacijos gauti papildo-
mos pagal nustatyta mokslinį šabloną, vadinamą dėsniu. Tai yra, turi-
me žinomus dydžius, nežinomus ir pagal matematinę struktūrą galime
surasti tai, kas problemos sąlygoje nėra duota. Pavyzdžiui, galime ap-
skaičiuoti matematinę, abstrakčią lygtį arba fizikos parametrinę lygtį,
šitaip surasdami nežinomus, bet numanomus dydžius. Taigi turime
parametrų loginę sandarą ir kiekybines išraiškas.

Natūralioje kalboje galima daryti kažką panašaus, bet jau logikos
pagalba. Pavyzdžiui, logiškai įrodyti teiginių teisingumą ar neteisingu-
mą, grindžiant savo įsitikinimus logikos dėsniais, argumentais ir pavyz-
džiais. Tai yra, turime tam tikras prielaidas ir iš tų prielaidų gauname
išvadas; nes jeigu, ką nors teigiame arba tvirtiname, turime pasakyti
kodėl. Tai priklauso nuo vyraujančių teorijų, paradigmų, įsitikinimų.
O išvadų teisingumas priklauso nuo paradigmų teisingumo. Pavyz-
džiui, jeigu nusidėjėliui inkvizicija pasako „degsi pragare“, paraginti
turi paaiškinti „kodėl“, turi pagrįsti. Ir tai padaro pagal krikščionišką
paradigmą, įsitikinimus: tokia tikrovės sandara – :(„struktūra“) rojus,
skaistykla, pragaras; yra Dievo įsakymai ir nusižengimas yra baudžia-
mas skaistykla arba pragaru; įrodyti nusikaltimai prieš Dievą, todėl,
pagal etinę tikrovės sąrangą, „žmogus už savo nuodėmes siunčiamas
‘baisioms kančioms’ į pragarą“.
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Matematika ir fizika taip pat turi savo paradigmas, aksiomas, teo-
remas, struktūrų pasaulius, kurie atlieka tokį patį vaidmenį, kaip ir,
pavyzdžiui, religinis pasaulėvaizdis (Rojus, skaistykla, šis pasaulis ir
pragaras). Matematikoje turime konstantas, kintamuosius ir nežino-
muosius. Juos galime jungti į įvairias logines struktūras, tokias kaip
aibės, arba geometrijoje – daugdaros. Tokių struktūrų su savo logi-
ka ir dėsniais matematikoje labai daug. Mokslininko darbas yra tirti
empirinę realybę ir ieškoti ryšio tarp abstrakčios matematikos šablonų
ir fizinės tikrovės sandaros. Matematika nuo teologijos ar filosofijos
skiriasi tuo, kad ji pagrįsta kontinuumo struktūromis, o religija dau-
giau kalba apie diskrečias dalis arba elementus. Pavyzdžiui, galima
pasakyti kiek yra pagrindinių tikrovės dalių krikščioniškame pasaulė-
vaizdyje. Tačiau tokia matematika nepasako nieko apie tai, kas šiose
dalyse vyksta ir svarbiausia – kodėl. Natūrali kalba tik vadina dalis ir
procesus, jungia juos į rišlų tekstą. Tikslieji mokslai ieško kontinuumų
struktūrų.

3.2 Kontinuumas kaip mokslo pagrindas
Naujaisiais laikais sukurtos gamtamokslinės paradigmos pagrindas yra
abstraktus kontinuumo vaizdinys. Jis naudojamas visuose tiksliuosiuo-
se moksluose, tokiuose kaip matematika, fizika, chemija. Tai pamati-
nis žmogaus sąmonės vaizdinys, kuris nustato ribas to, ką moksliš-
kai galima vaizduoti ar įsivaizduoti. Kontinuumas, pirmiausiai, susijęs
su fizikos pamatine struktūra substancija-erdvė-judėjimas-laikas. Pa-
prasčiausi, nestruktūriniai kontinuumai yra erdvėlaikis, arba erdvinis
laikas, surišantis šias komponentes judėjimo vyksmu. Šį kontinumą
galima skaičiuoti todėl, kad jį vaizduotėje galima jungti su skaičiaus
operatoriumi, padalinančiu jį į dalis. Pritaikius šią sistemą, galima
pasakyti kiek yra kokio elemento: erdvės, trukmės, greičio.

Kitas kontinuumo vaizdinys yra substancijos teorija. Iš pradžių gali
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atrodyti, kad substancija traktuojama kaip diskretus darinys, tai yra,
sudarytas iš struktūrinių dalių arba elementų, tokių kaip atomai, tarp
kurių veikia jėgos. Tačiau tai – bendrosios fizikos vaizdinys. O visų fi-
zikos teorijų pamatas yra laukų koncepcija, o laukas yra kontinuumas,
tik kitu žodžiu pavadintas. Šis kontinuumas diskretizuojamas, jame
atsiranda kvantai, sudarantys granuliuotą materijos sandarą. Tačiau
tai – išvestinė teorija, kurios pamatu visada lieka lauko-kontinuumo
vaizdinys. Šiam kontinuumui galioja visos jų galimybės, pirmiausiai
matematizavimas. Kita vertus, fundamentalioje fizikoje skaičiuojamas
ne pats kontinuumas, bet jo elementams priskiriamos savybės (para-
metrai), kurie taip pat įsivaizduojami kaip kontinuumai. Pavyzdžiui,
imkime kvanto energijos savybę – ji yra reikšmių kontinuumas, kuris
prasideda −∞ ir baigiasi +∞. Tokie kontinuumai skaičiuojami būsenų
erdvėse.

Visi fiziniai kontinuumai jungiasi, granuliuojasi, sutraukiami į ob-
jektus, kurie yra ne kas kita kaip materijos sutankėjimai, kurių savybes
fizikas, matematikos priemonėmis, skaičiuoja būsenų erdvėse, kuriose
išreiškiami sandaros elementų ir savybių kontinuumai. Pirmiausiai,
galima skaičiuoti kiekybinius parametrus, toliau struktūras bei simet-
rijas, ir galiausiai – transformacijas. Tai yra fizikos ir matematikos
vidus, matomas rodomojoje mąstymo dalyje, kuris paverčiamas kalba,
struktūras išreiškiant ženklais. Matematikos reikia mokytis kaip bet
kokios kalbos. Tam reikia nusipirkti "žodynus", kuriuose paaiškinta ką
reiškia ženklai, kokias pamatines struktūras jie atspindi, toliau "gra-
matikas", kurios paaiškina kokios struktūros uždedamos ant ženklinio
turinio – tai yra matematinės struktūros, teorijos, kurios išreiškiamos
aksiomomis, teoremomis ir iš jų išvedamais kontinuumų dėsningumais.
Toliau reikia skaityti matematinius tekstus, pradedant nuo paprastų
ir pereinant prie sudėtingų ir pačių sudėtingiausių, kokie tik yra šioje
planetoje. Nors nereikia tikėtis, kad kalba slepia kokias nors ypatingas
paslaptis, nes matematinė struktūra aprašo panašiai kaip ir lingvistinė,
tik gal daugiau lenda į gelmę, kuri įsivaizduojama sudaryta iš kontinu-
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uminių struktūrų, kurios projektuojamos į tikrovę iš sąmonės vidaus
arba iš kognityvinės žievės į sensorinę žievę.

Jeigu būtų vien tik kontinuumai, tokios sudėtingos tikrovės netu-
rėtume. Kontinuumai skaidomi į kvantus, o kvantai sąveikoje sukuria
sudėtingą, granuliuotą substancijos sandarą. Kiekvienas kvantas turi
savo lauko pamatinį vaizdinį, kuris, sujungtas su energija, šį vaizdi-
nį padaro granulėtą kaip smėlį. Negana to, šios granulės sąveikauja
tarpusavyje, sudarydamos labai sudėtingą struktūrą. Žinomą materi-
ją sudaro 17 pagrindinių laukų, kurie sąveikaudami kuria artimiausią
fizinę realybę. Fizikos plėtimas šitaip pasiekia savo ribą, nes ją plės-
ti galima tik ieškant šiuose kontinuumuose naujų sąveikų, simetrijų,
struktūrų. O plėsti įmanoma tik įvedant naujus laukus, jų kvantus
ir sąveikų su fizine brana dėsningumus. Pavyzdžiui, kuriant sąmonės
teoriją ir pasirinkus tam tikras prielaidas, galime teigti, kad tai sa-
votiškas laukas, arba kontinuumas, turintis savo vidinę struktūrą, ir
galintis atlikti informacijos surikimo ir atvaizdavimo veiksmus. Kito-
kie vaizdiniai neįmanomi, nes sąmonė ir protas mąsto kontinuumais ir
visiems reiškiniams primeta šią struktūrą: visuma, dalys, sąveikos ir
santykiai, pereinantys į loginius arba kiekybinius darinius.

Šitaip substancijos vaizdiniai sujungiami su erdve-judėjimu-laiku ir
sukonstruojamas aplinkos mokslinis vaizdas. Jis gali aprašyti granu-
liuotas, labai smulkias mikro-jėgas ir kosminių mastų darinius, kurie
taip pat turi savo struktūras. Nors tokiais masteliais didžiausią vaid-
menį atlieka erdvė, judėjimas ir laikas, o substancinė sąranga labiau
išskydusi.

3.3 Pagrindinės K loginės galimybės
Geriausiai žinomas ir lengviausiai įsivaizduojamas yra erdvės kontinu-
umas, kuris suvokiamas kaip ištisinė terpė, kurios viduje egzistuoja
visa realybė. Greičiausiai, visi kiti fiziniai arba teoriniai (matemati-
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niai) kontinuumai išvesti iš erdvės. Šiek tiek aukštesnė struktūra yra
erdvinio kontinuumo sujungimas su judėjimu. Judėjimo šaltinis yra ko-
kia nors substancijos dalis ar elementas. Pati erdvė nejuda, galima tik
įsivaizduoti, kad ji yra iki tam tikro laipsnio elastiška (pagal A. Einštei-
ną). Tuo tarpu judėjimas atsiranda erdvę sujungus su substancija. Tai
yra išvirkščia viena kitos pusė: erdvė-substancija ir substancija-erdvė.
Atsiradęs nenutrūkstantis judėjimas, pradedant smulkiausia granule ir
baigiant galaktikomis ar meta-galaktikomis, sukuria struktūrų padėtis,
kurios yra viena po kitos išrikiuotos sekos. Būsenų seka yra laiko pro-
vaizdis ir ištakos. Laiką galima įsivaizduoti erdviškai arba abstrakčiai,
be jokių atskaitos sistemų, panaudojant judėjimo abstraktų vaizdinį ir
skirtumą, kuris yra laiko esmė. „Viskas yra laike“ reiškia, kad stebimi
būsenų arba padėčių skirtumai tarp dviejų taškų, kurie yra laiko kon-
tinuumai, kuriuos galima dalinti, šitaip įvedant kiekybinį šio vaizdinio
suvokimą.

Kad ir koks būtų kontinuumo suvokimo pagrindas, jis turi ribo-
tą galimų operacijų su juo skaičių. Vadinasi jis apriboja visų galimų
tikrovės struktūrų kiekį, nes šios struktūros konstruojamos pagal kon-
tinuumo vaizdinį. Šis klausimas iškilo seniai, pirmiausiai Aristotelio
filosofijoje ir buvo išspręstas įvedant „pirmojo judintojo“ koncepciją.
Kontinuumas gali būti begalinis visomis įmanomomis kryptimis. Toks
įsivaizdavimas yra agnosticizmas, nes jis neturi pradžios, kilmės, prie-
žasties ar bent jau mes atsisakome šią dalį pažinti. Jeigu renkamės
gnosticistinę poziciją, turime postuluoti pradžią, šaltinį, priežastį ir
įvardijame šią galimybę kokiais nors ženklais. Toliau yra amžinos bū-
ties arba kūrimo vaizdiniai. Jeigu tariame, kad nėra pirmos priežasties,
tai logiškai seka, kad nėra pradžios, o tai prilygsta amžinybės postu-
lavimui. Jeigu yra kūrimo aktas, tai automatiškai įvedama priežastis
ir pirmapradė seka, įvedanti laiko struktūrą. Turėjo kažkas būti prieš
pradžią – arba kita materijos fazė, arba niekas. Tačiau tai tik spekulia-
cijos. Jas įženklinę, šį fundamentalų apriorinį vaizdinį galime paversti
„teorija“.
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Toliau, po big bang’o galima spręsti klausimus kaip skleidėsi visi
aprašyti kontinuumai ir kurti jų teorijas. Pirmiausiai mintyse ir vaiz-
duotėje, o tada rinkdami empirinius duomenis. Gali kilti klausimai ar
kontinuumas vienalytis, ar su pertrūkiais, ar procesai vyksta paviršiu-
je, ar pereidami per visas „pradžios“ sukurtas branas, ir daugelis kitų.
Atsiradimo impulsas pagal kontinuumo galimybes gali kilti sprogimo į
vidų ir išorę principu. Tyrimai ir logika rodo, kad labiausiai įprastas
yra sprogimo į išorę vaizdinys, kuris susijęs su milžiniško greičio plė-
timusi ir to plėtimosi jėga, kuri sudaryta iš kontinuumų masės ir jų
judėjimo pagreičio. Taip pat šie patys parametrai sudaro ir energijos
formules, kuri taip pat svarbi aprašant visatos „atsiradimo“ vaizdinį.
Po to atsiranda fazė, kai galima skaičiuoti erdvės kontinuumą, t. y.,
Visatos dydį; ir, žinoma, laiko kontinuumą, nes turime ankstesnę bū-
seną ir vėlesnę, o tai yra laiko provaizdis. Daikto egzistavimo trukmė
vadinama amžiumi, tad galime pasakyti, koks yra Visatos amžius. Tik
tam reikia išsirinkti tinkamą laikrodį. Įdomu tai, kad kosmologijoje
įprasta naudoti netinkamą laikrodį, kuris yra Žemės periodas. Pagal
jį visatos amžius yra 14 milijardų metų. Tačiau palyginus su visa-
tos dydžiu, tai labai blogas pasirinkimas, nes sukuria visatos amžiaus
klaidingą įsivaizdavimą. Laikrodis turėtų būti bent galaktikos dydžio,
nes galaktika – pagrindinis visatos sandaros elementas, kuri sudaryta
iš trilijonų galaktikų. Pagal galaktikos laikrodį, Visatos amžius tik 61
metai. Tai labai trumpas laikas, kas kelia nuostabą ir verčia abejoti
big bang’o teorijos duomenų tikslumu.

Po šių dalių turime substancijos kontinuumų, vadinamų laukais,
klausimą. Viskas kas šiame visatos vaizdinyje yra, sudaryta iš laukų.
Jų yra skirtingos rūšys ir jie reiškiasi skirtingai, dėl ko atsiveria įvai-
rovė tikrovėje. Šią įvairovę gretiname su laiko aprašyta sąranga, erd-
vės aprašyta sąranga, o tai leidžia apibrėžti pamatines savybes. Tada
tarpusavyje gretiname grupę to paties lauko kvantų, tarp kurių kyla
mikro-jėgos; grupę skirtingų laukų kvantų, kurie tarpusavyje irgi kei-
čiasi jėgomis ir energija. Iš šių kvantinių sąveikų atsiranda klasikinio
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pasaulio savybės, kurios reiškiasi sąmonei kaip sutvarkytas kosmosas.
Gali būti dar gilesnės struktūros, kurios veikia kvanto viduje, net jei-
gu kvantas vadinamas fundamentaliu. Imant pačio kvanto teoriją –
jis apibrėžiamas kaip lauko energijos virpesiai, aprašomi svyruojamo-
jo judėjimo lygtimis. Galima daryti prielaidą, kad erdvė atsiradusi iš
lauko dalies, kurioje labai maža energijos kvantų koncentracija, dėl to
vadinama vakuumu. Čia yra silpnos mikro- ir makro-jėgų sąveikos,
arba tam tikra koncentracija nesąveikaujančių laukų, su kuriais nėra
jėga ir energija pagrįstų ryšių.

3.4 Skaičiavimo šablonas
Visi matematiniai skaičiavimai fizikoje pagrįsti kontinuumo logika, ku-
ri atskleidžia visas matematinių struktūrų galimybes. Galima ir ne-
kontinuumo logika, tačiau sąmonei ją labai sunku įsivaizduoti ir protas
natūraliai linksta prie įprastinio modelio, kuris laikoma teisingu pagal
visų žmonių įprastinį struktūrinį supratimą. Skaičiavimai fizikoje pa-
grįsti pamatiniais parametrais, apie kuriuos jau kalbėjau, bet čia iš-
vardinsiu dar kartą: substancija ir erdvė, substancija ir laikas, erdvė ir
laikas, substancija ir substancija. Erdvė ir laikas savybių neturi, todėl
juos galima vadinti paprastais parametrais, tuo tarpu substancija turi
dalis ir savybes, todėl ji skaičiuojama ir kaip paprastas parametras, ir
kaip sudėtingą savybių sąryšių sistema.

Pagrindinės formulių rūšys yra išvestinės, kuriomis skaičiuojami in-
tensyvieji dydžiai. Šie gali būti potencialiniai – išvestinė erdvės atžvil-
giu ir kinetiniai – išvestinė trukmės atžvilgiu. Potencialiniai yra ska-
liariniai dydžiai, kuriais galima išreikšti tankį arba gradientą ir vekto-
riniai dydžiai, kuriais aprašomas substancijos elementų jėgos vektorius
ir stipris. Kinetiniai sudėtiniai parametrai aprašo judėjimo greitį, kuris
gali būti nuoroda į judėjimą erdve arba neerdvinį būsenos kitimą. Jei-
gu parametras yra substancija-substancija, pagal vienodą savybę arba



SKYRIUS 3. MOKSLAS IŠ PAUKŠČIO SKRYDŽIO 30

pagal skirtingas, tai skaičiuojama proporcija arba santykis. Tai gali
būti F/F arba v/v ir taip toliau.

Kitas formulės principas yra ekstensyvusis dydis, kuriuo parametro
dalys yra sumuojamos būsenų erdvėje. Sumavimas, kaip žinia, aprašo-
mas integralu arba paprasta sandauga. Sumuoti įprasta erdvės para-
metrą, apskaičiuojant ilgį, plotą arba tūrį. Paprastai sumuoti galima
ir laiko parametrą. Tačiau svarbiausia yra substancija, kuri turi daug
įvairių tokių pačių ar skirtingų savybių, kurių reikšmė apskaičiuojama
naudojant integralo operatorių. Paprastoje bendrojoje fizikoje sutin-
kame tik variantą su paprasta sandauga, pavyzdžiui, Fl = Fl kuriuo
aprašomas sverto dėsnis (F – jėga, o l – sverto ilgis). Tačiau kaip jau
matosi iš pateiktos sverto formulės, dažnai šie principai jungiami, ir
dydžiai vienoje lygtyje gali būti kartu intensyvieji ir ekstensyvieji: Fl
jungiama ekstensyviai, F =ma taip pat ekstensyvus sujungimas, tačiau
a =

v
t

arba v =
x
t
, t. y., v ir a yra intensyvieji dydžiai. Apibendrinant,

kaip kitur jau esu sakęs, kiekybės gali būti įvairiais būdais jungiamos
arba atskiriamos, abiem atvejais apskaičiuojant sudėtinių parametrų
reikšmes.

3.5 Tikrovė ir sąmonių tipai
Tvirtinant, kad kokia nors išvada yra logiškai teisinga, reikia neužmirš-
ti, kad šis teisingumas pagrįstas tam tikra paradigma. Tą paradigmą
jau aprašiau – ji vadinasi euklidinio kontinuumo modelis, kurio pro-
vaizdis yra euklidinės erdvės geometrija, pagal kurią modeliuojami visi
kiti kontinuumai: laikas, kvantiniai laukai, savybės ir t.t. Šis modelis
yra pagrindinė sąmonės forma, kuri uždedama ant visos realybės ir ją
konstruoja pagal šį principą. Matematika pagrįsta šia sistema, fizinės
ir gnostinės branos taip pat modeliuojamos euklidiškai. Tad kuriant
mokslines teorijas, galima plėsti kontinuumų skaičių ir ieškoti sąvei-
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kose tarp jų naujų struktūrų, kurias galima aprašyti lingvistiniais ir
matematiniais ženklais. Kitas būdas – kurti naujo tipo kontinuumą,
neeuklidinį ir ne hiperbolinės geometrijos, nes šis nors ir pakeičia kai
kuriuos postulatus, bet ne tiek, kad jis radikaliai skirtųsi nuo pamati-
nio sąmonės kontinuumo principo. Tai būtų naujas mokslas ir naujos
galimybės. Tačiau įprastinei sąmonei tai labai sudėtinga, tad mokslo
plėtimui lieka pirmas variantas.

Taigi tariame, kad tikrovė yra kontinuumas. Pažiūrėkime į logi-
nės jos evoliucijos pakopas. Pirma pakopa yra švarus, nesuskaidytas į
kvantus ir struktūras kūnas, kurio viduje nieko nėra. Šią būsena galima
palyginti su švariu, skaidriu vandens indu. Jame negali atsirasti jokia
būtis ir joks judėjimas, nes visos dalys yra tapačios viena kitai, vie-
nis net apsikeitus vietomis vienai abstrakčiai daliai su kita – neįvyksta
nieko. Nėra skirtumo nei erdvėje nei laike, nes viskas yra viename.
Tokia yra pamatinė kontinuumo būsena. Antras etapas yra kvantų
atsiradimas. Jie atsiranda tada, kai laukas gauna energijos ir ta ener-
gija susiskaido į daugybę energijos kvantų, vadinamų Planko veiksmu
(h). Šio proceso metu tam tikra lauko dalis tampa granuliuota kaip
smėlis, tik čia kvantai yra energijos virpesiai. Trečias etapas praside-
da tada, kai įvedame daugiau laukų, kurie praeina tą patį pradinės
evoliucijos procesą ir tampa energinga kvantų sistema. Prasidedantis
pagrindinis vyksmas yra sąveikų atsiradimas – kai kurie laukai susiriša,
o kiti lieka atsiję. Tarp susijusių laukų kvantų atsiranda energetinė są-
veika ir pradeda formuotis sudėtinga substancijos struktūra, veikiant
mikro-jėgoms tarp surištų kvantų. Ir ketvirtas etapas yra išbaigtos
atominės ir neatominės substancijos (materijos) atsiradimas, kurioje
vyksta energijų ir mikro- bei makro-jėgų mainai, sukuriantys Visatą,
kurioje gyvename.

Kiekvienas daiktas ar gyvūnas turi visus šiuos sluoksnius. Iš pra-
džių yra švari, nekondensuota laukų forma, tada veikiant energijai atsi-
randa tam tikri sutankėjimai, kuriuose susiformuoja materialios struk-
tūros, kurias galima vadinti mazgais ir iš šių mazgų, veikiant mikro-
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jėgoms, atsiranda daiktai ir organizmai. Tarp jų skirtumo mąstant
šiuo principu galima nedaryti. Tad kiekvienas iš kontinuumo atsiradęs
daiktas gauna savo formą ir esmę, išsiskiria iš šio vienio ir sukuria prieš-
statą, priešiškumą ar kokurenciją. Kovojama tarp individų dėl konti-
nuumo fizinėse branose – sprendžiant, kas yra tikrovės savininkas, nors
fundamentaliame lygmenyje viskas yra sau tapatus vienis, priešprieša,
kova – iliuzija. Mirtis yra grįžimas į šią pamatinę būseną, kuri gali per-
imti sukauptas asmenybės, atminties ir patyrimo struktūras, o gali ir
išardyti ir vėl viską kurti iš naujo, tuščioje vietoje. Pirmapradiškiau-
sia, aišku, yra vienio būsena, nes visa esatis, pirmiausiai, yra tokios
formos. Visos lokalios ir nelokalios struktūros yra išvestinės. Nors bet
kokios formos organizmai yra lygiai mažaverčiai kontinuumo atžvilgiu,
bet juos galima skirstyti į hierarchiją pagal tai, kokį procentą fizinių
ir gnostinių branų sąmonės struktūra yra įvaldžiusi – pirmiausiai į gy-
lį pagal tai, kiek valdo ir mato laukų, o taip pat ekstensyviai, kokie
technologiškai ar biologiškai pasiekiami visatos mastai, viena žvaigždė,
kelios žvaigždės. Ir riba – visa galaktika su begale skirtingų pasaulių.

Kad ir kokios susiformuotų galimybės, kiekvienas žmogus ir kiek-
viena sąmonė yra tik tyro, švaraus, nestruktūruoto kontinuumo su-
tankėjimas, kuriame formuojama tai, kas sudaro bet kokios gyvybės
formos vidų ir išorę – viskas yra kvantinis laukas ir energetiniai są-
ryšiai tarp jų. Įprasta kvantus skirstyti į materijos ir jėgų. Tai yra,
vieni laukai sukuria materijos struktūras, kiti mikro-jėgas tarp mate-
rijos vienetų. Dėl šių jėgų ir įmanoma lauko energijos kondensacija.
Biologinės gyvybės pagrindiniai principai yra maitinimasis, kaip pasi-
pildymas energija, kuri iš esmė yra kontinuumo įdėjimas į vidų ir asimi-
liavimas savo struktūrose. Toliau dauginimasis, kurio dėka išsaugomas
biologinis struktūrų tęstinumas per atgaminimą. O tam reikia geros
orientacijos aplinkoje, kuri pagrįsta psichologinėmis iliuzijomis, kurios
duoda tam tikrą signalą smegenims – tai yra, pasako, ką daryti pagal
tą reakcijų rinkinį, kuris užkoduotas gnostinėse branose. Tačiau niekas
šiame pasaulyje nėra amžina, todėl kad ir kiek stengtumeisi, galutinė
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kiekvieno individo stotelė yra sugrįžimas į pradinę būseną ir šio kelio
pradėjimas nuo pradinio taško. Yra įvairių teorijų, aiškinančių kas iš-
lieka, o kas ne, bet tai priklauso nuo to, kokie pasauliai ir egzistenciniai
lygmenys įmanomi šioje visatoje, kuri įsivaizduojama pilna, su visais
kontinuumais, nesvarbu kokie jie būtų – euklidiniai ar neeuklidiniai,
fiziniai ar dvasiniai.

Pagal šiuos sluoksnius ir pakopas galima skirstyti tokius sąmonės
tipus:

1. Budos sąmonė – kuri yra švarus būties vienis, neturintis jokios
formos ir niekaip nesunaikinamas; tokią sąmonę naikinti yra tas
pats kaip daužyti vandenį, smūgio vietoje jis prasiskiria ir iš karto
vėl sugrįžta į tą pačią būsena, kurią buvo bandoma sutrikdyti;
tačiau tai padaryti negeba jokia jėga;

2. struktūros sąmonė, kuri žino pagrindines visatos kontinuumų for-
mas ir šis žinojimas duoda gilų būties supratimą; tokia sąmonė
yra mokslininko sąmonė, kuri gali būti teorinė ir technologinė, t.
y., mokslininkas žino ir gali valdyti;

3. ir signalinė sąmonė, kuri neturi Budos ramybės ir mokslininko
žinojimo, ir rūpinasi tik gyvūnišku išlikimu gamtiniame ir socia-
liniame pasaulyje, žinodama kas naudinga, kas ne naudinga, kas
kelia pavojų, o kas ne, kas gražu, kas negražu, kas protinga, kas
neprotinga, kas blogai, o kas gerai, kas moralu ir kas amoralu ir
t.t. T.y., viską, ko reikia išlikimui gamtoje ir visuomenėje; tokia
sąmonė signalais pririšta prie artimiausios aplinkos formų, kurias
vertina iš įvairių perspektyvų.

Pirmo tipo žmonės medituoja begalinės dvasios pasaulį, antro ti-
po – puoselėja savo proto sugebėjimus, o treti – žino savo artimiau-
sius poreikius, kas normalu ar nenormalu į viską reaguoja jausmais ir
emocijomis, kurios pirmiausiai atsispindi kalboje, kalbos semantiniuose
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efektoriuose. Koks žmogus yra dažnai priklauso nuo aplinkybių, kurios
apriboja žmogaus sąmonę ir verčia ją gyventi žemiausios pakopos pa-
saulyje. Nuo pakopos priklauso ir psichologinis tvirtumas, kuris labai
svarbus kovojant prieš psichotroninį užgrobimą. Silpniausias yra emo-
cijomis besivadovaujantis žmogus, kuriuo labai lengva manipuliuoti.
Stipresnis yra mokslo žmogus, tačiau proto struktūras galima ištrin-
ti su psichotronine lobotomija. Ir mažiausiai pažeidžiama yra Budos
sąmonė, nes paprasčiausiai nėra ką ir kaip sunaikinti. Ieškant psicho-
loginių gynybos priemonių nuo psichotroninio užgrobimo, galima būtų
pamąstyti apie šio skirstymo panaudojimo galimybes. Nėra jokios jė-
gos, priešpriešos, viskas tame pačiame vienyje ir visi išėję iš jo į tą
pačią vietą ir sugrįžta.

Kaišiadorys, 2014-12-13



4 | Sąmonės fizikos galimy-
bės

4.1 Nuo visumos prie dalių
Mokslininkai, įsivaizduojantys, kad turi tiesos monopolį, slepia ją įvai-
riais būdais. Pavyzdžiui, galimas visiškas jos įslaptinimas, draudžiant į
teorijas daryti net užuominas. Kitas būdas yra žmonių painiojimas, kai
paprasti dalykai aiškinami taip sudėtingai, kad atrodo, jog neįmanoma
jų suprasti. Vienas iš painiojimo principų yra artėjimas prie tiesos per
dalį, paslepiant per tokių dalių mišką paprastas tiesas. Pavyzdžiu gali
būti fizika (šiame bloge ji mus labiausiai domina), kurioje pateikiamas
parametrų ir formulių miškas, už kurių paslepiami labai paprasti ir apie
tikrovę nedaug pasakantys principai. Visas fizikos rūmas pastatomas iš
paprastos tikrovės, sudėtingos matematikos ir įvairių jų kombinacijų.

Siekiant priešingo tikslo nei siekia mokslininkai, bandant įvesti šio-
kį tokį aiškumą į tikrovę, mes stengiamės eiti priešingu keliu – ne nuo
dalies prie visumos, bet atvirkščiai, nuo visumos prie dalių. Jeigu aiški
visuma, turės būti aiškios ir dalys. Tuo tarpu, priešingu atveju, tai, kad
aiški dalis nebūtinai garantuoja, kad bus aiški visuma. Žinoma, gali-
ma kelti klausimą ar iš viso įmanoma priartėti prie visumos be dalių,
neperėjus jokių tarpinių etapų, iš karto peršokti prie galutinės tiesos.
Pradinis kelias gal ir prasideda nuo dalių, tačiau kai suformuluota vis-

35
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kas, tokį pat kelią kartoti nėra jokios prasmės, ir klausimą, norint, kad
būtų atskleista tiesa, galima rodyti nuo galutinės tiesos, o ne einant
per supainiotas dalis, kas labai apsunkina tikrovės supratimą.

Šiame bloge sprendžiami trys pagrindiniai klausimai: psichotroni-
kos mokslas, sąmonė ir fizika. Psichotroninė technika valdo sąmonę,
todėl daroma prielaida, kad šis sąmonės valdymas pagrįstas kažkokia
fizika. Atskleidus šią fiziką bus įmanoma suprasti, kaip šis įsibrovimas
į smegenis veikia ir surasti būdus, kaip nuo psichotroninės technikos
apsiginti. Tiesos monopolį pasisavino nusikaltėliai, kurie veikia po vals-
tybės organizacijos priedanga. Ir šios psichotroninės sąmonės projekto
teorijos yra tokio slaptumo, kad draudžiama daryti net užuominas bet
kokiose mokslinėse publikacijose. Draudžiama net vadovėliuose rodyti,
kur smegenų žievėje yra pirminės ir antrinės mąstymo zonos ir kaip jos
veikia. Šis klausimas dažniausiai tylomis praleidžiamas, nors jis seniai
išaiškintas.

Artėja 2012 metų pabaiga ir reikėtų šiokio tokio apibendrinimo ir
išvadų, kurias šiame įraše mes ir bandysime padaryti. Kadangi pasirin-
kau, kad pagrindinis atskleidimo metodas bus mokslinis, o konkrečiai
– fizika, reikia apžvelgti, kokia yra situacija, kas iš viešos fizikos yra
paaiškinama, o kas ne. Mano nuomonė ta, kad klasikinė bei nekla-
sikinė fizika duoda labai ribotas galimybes sąmonės, o tuo pačiu ir
psichotronikos, principų išaiškinimui. Pati jų metodo esmė neleidžia
atskleisti sąmonės paslapties ir reikia kitų būdų, kurie, aišku, gali būti
pasiskolinti iš fizikos ir kitų mokslų.

4.2 Substancija ir jos atributai
Įprasta manyti, kad visa tikrovė susideda iš trijų pagrindinių dalių:
substancijos, erdvės ir laiko. Pagal šias dalis nustatomi pagrindiniai
fizikos parametrai. Iš tiesų, yra tik trys pagrindiniai klasikinės fizikos
dydžiai, iš kurių konstruojami visi likę sudėtiniai parametrai. Iš subs-
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4.1 pav.: Trys tikrovės dalys

tancijos savybių paimama masė (m), toliau imamas tikrovės ekstensy-
vumo parametras (x) ir galų gale laiko savybė, kuri fizikoje naudojama
kaip trukmė (t).

(Pavyzdžiui, p =mv (p – impulsas, m – masė, v – greitis). Vienas
pirminis parametras yra masė (m), o greitis yra kitų pirminių para-
metrų santykis v =

x
t
. Kitaip impulsą galima išreikšti kaip p= Ft (F

yra jėga F = ma, t yra trukmė). Padauginame F = ma iš t, ir pagrei-
tyje (a) a =

v
t

susiprastina trukmė ir gauname greitį (v), o mv ir yra
impulsas (p). Impulsas yra ne kas kita kaip materialaus taško judė-
jimo kiekis kuris priklauso nuo to taško masės ir judėjimo greičio ir
visiškai šių materialaus taško parametrų apibrėžiamas. Impulse nėra
nieko daugiau tik materialus taškas, jo masė ir judėjimas.)

Tačiau su erdvės ir laiko substancijos atributais nėra viskas taip
paprasta. Yra tam tikra hierarchija, kuria turėtume pakeisti klasikinę
triadą substancija-erdvė-laikas. Šia triadą galima pavaizduoti kaip 4.2
pav.

Ilgai vyravo nuomonė, kad egzistuoja savarankiška substancija, sa-
varankiška erdvė ir savarankiškas laikas, kuriuos galima statyti vieną
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4.2 pav.: Parametrų struktūros

šalia kito. Tačiau giliau pasižiūrėjus paaiškėja, kad yra tam tikra hie-
rarchija, kurioje mes galime šias tikrovės savybes išvesti vieną iš kitos.
Erdvė išvedama iš substancijos, o laikas iš substancijos judėjimo erd-
vėje. Taigi turime substanciją, erdvę, kurie daro galimą tikrovės dalių
judėjimą erdvėje, o iš judėjimo įvairių rūšių išvedamas laikas, kurį ga-
lima matuoti trukmėmis. Taigi yra substancija-erdvė-judėjimas-laikas.

Yra kelios judėjimo rūšys: mechaninis judėjimas, kvantinis judėji-
mas ir sąmonės judėjimas. Šios judėjimo rūšys apima visą pagrindi-
nę suvokiamą tikrovę, todėl fizikos įvairios šakos tyrinėja įvairių rūšių
mechanikas arba dinamikas. Pavyzdžiui, Niutono mechanika, Lag-
ranžo mechanika, reliatyvistinė Einšteino mechanika, elektrodinamika,
termodinamika, kvantinė mechanika ir t.t. Pradėjus šį tyrimą, buvo
galima daryti prielaidą, kad egzistuoja ir kažkokia psichotroninė sme-
genų dinamika.

Kitaip nei buvo manoma, laikas yra visų esamų judėjimo rūšių
junginys. Laikas yra judėjimas iš praeities, per dabartį, į ateitį. Pats
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judėjimas yra tam tikras substancijos ir erdės santykis. Ir šį santykį
galima naikinti arba kurti iš naujo. Judant sunaikinti santykiai nueina
į praeitį, kuri yra tai, kas sunaikinta. Esantys santykiai yra suvokiami
dabar. O būsimi santykiai yra tik galimi, priklausomai nuo to į kokią
erdvės ir substancijos vieta „šoka“ atskaitinis kūnas. Judėjimas laiku
būtų judėjimas judėjimu, kuris akivaizdžiai neįmanomas. Kadangi ju-
dėjimas yra substancijos judėjimas erdvėje, tai egzistuoja tik erdvinis
judėjimas ir atitinkamai iš jo kyla tik erdvinis laikas arba erdvėlaikis.
Anksčiau buvo nesuprasta, kad erdvėlaikis – tai ne erdvė ir laikas šalia
vienas kito, bet erdvinis laikas (nes judėjimas yra erdvinis). Substan-
cija ir erdvė kuria judėjimą iš kurio atsiranda laikas.

Tačiau substancija taip pat nėra taip paprastai susijusi su erdve.
Substancija ir erdvė sąveikauja. Įmanoma net tokia galimybė, kad
erdvę, kaip tam tikrą judėjimą įgalinantį ekstensyvumą sukuria pati
substancija. Pavyzdžiui, Bendrojoje reliatyvumo teorijoje sukurtoje
Einšteino impulso-energijos tenzorius iškreivina erdvę ir daro poveikį
substancijos judėjimui joje. Kadangi įvairios judėjimo rūšys yra laikas,
tai ši substancijos ir erdvės savybė daro įtaką erdvėlaikio tėkmei.

4.3 Parametrai, formulės ir matematika
Niutono mechanikoje yra tokie pirminiai ir antriniai parametrai:
Pirminiai:
m – masė (substancija)
x – erdvė (ekstensyvumas)
t – trukmė (judėjimas-laikas)
Antriniai:
v – greitis (x/t)
a – pagreitis (v/t)
p – impulsas (mv)
F – jėga (ma)
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Fg – gravitacijos jėga (mgh)
T – kinetinė energija (mv2/2)
U – potencinė energija (-kx)
A – darbas (Fx)
N – galia (A/t)
Visi antriniai parametrai yra įvairios pirminių parametrų kombinacijos.

Fizikos pagrindas yra formulės, kuriomis išreiškiami tikrovės dės-
niai. Formulių konstravimo principai yra elementarūs, nors patys fizi-
kai dažnai linkę į matematinį mistifikavimą ir sąmoningai fizikos prin-
cipus painioja. Formulės konstruojamos taip:

a) imama tikrovė kaip visuma (substancija, erdvė, judėjimas, lai-
kas),

b) ši tikrovė skaidoma į dalis, kurios vadinamos parametrais,

c) parametrai siejami tam tikrais santykiais, kurie išreiškiami for-
mulėmis,

d) tada šie santykiais sujungti parametrai matematizuojami.

Pirminiai parametrai tam tikrose ribose yra nesantykiniai, tai yra jų
negalima skaidyti į jokias sudėtines dalis. Klasikinėje fizikoje tokie pa-
rametrai yra masė, erdvė, ir laikas. Visi kiti parametrai yra sudėtiniai,
nes jie sudaryti iš sujungtų pirminių parametrų. Pavyzdžiui,ma = F,
ma =ma.

Formulėmis galima išreikšti tik tą tikrovės dalį, kurią galima su-
skaidyti į dalis ir paversti parametrais bei tų parametrų santykiais.
m yra substancijos savybė, kuri priskiriama arba materialiam taškui
arba materialiam kūnui, kuriais formuluojamas substancijos modelis.
Pagreitis yra erdvės ir trukmės santykis a =

v
t
, v =

x
t
. Šitoks masy-

vios substancijos judėjimas erdve yra ne kas kita kaip jėga (F), kuria
veikiamas kitas analogiškas fizikinis kūnas.
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Formulių formavimas baigiasi tuo, kad jos sujungiamos su matem-
tika. Matematika yra tam tikra struktūra ir tam tikra kiekybė, kurie
rodo, kaip parametrai pasiskirsto struktūriškai ir kiekybiškai.

Pirmiausiai matematizuojami pirminiai parametrai masė, erdvė ir
laikas. Tas matematizavimas yra labai paprastas, nes parametras ma-
tuojamas „savimi“ arba tam tikru to parametro standartu. Metras yra
tam tikras standartinis erdvės kiekis. Laikas yra atskaitinių judėjimo
ciklų kiekis, norodantis tam tikrą trukmę, pavyzdžiui sekundę. Ir masė
yra matuojama pati savimi, t. y. atskaitiniu svorio standartu kilogra-
mu. Tas pats galioja ir kitiems sudėtiniams parametrams. Energija
matuojama džauliais (J), jėga niutonais (N) ir t.t. Kiek yra džau-
lių arba niutonų priklauso nuo juos sudarančių parametrų proporcijų.
F =ma = 10(kg)×5 metrai per sekundę kvadratu (m/s2) = 50 niutonų
(N). Bet 50 -tyje niutonų nėra nieko daugiau, tik masės ir pagreičio
tiesioginė proporcija.

Šis pavyzdys elementarus, bet jis yra toks pats kaip ir visais ki-
tais, net labai sudėtingais atvejais. Gryna matematika yra atsijusi nuo
tikrovės ir ji apibrėžia tik tam tikras abstrakčias struktūras. Skaičius
nenurodo jokios konkrečios tikrovės tol, kol jis nesusiejamas su tam
tikra tikrovės dalimi. Pavyzdžiui, skaičius gali būti susietas su skir-
tingais parametrais. Tiek kiek jis susijęs vien tik su savimi, jis gali
žymėti tą patį dalių kiekį. Tarkime nesusietas su tikrove skaičius trys
(3) žymi tris abstrakčias dalis. Joms turinys suteikiamas tada, kai jis
sujungiamas su konkrečiu parametru. Jeigu imsime erdvę, tai gali bū-
ti 3 milimetrai, 3 centimetrai, 3 metrai. Visais atvejais naudojamas
tas pats skaičius 3, tačiau jam skirtumą suteikia parametro reikšmė
konkrečiu atveju. 3 milimetrai, 3 centimetrai arba 3 metrai reiškia 3
standartinės dalys apibrėžtos konkrečioje formulėje.

Elementarioje fizikoje formulės yra paprastos, ir joms užtenka ma-
tematikos aritmetinių žinių. Sudėtingesniuose formulavimuose nau-
dojamos sudėtingos matematikos abstrakčios struktūros, tokios kaip
vektorius, tensorius, matrica, grupės, diferencijavimas, integravimas ir
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t.t. Substancija dažnai formuluojama kaip tam tikras modelis, erdvė
išreiškiama geometrinėmis struktūromis, o laikui arba judėjimui užten-
ka elementarios matematikos formų.

Toks fizikos sujungimas su matematika buvo labai efektyvus ir lei-
do sąmonėje sukurti tikrovę, kurią galima skaičiuoti matematiškai, ir
numatyti mechaninių sistemų raidą. Antrinės tikrovės pažinimui toks
metodas pasirodė labai tinkamas, tačiau sąmonės išaiškinimui jis gali
pasirodyti nepakankamas, nes sąmonę kurianti tikrovė subastancijo-
je gali būti taip paprastai neparametrizuojama ir neapskaičiuojama.
T.y. Smegenyse nėra tokios fizikinės realybės ir net pačios sudėtin-
giausios matematinės struktūros nepakankamos, nes smegenų darbą
grindžiantys kvantiniai ir sąmonės judėjimai pagrįsti sąmonėje sunkiai
atvaizduojamomis struktūromis. Visos fizikinės struktūros vienaip ar
kitaip išreiškia substanciją, ir jos atributus ekstensyvumą bei trukmę,
nuo kurių priklauso mechaninis, kvantinis arba sąmonės judėjimas. To-
dėl beveik visos fizikos šakos sukasi apie judėjimo savybių pažinimą ir
mokslai yra arba mechanika arba dinamika. Mechanikoje aptariamos
judėjimas ir jėgos, o dinamika sutelkiama ties judėjimo ir jėgų api-
bendrinta sąveika.

Todėl galima spėti, kad psichotronikos mokslas turi remtis kažko-
kia smegenų dinamika, panašiai, kaip elektrodinamika, termodinami-
ka, arba klasikinė ar kvantinė mechanika, kurios sukasi apie judėjimo
formas ir jį lemiančias jėgas. Kadangi faktas, kad sukurta psichotro-
ninė technika yra seniai nustatytas, tai reiškia, kad turi būti kažkoks
psichotroninės sąmonės mokslas. Jis arba yra pagrįstas išvardintais
elementariais fizikos konstravimo principais, arba yra kažkas visiškai
naujo, kas pagrįsta įslaptintais ir visuomenei nežinomais metodais. Šis
mokslas gali net peržengti minėtos tikrovės triados substancija, erdvė
ir laikas principus, nes jie yra tik žmogaus sąmonės suvokimo iliuzijos.
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4.4 Psichoakustika ir psichooptika
Minėta antrinės tikrovės triada aprėpia substanciją per dvi perspekty-
vas: ekstensyvumą ir laiką. Tačiau galima spėti, kad ši triada neiš-
semia visų glimybių, jų gali būti daugiau arba šios aprėptys apskritai
gali būti iliuzija, nes pagrįstos iliuziniu juslumu, kuris iškreipia pir-
minę tikrovę. Kodėl juslumas yra iliuzinis. Todėl kad sąmonė negali
atkurti tikrovės tokia forma, kokia ji yra iš tikrųjų, nes tam reiktų tap-
ti ta pačia tikrove. Sąmonė ir tikrovė yra skirtingos realybės ir visos
reprezentacijos kuriamos tam tikro kompromiso pagrindu. Pavyzdžiui,
psichoakustikos mokslas bando paaiškinti, kaip garsas yra sukuriamas
tam tikrų oro virpesių, kurių charakteristikos sukuria tam tikras repre-
zentacijas sąmonėje. Tačiau virpesiai ir garsinis juslumas yra skirtingos
realybės, kurios sujungiamos ir sąveikauja pastovios koreliacijos prin-
cipu. Psichoakustika tyrinėja tonus, melodijas, harmonikas, tembrus,
kurie tikrovėje yra tik tam tikri oro virpesiai. Garsinio juslumo pa-
žintinės galimybės yra labai apribotos, jos šioje civilizacijoje svarbios
daugiau ne kaip tiesioginio pažinimo forma, bet kaip bendravimo arba
muzikinės kūrybos terpė.

Bet kuo vienas juslumas pranašesnis už kitą juslumą? Kodėl gar-
sai yra silpna pažinimo priemonė, o rega – daug stipresnė? Juk kaip
garsinį juslumą tiria psichoakustika, taip regimąjį juslumą galima tir-
ti su psichooptika. Kuo remdamiesi mes galime tikėti, kad formos,
atspaliviai, erdviniai ryšiai regimajame juslume pranašesni už tonus,
harmonikas, tembrus garsiniame juslume. Jų pažintinės galimybės gali
taip pat būti labai ribotos.

Garsinis juslumas, kuriame akcentuojamas laikas, nes jis reiškiasi
kažkokioje judančioje terpėje, pagrįstas laiko aprėptimi. O regimasis
juslumas naudoja ir statišką erdvę, ir judėjimą, kuris yra laiko terpė.
Ir abejojant šių juslumo rūšių patikimumu, mes galime suabejoti ir
pirminiais fizikos parametrais. Gali būti, kad substancijos atributai,
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ekstensyvumas ir trukmė, yra iliuzija, o tai reiškia, kad iliuzija yra
pirminiai parametrai ir visos iš jų sudarytos fizikos formulės.

Kad ir kaip būtų, erdvė ir erdvinė vaizduotė smegenyse yra tobu-
liausias išradimas, nes erdve pagrįstas visas tikrovės pažinimas. Erdvės
vaizdiniai yra regimieji, somatiniai ir motoriniai, nes susieti su vaizdu,
kūno erdviniu ekstensyvumu ir kūno judėjimu. Iš šių fundamentalių
smegenų realybių kyla visi aukštesni tikrovės pažintiniai vaizdiniai.

Didžiausias klaustukas kol kas yra psichooptikos konstruojamas
erdvės vaizdinys, ar jis toks pats iliuzinis kaip garso tembras, har-
monikos arba muzikinė melodija. Nuo to priklauso ir fizikos realumas.

Šis apmąstymas yra tik pirmas žingsnis į kitokio mokslo sukūrimą,
kuris pagrįstas kitokiomis sąmonės formomis ir kitokiomis tikrovės ap-
rėptimis, kurios nėra nei erdvinės, nei laikinės. Yra daug juslumo for-
mų, kurios pavyzdžiui, gali egzistuoti be erdvės. Kad ir ta pati garsinių
tonų seka arba mintys, neturinčios erdvinių charakteristikų, kurias bū-
tų galima išmatuoti liniuote. Kodėl negalėtų tokia būti visa tikrovės
substancija, nematuojama nei liniuote, nei atskaitinėmis trukmėmis?

2012-12-27, Kaišiadorys



5 | Sąmonės branų sistema

5.1 Šaltiniai
Preliminariai susipažinus su Bendrąja fizika ir Kvantine teorija, gali-
ma bandyti duoti pirmus hipotetinius atsakymus į pagrindinius šiame
tinklaraštyje nagrinėjamus klausimus: kokia yra slaptoji fizika, kas
yra sąmonė ir kaip veikia psichotronika? Tai jau būtų morfologinės
sąmonės teorijos peržengimas ir bandymas suvokti digitalinės sąmonės
pirmus postulatus. Mano mintys, kiek jos atspindi standartinę fiziką
(Standartinis Modelis), yra paimtos iš vadovėlių, kurių internete tūks-
tančiai, ir naudojami mano asmeniniai pastebėjimai, kurie paimti iš
išplėstos sąmonės ir savistabos. Specialios literatūros nenurodinėsiu,
nes oficiali fizika yra standartinė, ta pati kartojama visose knygose.

Archajinę fiziką vis dar naudoju, bet dabar ne įžangos vaidmeny-
je, bet kontrasto šiuolaikinei fizikai vaidmenyje, kurios pagrindas yra
reliatyvistinė kvantinė teorija. Ta archajinė fizika prasideda Niutono
vektorine analize, vėliau atsiranda šios teorijos skaliariniai variantai:
Lagranžo ir Hamiltono mechanika, kurios metodai ir šablonai buvo
perkelti į kvantinę teoriją (Hamiltonianas į kvantinę mechaniką ir Lag-
ranžianas į kvantinio lauko teoriją). Ir, be abejo, modernioji fizika
neatsiejama nuo Einšteino Reliatyvistinės teorijos, kuri perkeliama į
kvantinių laukų aprašymo modelius. Turiu savo pastabų dėl reliaty-
vistinės mechanikos, bet jos nebus šio įrašo pagrindinė tema.

45
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5.2 Metodologiniai pastebėjimai
Jau ne kartą rašiau, kad visos fizikos teorijos remiasi keliomis funda-
mentaliomis realybėmis, kurias fizika išskaido ir sieja. Yra substancija
ir iš jos išaugančios dvi tikrovės dalys, kurias vadiname erdve ir laiku.
Šios realybės vienu ar kitu būdu jungiamos visose fizikos formulėse.
Kadangi šių pagrindinių tikrovės dalių skaičius labai nedidelis - tai
daro įtaką ir galimybėms plėtoti fizikos teorijas. Visose formulėse jun-
giami parametrai, santykiai ir skaičiai. Parametrai apjungia tikrovės
elementus ir savybes, o santykiai ir skaičiai sudaro pagrindą algebri-
nėms ir geometrinėms struktūroms, kurios kaip šablonas uždedamos
ant fizikinių realybių.

Galimi tokie fundamentalūs parametrų deriniai:

a) substancija ir erdvė,

b) substancija ir laikas,

c) erdvė ir laikas,

d) substancija ir substancija.

Formulėse naudojami tokie matematiniai veiksmai:

• skaičių jungimas ir atskyrimas,

• skaičių kartotinių ir jų dalių rikiavimas.

Pagrindinės formos yra lygtys, kurios apjungia žinomas ir nežino-
mas konstantas, prilyginamas kokiam nors kiekiui. Pvz., fizikoje labai
paplitusios diferencialinės ir integralinės lygtys, apjungiančios funkci-
jas ir argumentus, prilygintus konstantai.
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5.3 Atvaizdavimo klausimas
Norint gerai suprasti fiziką, neužtenka dėtis į atmintį žodžius, skaičius
ir formules, reikia bandyti sukurti vizualizacijas, kurios vaizduotėje pa-
deda kurti tikrovės modelius. Šie modeliai neatsiejami nuo įvairių vaiz-
duotės galimybių, pirmiausiai per kontinuumų terpes. Iš pradžių, sen-
soriumas perkeliamas į vaizduotės erdvę ir joje tampa fizinių savybių
kontinuumų terpėmis, kuriose galima atlikti įvairias manipuliacijas su
vaizdiniais. Toliau kuriamas teorinis matematinis kontinuumas, kuris
formuoja diskretiškas matematines struktūras, kurios po to jungiamos
su fiziniais kontinuumais. Tai ir yra teorija - matematinio ir fizinio
kontinuumo junginys sąmonėje, kuris kaip modelis projektuojamas į
sensoriumą ir ten eksperimentiškai tikrinamas, pirmiausiai matavimo
prietaisais.

Galimos dvi teorijos kilties kryptys: 1) teorinė fizika, kuri remiasi
universaliomis racionalistinėmis struktūromis prote, kurios paskui tik-
rinamos tikrovėje ir 2) yra empirinių duomenų rinkimas, juos susiejant
ir apibendrinant abstrakčiais modeliais.

Pagal šiuos santykius formulės gali būti tokių tipų: fizinius konti-
nuumus glaustai aprašantis greitraštis, koks, pavyzdžiui, naudojamas
loginėje kalbos analizėje. Tik šiuo atveju analizuojama ne kalba, bet
fizinė realybė. Taip pat matematika gali būti suderinta su fiziniu konti-
nuumu, išlaikant tarp jų pusiausvyrą, ir kuriant tokius modelius, kurie
atskleidžia tikrus dėsnius, leidžiančius fizinius procesus prognozuoti -
ne tik juos aprašyti. Ir paskutinis formulių tipas - taip pat pagrįstas
dėsniais, bet tie dėsniai yra grynai teoriniai, sukonstruoti matematiškai
ir neįrodyti jokiais eksperimentais, pvz., stygų fizika, kuri yra grynai
teorinė.

Nagrinėjant sąmonės klausimą, galima naudotis visais šiais meto-
dais, pasirenkant juos pagal situaciją, bet aišku ir nevaizduojant, kad
matematiniais simboliais pakeisti žodžiai yra koks nors “atradimas” -
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tai tik patogumui naudojamas greitraštis.

5.4 Bendroji fizika
Nors sąmonei atrodo, kad ji turi reikalą su įvairove, bet iš tikro visos
realybės pagrindas yra vienis, kurį vadinu substancija, galinčia veikti
erdvėje ir laike. Gali atrodyti, kad parametrai išreiškia skirtingas savy-
bes, turinčias realų pagrindą. Tačiau tiesa yra paprastesnė - yra viena
substancija, kurios visos savybės, procesai ir dėsniai yra santykiai su
savimi pačia. Galime kurti klasikinės fizikos modelius, kuriuose veikia
“skirtingi” objektai, tarkime žymimi m1 ir m2 (masė), bet jie yra ta
pati substancija ir sąveika tarp jų yra substancija veikianti pati save.
Mums gali atrodyti, kad jėga (F = ma) arba judesio kiekis (p = mv)
yra skirtingos nuo substancijos realybės, tačiau iš tikro yra tik viena
tikrovė, kurios viduje vyksta sąveika.

Filosofinis klausimas toks: Ar yra kokia nors nuo substancijos at-
skira realybė, kurią būtų galima atskirti kaip esinį, turintį nuo visos
tikrovės atskirą “esmę”? Kitaip sakant, čia ginčytis galėtų filosofiniai
realistai ir nominalistai. Realistams jėga yra tikras esinys, o nomina-
listams tik ant substancijos tikrovės uždėta etiketė, kuri yra visiškai
savavališka ir kurią būtų galima pakeisti bet kokia kitokia etikete arba
būtų galima visai jos atsisakyti, nes veikia ta pati terpė.

Tad pamąstykime, kas iš tikro yra “jėga”? Tai matome iš formulių
F1 = −F2, m1a1 = −m2a2. Atlikę tam tikrus elementarius perstatymus,
gauname formulę, parodančią kas yra “jėga”: (m1/m2)a1 = −a2. Tiek
m1 yra substancija (nes masė yra jos savybė ir apibūdinimas) ir m2
yra substancija, nors čia yra kitas jos energijos sutankėjimas. Jos vei-
kia viena kitą tam tikroje ribotoje, uždaroje arba atviroje sistemoje.
Žodžiu, substancija veikia pati save ir nuo masių santykio priklauso
poslinkis erdvėje ir laike. Jeigu “jėgos” ir jų masės lygios, tai galioja
dėsnis “veiksmas lygus atoveiksmiui”; jeigu masės nelygios, ši nelygybė
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yra kompensuojama vieno iš “objektų” didesniu poslinkiu, kad lygybės
pusės susibalansuotų.

Tad kas yra jėga? Tai didesnio poslinkio erdvėje ir laike priežastis,
o ta priežastis yra save pati veikianti substancija. Substancijos vidi-
niuose santykiuose skirtingi jos kiekiai sukuria “jėgos” iliuziją, kai susi-
dvejinusioje ir susipriešinusioje substancijų konfigūracijoje save veikia
skirtingi jos kiekiai. Substancijoje atsirandantys “skirtumai” sukuria
jėgų veikimo iliuziją, nors jėgos kaip savarankiškos realybės nėra. Aš
laikausi nominalizmo principo.

Kitaip sakant, konkrečiuose taškuose matosi substancijos būsenų
skirtumai, tačiau visumoje visos jėgos išsilygina ir susibalansuoja. Vi-
sos sistemos juda link svyravimų kompensacijos, kurios rezultatas yra
stabili pusiausvyra sistema. Šis principas žinomas tvermės dėsnių pa-
vadinimu. Tvermės dėsnis galioja visose struktūrose ir reiškia, kad
energijos nei daugėja, nei mažėja, vyksta tik riboti lokalūs perstaty-
mai.

Šį vaizdinį galima palyginti su senu F. Nietzsches principu, kuris
teigė, kad visa tikrovė yra “valia” veikianti save pačią ir kad pagrindinis
principas yra “valia viešpatauti”. Tai reikštų, kad kiekvienas galios
centras (fizinė sistema) trokšta kaupti galią ir įtvirtinti pranašumą
kitų galios centrų atžvilgiu. Tačiau tai klaidinga teorija, nes tikrovę
valdo potencialiniai laukai ir jų pagrindinis principas tas, kad visiems
poslinkiams nuo pusiausvyros padėties išlaikyti reikia atlikti papildomą
darbą, arba pritaikyti jėgą. Tačiau bendroje sumoje tokių jėgų dėl
tvermės dėsnio nėra ir (makro bei mikro) potencialai išlygina visus
jėgos nuokrypius.

Kitaip, galbūt, yra žmonių visuomenėje ir psichologijoje, kuri ne-
pripažįsta pusiausvyros ir visada siekia “įsiviešpatavimo”.
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5.5 Naujas modelis
Senojoje fizikoje sąveikos vyksta per jėgas (F); jėgos bruožas yra iner-
cinė ir gravitacinė masė (m), kurios yra fundamentalaus pamato, va-
dinamo substancija, savybė. Tad substancijos sandaros teorija yra
tas kelias, kuris galėtų mus nuvesti prie atsakymo į klausimą, kokia
tikrovės struktūra ir kokia joje sąmonės vieta. Taip pat, kaip sąmonė
užgrobiama ir ką daryti, kad nuo tokios grėsmės būtų galima apsigin-
ti. Tačiau viskas nuo pradžių. Imant jau minėtas fundamentalias dalis
(substancija, erdvė ir laikas), galimos kelios teorijos iš kurių vyraujan-
čios yra šios:

• dalelės ir tuštuma (substancija ir “tuščia” erdvė),

• signalas ir laukas (dalelė kaip susižadinimas substancijos audi-
nyje ir erdvė, kaip “tuščias”, t.y. energijos neturintis laukas,
vadinamas vakuumu).

Pirmoji teorija yra sena filosofų teorija, senovėje propaguota Leuki-
po ir Demokrito. Tačiau šiuo metu ji yra atmesta, nes iš tikro Visatoje
nėra jokių tuštumų, visa erdvė yra laukas, tik skirtingose vietose jis yra
skirtingų būsenų: substancija yra sutrauktos energijos vieta, o erdvė
yra tos vietos, iš kurių ištraukta energija, bet lieka nekvantuoti lau-
kai ir kitų formų signalai, kurių nefiksuoja nei žmogaus akis, nei jokie
detektoriai ar matavimo prietaisai.

Pirmas antro principo pritaikymas buvo Einšteino Bendroji relia-
tyvumo teorija, kuri atskleidė geometrinę gravitacijos pusę. Tačiau
erdvėje kaip “tuštumoje” negalimos jokios geometrijos, nes tai loginis
prieštaravimas. Tad reikalingas kitas erdvės modelis. Ir tą modelį
sukuria lauko teorija. Laukas yra tam tikra ištisinė terpė, kuri gali
skaidytis į dalis, arba kvantus, ir tie kvantai juda lauko viduje: gali
susijungti ir atsiskirti, grupuotis ir keisti padėtį, ir t.t. Dar daugiau,
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kvantai yra tik signalai, arba energijos sutankėjimai, judantys lauko
terpėje ir negalintys iššokti į jokią tuštumą, jeigu iššoka, tai tik į kitą
lauką, bet vėl kaip susižadinimas (bangų paketas).

Geometrijos esmė tokia, kad lauko kvantų sankaupos sąveikauja su
lauku, kuriuo jos juda ir tas laukas išsikreivina, ypač didelių sankaupų,
tokių kaip planetos ir žvaigždės, aplinkoje. Šios sankaupos sukuria vie-
tinę geometriją, ir kadangi kvantai juda tik lauku, tai neišvengiamai
kelias įmanomas tik per iškreivintą “erdvę” (nes signalas niekur ki-
tur peršokti negali). Panašiai kaip vandeniu judanti banga arba garso
virpesiai dujose, kurie neatskiriami nuo tos terpės, kurioje šie susižadi-
nimai atsiranda. Nors savo energiją gali perduoti į kitas terpes (pvz.,
garsas vandeniui - “bangavimas” arba vanduo orui - gaunant “ošimą”).

5.6 Branos ir fizinis pasaulis
Žodis “brana” paimtas iš stygų teorijos. Jis yra padarytas iš angliš-
ko žodžio “membrane”. Mano sistemoje jam suteikta visiškai kitokia
reikšmė, nei stygų teorijoje ir reiškia tą patį, ką ir “laukas”. Šis pakei-
timas reikalingas tam, kad būtų šiek tiek atšviežintas “lauko” sąvokos
suvokimas.

Kiekvienas laukas yra atskira brana. Branos gali būti surištos arba
laisvos, sąveikaujančios arba nesąveikaujančios. Pirmas klausimas yra
branų skaičiaus klausimas. Žinomai, matomai arba matuojamai subs-
tancijai aprašyti naudojama 17 branų; ir tai apibendrintai, nes yra 17
tipų surastų dalelių: 6 kvarkai, 6 leptonai, 4 jėgas pernešantys kvantai
(gluonai, W ir Z bozonai, fotonai ir gravitonai) ir vienas masę kuriantis
kvantas (Higgso bozonas). Nors pavyzdžiui, gliuonų yra net 8 tipai.
Tačiau aš jų neišskiriu ir jungiu į vieną braną.

Be to, reikia neužmiršti, kad egzistuoja ir antimaterijos laukai.
Visi šie laukai yra vadinami branomis, kurias galima nagrinėti at-

skirai, arba sujungtas į vieną sistemą, sudarančią visą aplinkinį fizinį
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pasaulį.
Kadangi postuluojama, kad yra nežinoma tamsioji medžiaga ir

tamsioji energija, tai akivaizdu, kad branų yra daug daugiau negu jų
žinoma. Ir jos gali sudaryti mums nepatiriamus “subtiliuosius” pasau-
lius. Antra, neišaiškintiems reiškiniams, tokiems kaip sąmonės klausi-
mas, galima taikyti tą patį modelį ir sieti jį su neišaiškintomis žino-
mų standartinių branų savybėmis, arba galima hipotetiškai postuluoti
naujos branos (pvz., sąmonės branos) egzistavimą.

Mus supantį fizinį pasaulį sudaro 17 tarpusavyje susietų, sąveikau-
jančių branų. Branos jau minėtu būdu pasidalinusios į substanciją ir
erdvę. Substancija yra energijos bangų paketų sutankėjimai, o erdvės
yra tos vietos, kuriose žemas energijos lygis, dėl ko atsiranda vadina-
masis “vakuumas”. Kvantai ir objektai arba juda “erdvėje”, arba trans-
formuojasi savo vidinėse struktūrose. Ši sistema padalinta į “klasikinį”
makropasaulį, kuriame veikia reliatyvistinė mechanika, termodinami-
ka, elektrodinamika, chemija ir t.t. Pagrindinė substancijos teorija yra
atominė sandara, kaip pusiausvyra energetinė sistema, kuri jungdama-
si kuria klasikinę “masę” per kurią veikia substancijos “jėgos”.

Šis klasikinis pasaulis formuojasi tokiais etapais:

1) energijos sutraukimas (fizinis pasaulis),

2) materijos surinkimas (gyvybė),

3) informacijos susiejimas (sąmonė).

Mane labiausiai domina trečias procesas, vadinamas “algoritmu”,
kuris išaiškintas galėtų atsakyti, kaip atsiranda sąmonė, kaip ji užval-
doma ir kaip nuo to apsiginti.
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5.7 Kvantinė mechanika
Įprasta sakyti, kad sukūrus kvantinę mechaniką atsivėrė naujas žvilgs-
nis į pasaulį, kuris pakeitė lig tol vyravusius vaizdinius. Su tuo galima
sutikti: daug kas pasikeiti, bet daug kas ir liko. Pavyzdžiui, pagrindi-
nės tikrovę atveriančios dalys, tokios kaip substancija, erdvė ir laikas,
kurie liko tie patys. Taip pat nebuvo sukurta jokia nauja matematika
- buvo pritaikytos jau prieš tai žinotos matematikos struktūros.

Pagrindiniai skirtumai keliais žodžiais aprašomi taip: išnyko pasau-
lio aprašymo tikslumas ir apibrėžtumas. Šį naują bruožą būtų galima
įvardinti kaip didelį skiriamosios gebos sumažėjimą. Nes kvantinėje
mechanikoje, koordinačių sistemoje dedami ne tikslūs taškai ir vekto-
riai, bet tik rėmai, kurių ribose gali būti apibrėžti dydžiai. Ir tai nėra
joks privalumas. Klasikinėje mechanikoje galima skaičiuoti ir matuoti
tiksliai, o kvantinėje mechanikoje atsiranda neperžengiama tikslumo
riba. Ir galima ginčytis ar tai pačios tikrovės bruožas, ar tik meto-
dologinis apribojimas. Todėl manau, kad čia galimos dvi teorijos: 1)
nežinomi tikri parametrai, dėl to skaičiavimai negali būti tikslūs; 2)
neapibrėžtumas yra nuo žmogaus nepriklausanti tikrovė.

Dėl šių priežasčių kvantinės mechanikos vaizdiniai “išplaukę”, susi-
lieję, neapibrėžti ir netikslūs. Kvantinės mechanikos kvantų sistemos ir
klasikinės mechanikos materialių taškų sistemos atveria kitokias tikro-
ves ir kitokius vaizdinius. Nuo jų priklauso ir kompleksinių realybių
atvaizdavimo galimybės, pavyzdžiui, tokių kaip laukai ir ištisinės ter-
pės. Materialus taškas visuose erdvės ir laiko taškuose juda apibrėžtai,
o kvantinės mechanikos kvanto trajektorija neapibrėžta ir ją nusakyti
galima tik tikimybiškai. Man tai ne laimėjimas, bet nuostolis ir fi-
zikos didelis minusas. Jis parodo tai, kad žmogaus sąmonė ir protas
nėra pritaikytas kvantinės realybės suvokimui, nes su šia realybe jis
niekuomet nesusidurdavo.

1. Su substancija susiję tokie principai: papildomumas ir superpo-
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zicija. Papildomumas reiškia, kad kvantas vienu metu yra ir dalelė,
ir banga. Kuo konkrečioje situacijoje tampa - priklauso nuo sąveikų.
Vienose situacijose kvantas elgiasi kaip banga, o kitose - kaip dalelė.
Ir apibrėžtai neįmanoma pasakyti kas jis yra. Superpozicija gali būti
atsakymas į šį klausimą. Ši savybė reiškia, kad kvantinėje sistemoje
yra vieningas visų būsenų junginys ir, vėlgi, kokia būsena konkrečioje
situacijoje realizuojama priklauso nuo sąveikų. Šitas kvantų sistemos
“šokinėjimas” ir padaro kvantinį pasaulį neapibrėžtą, nepagaunamą ir
nevaldomą. Būsenos įvardijamos kaip koherentiškos arba dekoheren-
tiškos; banga išsiskleidžia arba kolapsuoja.

2. Erdvinės savybės yra analogiškos. Visi kvantiniai įvykiai (tu-
rintys vietą ir laiką) valdomi Heizenbergo neapibrėžtumo principo, nes
negalima nustatyti tikslios kvanto vietos, arba apibrėžti įvykio laike.
Šis apribojimas atsiranda iš minėtos sumažėjusios skiriamosios gebos,
t.y. duotas nesugraduotas metras, su kuriuo reikia išmatuoti kelis mi-
limetrus. Tokioje situacijoje matavimo tikslumas gali būti ne mažesnis
už metro skiriamąją gebą. Taipogi visi įvykiai matuojami tik tikimy-
biškai, t.y. sakoma ne “įvyko tada ir tada”, arba “įvyks tada ir tada”,
bet “tikėtina, kad įvyks… su tokiu ir tokiu tikslumu”.

3. Substancijos judėjimas erdvėje gali būti apibrėžtas tik tokiais
principais. Tiksliai nežinoma kur ir kada “išnirs” kvantas (jo gal būt
net iš viso nėra…). Tačiau šis nepagaunamumas ne viskas: judantis
kvantas eksperimente su plyšiais tai pereina kaip dalelė, tai interfe-
ruoja su savimi kaip banga ir, negana to, nuo konteksto priklausančių
aplinkybių savo savybes gali keisti net į “praeitį”. O tai jau kažkas
visiškai nauja. Dėl šių priežasčių tarp kvantinės ir klasikinės mechani-
kos atsiranda prieštaravimas. Neaišku kaip kvantinis pasaulis pereina
į materialų makro pasaulį, kaip iš neapibrėtumo atsiranda tikslumas
ir griežtumas.

Šiais principais pagrįstos banginės judėjimo lygtys. Viena yra Šrė-
dingerio lygtis, apie kurią jau kalbėjau kitame įraše. Ji atrodo taip:
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i ~
∂Ψ
∂t

= ĤΨ

Ši lygtis yra nereliatyvistinė lygtis, aprašanti nereliatyvistines kvan-
tų “judėjimo” savybes. Mes iš esmės turime judėjimo funkcijos, Ψ ,
sandaugą su kompleksiniu, redukuotu Planko veiksmu, ~, kuris kaip
konstanta, banginę funkciją perkelia į kvantinius mastelius. Kita lyg-
tis vadinama Dirako lygtimi, kuri turi tą pačią formą, tik vietoj Ha-
miltono energijos operatoriaus, Ĥ , naudojama reliatyvistinė Einšteino
energija, apibrėžta Dirako matricomis β ir α:

i ~
∂Ψ
∂t

= (βmc2 +
3∑
i=1

akpkc)Ψ

Judėjimo funkcija, Ψ , apibrėžia kvanto “trajektoriją”, kuri nusako-
ma kaip harmoninis osciliatorius, normalizuotas prilyginant vienetui, ir
nusakant tikimybės tankiu, pagal kurį kvantą galima surasti atkarpoje
x + dx.

5.8 Žmogaus klausimas
Tokios yra substancijos teorijos. Yra klasikinė iš atomų sudarytos subs-
tancijos teorija, kuri aprašoma chemijos, termodinamikos, elektrodina-
mikos ir reliatyvistinės mechanikos. O šiuolaikinė teorija kuriama iš
kvantinės fizikos, kuri turi tokias prielaidas: reliatyvistinė mechanika,
kvantinė mechanika ir kvantinio lauko teorija. Iš kvantinės mechani-
kos į kvantinio lauko teoriją pereinama paprastai - banginė funkcija,
Ψ (x, t), keičiama lauko funkcija, Φ(x3, t) ir įstatoma į kvantinio lau-
ko teorijos reliatyvistines lygtis, su kuriomis galima apskaičiuoti tiki-
mybines laukų būsenas. Nepaisant pasikeitusių struktūrų, banginės
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5.1 pav.: Fermionų ir bozonų sankirta

funkcijos ir lauko funkcijos kvantinės savybės yra tokios pačios, kaip
išvardintos skyrelyje apie kvantinę mechaniką.

Kuriant žmogaus sąmonės teoriją, tenka remtis tokiomis substan-
cijos galimybės, nes jos pereina į sąmonės veikimo mechanizmus. Mi-
nėtais dėsniais kuriamas visas fizinis pasaulis, kuris turi tam tikrą savo
atsiradimo algoritmą. Visos 17 branų sudaro apčiuopiamą fizinį pa-
saulį, kuris atsiranda susiformavus bozonų ir fermionų sankirtai, B∩F.

Susijungus ir susigranuliavus šioms 17 branų, atsiranda fizinė siste-
ma iš dviejų būsenų, kurios vadinamos substancija ir vakuumu. Subs-
tancija sudaro visų apčiuopiamų daiktų karkasą, o vakuumas yra tai,
kas vadinama erdve, kuri žinoma ne tuštuma, bet laukas iš kurio iš-
siurbta energija. Uždėjus šį procesą ant pirmos schemos, gauname
tokią loginę struktūrą, kaip pavaizduota paveiksle.

Substancija sudaro gyvąją ir negyvąją gamtą, o “tuštumos” lieka
gyvų padarų ir įvairių objektų judėjimui. Gyvybės aukščiausia žino-
ma forma yra dvasia, kuri gyvena kosminiame darinyje, vadinamame
“saulės sistema”. Ją sudaro “kamuoliai” judantys pastoviomis orbito-
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5.2 pav.: Substancija

mis, įvairios atplaišos, tokios asteroidai ir kometos, ir dujos bei dulkės.
“Tvarką” palaiko gravitacinis potencialinis laukas, pagal Keplerio dės-
nius.

Tokioje fizinėje sistemoje atsiranda gyvybė ir sąmonė. Organizmą
galima aprašyti 17 branų ribose veikiančios organinės chemijos pagal-
ba. O sąmonei be žinomų fizinių branų reikia papildomos “sąmonės
branos”. Galimybių nėra daug: gali būti nežinomos fizinių branų sa-
vybės, kuriančios sąmonės “būseną”. Arba tai gali būti nauja brana
(substancija), su fiziniu pasauliu sąveikaujanti smegenyse labai subtiliu
būdu. Ją galima įkomponuoti į prieš tai pateiktą loginę struktūrą.

Žmogus atsiranda fizinėje branoje, vadinamoje materija. Smege-
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5.3 pav.: Visa loginė struktūra

nyse ši materija turi tokias pagrindines sritis, kuriose turi būti api-
brėžiama sąmonės ir fizinės branos sąveika: a) substancija, kaip 17
fizinių branų plius 1 sąmonės brana; b) informacija, kaip mechanizmas
iš vienos substancijos vietos į kitą vietą per erdvę pernešantis duomenų
signalus; c) energija, kuri reikalinga informacijos pernašai, ir sąmonės
būsenos palaikymui. Su psichotronine technika galima bandyti “išjung-
ti” sąmonės būseną, užblokuoti arba iškreipti informaciją, arba daryti
poveikį pačiam transneuroniniam laukui, įdiegiant į jį haliucinacijas.
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5.9 Psichotroninė technika
Psichotroniniai prietaisai turi būti pagaminti fizinėje branoje, bet turi
turėti galimybę perduoti signalą į sąmonės braną. Sieti sąmonę su
sąmone, kiek man žinoma, galima tik per tokią sistemą: sbrana-fbrana-
sbrana. Subtiliuosiuose pasauliuose “kietos” metastruktūros, kurios
galėtų generuoti valdymo procesą - neatsiranda.

Svarbiausia - koks sąmonės komponentų išsidėstymas: a) ar ener-
gija imama iš f-branos, ar yra ir s-braninė struktūra; b) ar visa infor-
macija teka tik per fizinį pasaulį, ir užtenka fizinio arba technologinio
informacijos blokavimo; c) kaip veikia jungtis sąmonė-materija smege-
nų fizinėje ir metafizinėje sandaroje. Ir t.t.

2013-10-13, Kaišiadorys



6 | Reginti sielos akis

6.1 Įvadas
Šiame straipsnyje pamėginsiu paprastai parodyti kaip fizikai matema-
tiškai konstruoja gnostinių laukų modelį, kuris po to perkeliamas į
smegenų teoriją, kuria pagrįsta dirbtinės sąmonės sistema. Šiuo perkė-
limu galima aprašyti kaip funkcionuoja laukų sąsaja smegenyse ir kaip
ji susijusi su sąmonę kuriančiais gnostiniais laukais. Tai, aišku, nėra
tikra fizikinė kvantinio lauko teorija, tačiau šį principą galima panau-
doti patiems bandant modeliuoti sąmonės veikimą, kuris yra pagrįstas
gnostinių laukų sujungimu.

Savo tyrimą skaidau į tris sluoksnius, kurie pagrįsti trimis galimais
substancijos laukais:

1. paviršinis sluoksnis yra LF laukas, rišantis medžiagą į makro
mastelius,

2. giluminis sluoksnis, vadinamas QGF lauku, kuris sudaro pagrin-
dinę substancijos masės tankio koncentraciją, ir

3. užatominis laukas, kuris nesijungia į kietą kvantinę būseną, bet
gali būti informacijos arba turinio nešėjas, dalyvaujantis gnosti-
nių laukų procesuose.

60
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Mano manymu, sąmonė yra gnostinėse branose atsiradęs darinys,
turintis tokius pagrindinius komponentus: substancija, informacija ir
energija. Visos šios dalys funkcionuoja laukų lygmenyje, todėl reikia iš-
mokti suprasti jų sudėtingus matematinius aprašymus, pradedant nuo
pačių paprasčiausių. Minėti trys sluoksniai pirmiausiai susiję su subs-
tancijos komponentu, kuris yra ir smegenų metastruktūra, ir procesas,
kurį aš apibrėžiu kaip informacijos susiejimą.

6.2 Kaip konstruojamas klasikinis laukas
Prieš pradedant nagrinėti svarbiausius klausimus, reikia nustatyti prin-
cipus, pagal kuriuos konstruojama lauko struktūra. Pirmiausiai, reikia
pabrėžti, kad šis laukas yra klasikinis ir jis pateikiamas tik kaip pa-
vyzdys, kuris parodo kaip tam tikras idėjas ir mintis galima paversti
matematinių ženklų sistema.

Iš pradžių imama tuščia erdvė ir tuščias substancijos laukas. Nei
viename jų nėra jokios vidinės struktūros ir jis sutampa su vakuumu.
Toliau nustatoma koordinačių sistema su savo pradžia ir bet kokiose
vietose dedami taškai A, B, C, D ir t.t. iki begalybės. Taškas apibrė-
žiamas taip

A(x,y,z)

B(x,y,z)

Susijusių taškų aibė ir yra laukas

S = {A,B,C,D...}

Tokį teorinį lauką galima pavadinti euklidiniu lauku, nes jis sutam-
pa su euklidinės erdvės modeliu ir substancijos taškai atitinka erdvės
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taškus. Kad gautume realų lauką, turime atlikti tam tikras transfor-
macijas, po kurių gaunamas tikras substancijos vaizdas, kiek jį leidžia
suvokti ribota žmogaus sąmonė.

Tarkime, kad E ir T yra transformacijų operatoriai, o ϕ yra laukas.
E kuria euklidinį lauką, o T realią substanciją. Tada gauname tokias
išraiškas

ϕ = ((SE) −→ T (SE) −→ ST )

ϕ = T (SE) = ST
Tiksliau apibrėžiant operatorių T, kuris atlieka tam tikrus veiksmus

su lauko taškų aibe S, galima išskirti tokias pagrindines kvantinio lauko
teorijoje naudojamas transformacijas:

1. laukas sutampa su erdve,

2. laukas kvantuojamas,

3. atsiranda kvantų dinamika (jėgos),

4. agreguojasi makrolaukai (faziniai būviai).

Atlikę šias transformacijas su euklidiniu lauku, gauname įprastą
klasikinę substanciją, kuri pirmiausiai sudaryta iš fundamentalių mik-
rodalelių, toliau pereina į atominę ir molekulinę sandarą ir galų gale,
formuoja substanciją pagrindinėse agregatinėse būsenose: dujos, plaz-
ma, skystis, kietas būvis.

6.3 Numanomos sąmonės modelio savybės
Iš šiame straipsnyje apibrėžto konteksto matosi, kad sąmonė yra tam
tikra gnostinių laukų sistema. Pagrindinis klausimas, kaip galima



SKYRIUS 6. REGINTI SIELOS AKIS 63

sumodeliuoti vidines ir išorines šio lauko savybes, kad jos atitiktų vi-
dinę žmogaus patirtį? Pirmiausiai tariame, kad sąmonė nėra įprastinė
materijos forma, kokią matome pasaulyje primityviame empiriniame
patyrime. Sąmonės laukai yra subtilieji laukai. Tačiau šis laukas,
net vidinėje savistaboje atveria tam tikras savybes, kurios turėtų būti
užuomina į tikrą šios sistemos sandarą.

Galime daryti prielaidą, kad sąmonės struktūra yra ne vektorinė,
bet skaliarinė. Todėl jos pagrindas negali būti vektoriniai bozonai,
kaip pavyzdžiui, fotonų vektorinis laukas. Vargu ar sąmonės pagrin-
dinė struktūra yra medžiagos laukas, toks kaip elektronai, iš kurių
sudarytas spinorių laukas. Tad darau prielaidą, kad čia turime reikalą
su skaliariniu lauku, kurio viena iš pagrindinių savybių yra struktū-
rinių potencialų sistema, leidžianti formuoti reprezentaciją. Tai tam
tikra vidinė sąmonės geometrijos sistema.

Reprezentacijų formavimui reikalingas struktūrinis potencialas ma-
tosi iš tokių psichologinių reiškinių, kaip diplopija, konkuruojantis at-
vaizdavimas tarp abiejų akių, atvaizdą apverčiančių akinių sukelta in-
versija, fosfenų struktūros ir t.t. Yra ir daugiau psichooptikos ir psicho-
akustikos reiškinių, kurie matosi įvairių iliuzijų ir haliucinacijų forma,
be jokių specialių premonių. Arba tai gali būti haliucinogenų (LSD,
DMT) sukeliamos haliucinacijos, taipogi parodančios, kad šie atvaiz-
dai ne „išorinis pasaulis“, bet smegenų viduje sukonstruotas atvaizdas,
turintis tam tikras, lengvai nuspėjamas savybes.

6.4 Biologinis LF laukas

6.4.1 Fotoninis Feynmano propagatorius
Santrumpa LF iššifruojama paprastai. Tai yra leptonų ir fotonų laukas.
Leptonais mikrodalelių fizikoje vadinami elektronai, miuonai ir tauonai
ir t.t. Aišku, mus pirmiausiai domina elektronai, kaip atominės struk-
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tūros komponentai, tačiau aš elektronus, kaip priimta, apibendrintai
vadinu leptonais. Kita raidė žymi fotonus, kurie yra elektromagne-
tinio lauko kvantai. Tad LF laukas yra ne kas kita, kaip elektrinį
krūvį turintis kvantinis laukas. Šis laukas domina tuo, kad jis gali būti
biologinis darinys, turintis chemines, elektrodinamines ir kvantines sa-
vybes, kurios riša medžiagą į makroskopinius junginius – tarp atomų,
tarp molekulių, tarp cheminių medžiagų ir t.t.

Kalbėdami apie konkretų biologinį LF lauką, naudojame tokius
įprastus žymėjimus:

ϕ ≡ qi ,γi
(q elektronas, γ yra fotonas)

Šią paprastą loginę struktūrą galima palyginti su tikra transfor-
macijų sistema, naudojama kvantinės elektrodinamikos teorijoje. Iš
pavyzdžio matosi, kad matematinio žymėjimo principai nėra tokie su-
dėtingi, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio

x1
〈e+e−| (ψ̄c��Adψc)x1

(ψ̄d��Acψd)x2
|e+e−〉x2

e – elektronas ir pozitronas, Ψ ,A yra elektrono arba fotono būse-
nos kūrimo ir naikinimo operatoriai. „c“ reiškia „creation“ – kūrimas,
o „d“ reiškia „destruction“ – naikinimas. Skaitant formulę nuo antro
galo (x2), gaunama tokia struktūra: operatorius Ψ sunaikina elekt-
rono/pozitrono būseną ir sukuria fotoną A. Tuomet taške x1, fotono
būsena A sunaikinama ir vėl atkuriama elektrono/pozitrono būsena Ψ .
Tai yra apibendrintai aprašytas Feynmano propagatoriaus principas,
kuris parodo, kaip elektrono-pozitrono kvantai virsta virtualiu fotono
kvantu, kuris, perėjęs tam tikrą atkarpą, vėl tampa elektrono-pozitrono
būsena.

Pagrindinės lauko dinamikos galimybės aprašomos analogiškais prin-
cipais, traktuojamais kaip mikrodalelių virsmai ir apsikeitimas virtu-
aliais kvantais.
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6.4.2 Tankio struktūra
Kadangi tyrimo objektas yra smegenys ir jose atsirandantys gnostiniai
laukai, tai LF laukas apibūdinamas kaip biologinis laukas, sudarytas iš
biologinių elektronų ir biologinių fotonų, atskiriant jį nuo nebiologinės
gamtos laukų. Pirma LF lauko savybė yra tankis, apibrėžiantis tam
tikrą kvantų išsidėstymą ir koncentraciją. Smegenyse jis apibrėžiamas
taip

% =
∑
qi ,γi
VB

VB - smegenų tūris. ρ - tankis.
Kuo didesnis atomų eilės numeris, tuo didesnis

∑
qi ,γitankis.

Įdėję smegenis į kvadratinę atskaitos sistemą, turime leptonų-fotonų
lauko tankį, virpantį tam tikru dažniu ir generuojantį bangų paketus
bei stovinčias bangas. Šitaip smegenys veikia kaip siųstuvai ir imtuvai,
kurie skleidžia ir sugeria laisvų fotonų elektromagnetinį lauką. O tai
reiškia, kad smegenis galima švitinti fotonais norint pakeisti jų būseną,
arba surinkus atspindžio lauką, dekoduoti smegenų procesų informaci-
ją.

LF tankis smegenyse turi tam tikrą savybių rinkinį. Pradedant nuo

• vidinės sistemos, gaunamos tokios savybės (transformacijų ope-
ratoriaus T dinamikos komponentas):

1. skaliarinis potencialas – krūvių tankiai ir jų judėjimai, elekt-
rostatinis laukas (E);

2. vektorinis potencialas – krūvių srovės ir magnetostatiniai
laukai (B);

3. virtualių fotonų laukai (E, B).

• Išorinė LF lauko sistema:
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1. leptonų išorinė fotoninė spinduliuotė (EM);
2. išorinių fotonų sugertis, kuri pakelia leptonų energijos lygį,

sustiprina elektronų kinetinę energiją EK, silpnina poten-
cialinius ryšius (įkaitimas).

Psichotroninė technika rodo, kad valdant šiuos laukus, galima su-
kelti norimas sąmonės būsenas, iškreipiančias natūralius smegenų pro-
cesus ir sutrikdančias jų normalų darbą. Kadangi technologijos įslap-
tintos, teisinio uždraudimo klausimus kelti sudėtinga. Juodasis trans-
humanizmas naudojasi šia situacija ir daro psichotroninius nusikalti-
mus prieš Žmoniją.

6.4.3 Energija ir lagranžianas
Pagrindines laukų charakteristikas galima aprašyti naudojant Lagran-
žo judėjimo lygtį, kurioje vietoje materialaus taško judėjimo greičio
ir kelio naudojami laukų judėjimo greitis ir kelias. Šitaip iš energi-
jos lygčių galima gauti pagrindinius laukų sąveikos parametrus, tokius
kaip jėgos arba impulso vektoriai, kurie sąveikauja kieta arba elastinga
sąveika, t. y. – susiduria (kieto būvio laukas) arba maišosi (dujinio,
plazminio, skysto būvio laukas).

Šioje lygtyje naudojamos dvi energijų rūšys (kinetinė ir potencia-
linė), kurios atitinka dviejų tipų jėgas – su kieta arba potencialine
sąveika. Kadangi potencialinis ir kinetinis laukas susiję, iš jų išraiškų
galima suformuoti laukų sąveikos lygtį. Pavyzdžiui, medžiagos lau-
kai (kosminis asteroidas) juda potencialiniame lauke, kuris vadinamas
gravitacija. Arba elektronas kinetiškai juda elektromagnetiniame lau-
ke. Šitaip judant atliekamas darbas A, kuriam pasibaigus potencialinis
laukas atstato pradinę būseną.

L = E −U
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- lagranžiano formulė.

d
dt

∂L
∂ϕ̇(x, t)

= − ∂L
∂ϕ(x, t)

- laukų „judėjimo“ (sąveikos) lygtis
Aptartas sąveikas patogiausia skaičiuoti naudojant potencialinio

tankio parametrą, kuris kiekybiškai išreiškiamas naudojant variacinį
skaičiavimą. ∫

Ldx3

Belieka šį Lagranžo tankį transformuoti į kvantinę struktūrą, kad
gautum paprastą, klasikinį kvantinio lauko modelį, aprašantį kvantinę
sandarą bei pavienių kvantų ar agreguotų sankaupų sąveikas. Pvz.,
tai gali būti asteroido ir planetos susidūrimas, judant potencialiniame
gravitaciniame lauke. Arba jėgų gradientai elektriniame lauke, kuriuo
juda elektronai.

6.5 Galutinis modelis – matanti akis
Pagal gnostinę sistemą matanti yra ne akis arba ausis, bet sąmonė.
Akis, ausis yra tik informacijos priėmimo kanalas. Tačiau vien priimti
neužtenka, reikia dekoduoti ir atvaizduoti. Galutinis šio proceso re-
zultatas yra informacijos perkėlimas į sąmonės matančią substanciją.
Jos „sukūrimas“ smegenyse yra didžiausia mįslė, kurią išnarplioti yra
pagrindinė mokslininkų užduotis. Manau, kad atskleidžiau bent kai
kuriuos jos veikimo aspektus.

Bandyti paaiškinti sąmonės veikimą galima įvairiai. Tarp vieno
iš būdų yra analogija, nes surasti tinkamą terminologiją aprašymui
yra ganėtinai sunku, kadangi gnostinių lakų tema iki šiol yra tabu.
Mokslininkai, mano žiniomis, to niekada nėra darę. Nes šis žinojimas
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yra skirtas tik išrinktiesiems, pavyzdžiui, tiems, kurie turi teisę dirbti
su psichotronine technika. Man šios žinios yra tarsi dovana. Ją gavau,
matyt, todėl, kad tai šiuo metu yra labai svarbu.

Pradedant sudėtingą klausimą nuo analogijos, sąmonės veikimą ga-
lima paaiškinti „spausdintuvo“ pavyzdžiu. :Sąmonės procesai vyksta
gnostiniuose laukuose, tačiau mechanizmas analogiškas. Smegenys yra
panašios į spausdintuvo mechanizmą, kuris turi informaciją apdoro-
jantį ir spausdinimo matricą formuojantį principą, o žmogus, arba są-
monė, yra baltas popieriaus lapas, ant kurio uždedamas tekstas arba
atvaizdas. Pradiniame etape popieriaus lapas yra tuščias (kaip ir są-
monės laukas), tačiau kai jis sujungiamas su spausdintuvo šablonu, ant
jo uždedamas turinys. Gnostiniuose laukuose šis turinys formuojamas
nenutrūkstamu srautu ir sąmonė nuolat teka arba juda.

Dabar šią analogiją galima sukonkretinti. Baltas popieriaus lapas
yra gryname lauke („vakuume“) atsiradusi energetinė kapsulė, kurią
metaforiškai galima vadinti struktūriniu potencialu valdoma pirma-
prade ugnimi, įgaunančia įvairias suvokiamas formas. Šios sąmonės
ugnies pamatinis principas yra kvanto ir lauko sąryšis. Kvantas tuo
pačiu metu yra ir dalelė, ir laukas. Tai yra, kai lauko sąrangoje atsi-
randa kvantuota sistema, jos ryšys su grynu lauku neišnyksta, greičiau
susiformuoja atitinkamų susietumo (entanglement) ryšių sistema. Kai
šie gnostiniai kvantai (psichonai) įgauna energetines formas potencia-
liniuose materijos laukuose (QGF ir LF), susietumo principu jos per-
duodamos į pamatinę sąmonės hologramą, kuri turi galimybę iš lauko
„ugnies“ kurti provaizdį.

Tad sąmonė yra tam tikra iš „vakuumo“ išskirta energetinė kap-
sulė, arba grynų gnostinių laukų sąsaja, apibrėžta smegenų karkaso,
kuris veikia kaip fundamentali atraminė struktūra. Ši dalis priskiria-
ma substancijos komponentui. Kita dalis buvo pavadinta informacine.
Ji prasideda nuo juslinių organų, kurie į neuronų tinklus apdorojimui
siunčia signalų spiečius. Juose formuojama potencialinių matricų sis-
tema, kurioje atsiduria psichoninių kvantų laukas, kaip jau sakiau,
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6.1 pav.: Sąmonės projekcija

turintis turėti skaliarinio potencialinio lauko savybių. Struktūrinis po-
tencialas susimaišo su šiais kvantais, ir šitaip perduoda informaciją į
sąmonės lauko aukščiausią pakopą, kurią metaforiškai pavadinau ugni-
mi. Tada šios struktūros projektuojamos į ugnies holograminę kapsulę,
kuri yra švarus gnostinių laukų „lapas“, kvantų konfigūracijas galintis
paversti suvokimo formomis.

6.6 Apibendrinimas
Šiuo principu galima bandyti paaiškinti kaip atsiranda sąmonė ir kaip
veikia psichotroninė technika. Sąmonės atvaizdai perduodami iš recep-
torių į atraminį lauką, – kurį vadinu informacijos formavimo šablonu –
yra ne kas kita kaip tam tikrų fosfenų sistema. (Juos galima pamatyti
įvairių primityvių eksperimentų metu. Pvz., mechaniškai judinant ar
spaudžiant akies obuolį arba elektriškai stimuliuojant regos, klausos ir
kt. žievę.) Ar už fosfenų kas nors yra, parodo sudėtingų sąveikų tarp
organizmo ir aplinkos sistema.
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Iš juslinių organų impulsai (srovė) perduodama į materialius lau-
kus, kuriuose atsiranda struktūrinių potencialų konfigūracija apgau-
bianti gnostinių laukų kvantus ir šiame skaliariniame lauke įforminanti
informaciją, kurią šie kvantai projektuoja į gnostinių laukų hologrami-
nės ugnies kapsulę, kurioje atsiranda sąmoningai suvokiama tekančių
vaizdinių struktūra (fiksatas ir kognityviumas). Yra keli tokių vaizdinių
sluoksniai: ateinantis iš tikrovės, kai turime fosfenus bei išorės poveikį
ir kai turime tik iš smegenų informacijos koduotą fosfeną, kuris yra tik
įsivaizduojami pavidalai, kurie gali būti atgaminti arba išfantazuoti.

Ir paskutinė galimybė yra aktyvus formavimas, kai ryšys atvirkšti-
nis: popieriaus lapas – spausdintuvas. Čia naudojamas morfinis laukas,
leidžiantis piešti pavidalus ir uždėti matricą ant neuronų aktyvumo po-
tencialų, kurie perduodami į žmogaus kūno sistemas.

Pagal šitą paaiškinimą turėtų būti suprantama kaip veikia haliuci-
nogenai. Patekę į smegenis, jie suardo elektrocheminį balansą, kuris
perduodamas į struktūrinių potencialų sistemą ir šis iškraipytas vaizdas
projektuojamas į sąmonę. Haliucinacijos yra ne kas kita kaip fosfenų
sistema, turinti tam tikras vidines laukų geometrines struktūras, ku-
rias žmogus pradeda matyti savo sąmonės akimi.

2014-02-04, Kaišiadorys



7 | Ezoterikos paslaptys

7.1 Realybės mokslinis principas
Žmonės realybės paslaptį bandė išaiškinti per visą istoriją, tačiau, kiek
žinoma, jiems nelabai sekėsi – pradedant nuo klaidingų mitologinių ir
baigiant spekuliatyviais metafiziniais vaizdiniais. Istoriją tyrinėti nėra
mano tikslas ir aš noriu pateikti šiuolaikinį fizikinį modelį, paliesdamas
tik kelis pagrindinius principus. Fundamentaliausias tikrovės pagrin-
das aiškinamas fizikos, kuri naudoja ypatingą realybės aprašymo ko-
dą. Jį, atrodo, permanyti yra labai sunku, tad visa ši sistema laikoma
neperkandama ezoterika. Tačiau tai iliuzinis įsivaizdavimas žmonių,
kurie visą gyvenimą buvo painiojami ir mulkinami, o mano siekis yra
priešingas – aš noriu atpainioti tai, kas buvo supainiota sistemos.

Tad kas yra pamatinė fizikos realybė, kuri naudojama aplinkinio
pasaulio aiškinimui? Tai yra „lauko“ koncepcija. Iš pradžių ją galime
įsivaizduoti kaip funkciją φ(x, t), kuri turi erdvės ir laiko nepriklauso-
mus argumentus. Jeigu nepriklausomi argumentai patys yra funkcijos,
tai šis žymėjimas vadinamas funkcionalu, kurį galima naudoti Lagran-
žo veiksmo arba Lagranžo tankio suformulavimui. Į detales gilintis ar
kurti išbaigtą teoriją nėra mano tikslas, aš tik noriu parodyti bendrą
sistemos vaizdą.

Sukūrus lauko vaizdinį, kuris savo psichologinėmis savybėmis ati-
tinka vaizduotės kontinuumą, realybę reikia struktūrizuoti, suformuoti

71
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tam tikrą vidinę sandarą, kuri atitiktų laboratorijoje stebimus reiški-
nius. Pirmiausiai yra kvanto ir bangos superpozicija. Daroma prielai-
da, kad kvantiniame lauke yra realybė, kurią galima paaiškinti dalelės
ir bangos dualumu, kai atitinkamai pakeitus eksperimentų paramet-
rus, laukas pasirodo tai kaip dalelė, tai kaip banga (kuri pasireiškia
interferencijos reiškiniu).

Kaip gaunami arba sunaikinami kvantai, jau buvo aiškinta: jie su-
kuriami padidinus kvantinės sistemos energijos lygį, šį veiksmą apra-
šant kūrimo operatorių arba sunaikinami pritaikius naikinimo operato-
rių. Yra žinomi tokie kvantiniai laukai: a) skaliarinis (Higgso laukas),
b) vektorinis (fotonų laukas), ir c) spinorių (elektronų laukas). Vekto-
riniai ir spinorių laukai kuria įprastinę materiją, kurioje substancija yra
sudaryta iš kvarkų ir elektronų, vadinamų fermionais, o sąveikos tarp jų
aprašomos naudojant vektorinius jėgos laukus. Vektoriniai laukai yra
gliuonai branduolyje ir fotonai, rišantys visas pagrindines substancijas.

Taigi laukai būna surišti, t.y., vektoriniai su spinoriniais laukais
(QGF ir LF), kurie kvantų lygyje pradeda demonstruoti kvantines jė-
gas, kuriomis sąveikauja didesnės materijos sankaupos. Tos jėgos įvar-
dijamos žodžiu krūvis, kuris reiškia, kad materijos laukas surištas su
jėgų lauku. Sąveikų aprašymui naudojamos judėjimo lygtys.

Klasikinėje mechanikoje yra pamatinė Niutono judėjimo lygtis, o
kvantinėje mechanikoje ir kvantinio lauko teorijoje naudojamos Šrio-
dingerio ir Dirako judėjimo lygtys, aprašančios vieno kvanto judėjimą,
panašiai kaip Niutono mechanikoje aprašomas materialusis taškas. To-
liau, pratęsiant analogiją su klasikine mechanika, pagrindinė judėjimo
lygtis paverčiama Lagranžo judėjimo lygtimi, kurioje yra suformuluo-
tas kvantinės mechanikos lagranžianas, leidžiantis skaliariškai aprašyti
pagrindinius judėjimo dėsningumus ir ypač tinka Lagranžo veiksmo ir
Lagranžo tankio suformulavimui.

Taigi, atitinkamai su klasikiniais laukais, kvantinio lauko teorijoje
taip pat turime taškus, kurie turi tik koordinates algebrinėje erdvėje –
tai yra skaliariniai laukai; taip pat yra laukai, kurie turi koordinates
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ir kryptį, tad vadinami vektoriniais laukais; ir, galų gale, yra spinorių
laukai, kurie kiekviename taške turi kampinį judesio kiekį, t.y., suki-
mosi momentą.

Tad fizinio kontinuumo pagrindinis modelis yra toks: iš pradžių su-
siformuoja branduolyje esantys nukleonai, vadinami protonais ir neut-
ronais. Protonai yra (Q + G) + F +, o neutronai Q + G. Toliau jie
apgaubiami virpančiais elektronų apvalkalais – E + F¯. Šitaip gau-
nama pamatinė atomo struktūra [ (Q + G) + F + + Q + G] + [E +
F¯]± = A±. Tai yra supaprastinta įprastinės substancijos struktūra,
kuri yra chemijos, biochemijos ir biologijos pagrindas. Visus šiuos lau-
kus aš vadinu fizinėmis branomis arba fizine substancija, kuri formuoja
fizinį žmogaus kūną ir dalį žmogaus psichologijos.

7.2 Standartinio modelio išplėtimo galimybės
Ši teorija rodo, kad viskas, ką galima įsivaizduoti, yra sudaryta iš
laukų. Tačiau nesąveikaujančius laukus aptikti sudėtinga, todėl juos
aprašyti galimybių mažai. Iš fizinės branos, mažai tyrinėti yra Higgso
arba gravitaciniai laukai. Taip pat yra reiškiniai, kurių iš viso neįma-
noma aprašyti pagal seną modelį ir jį tenka papildyti. Remiantis ta
prielaida, kad viskas yra laukai, tai naujiems reiškiniams reikia naujų
laukų. Pavyzdžiui, psichikos laukus galima vadinti gnostiniais laukais,
kurie turi analogišką sandarą kaip ir fiziniai. Aišku, fizinė ir psichinė
realybė skirtinga, tad jos turi savo skirtingas ir mažai susijusias fizikas.

Gnostinį lauką žymėsiu GN. Kadangi žmogus pasaulį mato tik fizi-
ne akimi, kurioje gali vykti tik fizinės informacijos apykaita, tai kito-
kius, už spektro ribų esančius fizinius arba gnostinius laukus pamatyti
akimi – neįmanoma. Kitaip sakant, akis piešia nepilną vaizdą ir di-
džioji pagrindinės realybės dalis šiame piešinyje nepasirodo. Nors yra
galimybė mąstyti, ir pasigaminti matavimo prietaisus, tačiau jie irgi
yra tik fiziniai laukai, dalyvaujantys fizinėje informacijos apykaitoje
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ir gali parodyti tik išplėsti spektrą. Pavyzdžiui, GN laukų negalima
nei pamatyti, ne išmatuoti, tad belieka vienas jų suvokimo būdas, va-
dinamas mąstymu. Tai labai reikšminga, nes gnostinėse branose yra
žmogaus egzistencinis branduolys, kurį aš vadinu siela. Ji yra tam
tikras energomorfinis kūnas, kuris dirba su fizine informacija ir kuria
fizinio pasaulio reprezentaciją, kuri leidžia kūnui išgyventi.

Kadangi visos branos yra laukas, tai jie turi turėti savo būdingą
sandarą. Fizinėse branose svarbiausią vaidmenį vaidina atomas. Kaž-
kas panašaus turi būti ir gnostinėse branose. Šiuos darinius aš vadi-
nu kompleksais, arba sampynomis, kurie kvantuoja energetinę sielinę
substanciją, pritaikytą dirbti su duomenimis iš aplinkos ir savo viduje
susikurti fizinių branų provaizdį, kuris tarnauja kaip pagrindinis infor-
macijos šaltinis šiame pasaulyje.

Dabar matome kas yra žmogus, jis yra darinys, sujungiantis dvi
paralelines realybes, fizinę, kurioje yra jo kūnas ir gnostinę, kurioje
yra siela, kurią galima vadinti gnostiniu kūnu. Žmogaus sandarą gali-
ma tyrinėti trijose formose: a) grynai fizinėje, tai įprastinė šio pasaulio
fizika, b) grynai gnostinėje, kuri yra anapusinis „dvasių pasaulis“; ją
aprašo ezoterinė gnostinė fizika, ir c) mišrioje – tai yra gnostinės ir fizi-
nės realybės mišinyje; tai daro kognityvinis neuromokslas, visų pirma
žmogaus smegenyse.

Kadangi veikia žmogaus kūnas, o jis į paralelinį pasaulį pereiti ne-
gali arba matavimo prietaisai, kurie su gnostinėmis branomis nesąvei-
kauja, tai pasiekti gnostinį sielų pasaulį – labai sunku. Tačiau yra
viena išskirtinė vieta, kur šios realybės susijungia ir žmogus gali turėti
akis ne tik rodančias fizinį pasaulį, bet ir dvasines akis, kurios nukreip-
tos į gnostinį sielinį pasaulį. Tad žmogaus sandara yra „dvi galvos“
nukreiptos į priešingas puses, viena mato pasaulėvaizdį, kita, nukreip-
ta į gnostines branas, mato sielovaizdžius, kurie į sąmonę gali perkelti
gnostinių branų pavidalus. Paprasto žmogaus gyvenime sielos pasaulis
gali būti paslėptas, nes jį slepia dirbtinai užmerktos dvasinės akys. To-
kie žmonės yra „dvasiškai akli“, kaip galima būti aklu fiziškai. Kalbant
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apie dvasines akis svarbu paminėti konkorežinę liauką smegenyse, kuri
daugumai žmonių yra sunaikinama.

Mišri realybė atsiranda smegenyse, kuriose fizinės ir gnostinės struk-
tūros susimaišo, ir formuoja protų ir mąstymų konfigūracijas, išreikš-
tas kaip asociatyvinės hologramos. Mąstymas yra gnostinės sąmonės ir
asociatyvinių hologramų junginys, kurio dėka atsiranda galingos min-
ties formos ir vaizdiniai. Jos gali būti nukreiptos į pasaulio arba sielos
pusę. Šio pasaulio mokslininkai domisi tik fizinėmis branomis ir siekia
užvaldyti fizinį pasaulį. Ezoterinė gnostinių branų fizika yra įslaptinta,
tačiau taip pat tyrinėjama, nes ji yra psichotroninio žmonijos valdymo
pagrindas.

7.3 Žmogaus psichikos pamatas
Tokių Visa Matančių žmonių istorijoje yra buvę ne tiek jau daug. Ly-
deriais laikyti religinių judėjimų pradininkai, kaip Buda, Mozė, Kristus
arba Muhamedas, žinoję tokią žmogaus sandarą ir norėję savo žinojimą
perteikti kitiems. Tačiau galvoje dažniausiai būna tik pusė žmogaus
ir šis pusinis žmogus susikuria savo pasaulį ir savo realybę ir kitokių
galimybių nesuvokia, nes yra tvirtai uždarytos dvasinės akys. Tokie
pavyzdžiui, yra beveik visi vieši mokslininkai. Nekalbant jau apie vi-
suomenę, kuri sudaryta tik iš tokių žmonių. Todėl dabar panagrinėsiu,
kaip veikia tokių žmonių pasaulis ir kaip kontroliuojami šie pusiniai
žmonės.

Šiame paveiksle matome, kad egzistuoja smegenys, kurios keičiasi
ir apdoroja informaciją A± lygyje. Yra iš A± sudarytas pasaulis ir iš
A± sudarytos smegenys. Toliau būtinas fotonų šaltinis, kuris gali būti
natūralus arba dirbtinis. Natūralus yra Saulė, skleidžianti „šviesą“;
kiti objektai aplinkoje šią šviesą atspindi ir šiuos atspindžius sugaudo
smegenys, kurios prasideda receptorių tinklu, reaguojančiu į tam tikro
bangų ilgio fotonus. Šie generuoja sroves (kurios yra A±, LF laukas)
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7.1 pav.: Laukų sąveikos ir pažinimas

smegenyse, kur atsiranda struktūrinių potencialų ir morfizmų sistema,
kuri perduodama į gnostines branas, GN, kaip psichinės reprezentaci-
jos.

Gnostines branas galima vadinti transneuroniniu lauku, kuriame
atsiranda visa sąmonės energetinė kapsulė, kurioje susimaišiusios gnos-
tinės ir fizinės branos ir kuri kuria unikalią, protauti galinčią gyvūnų
rūšį. Kai atsidaro ir kita žmogaus dalis, jis pakyla į aukštesnę egzisten-
cinę pakopą, kurioje atsiveria paralelinės dvasinės realybės, atveriamos
sielovaizdžių sistema.

Fizinės ir gnostinės branos sąveikos modelis, kuris leidžia perduoti
fizinius morfizmus, struktūriškai pavaizduota tolesniame paveiksle:

Šis modelis gali būti naudojamas schematiškai pavaizduoti, kaip
į gnostinį lauką iš fizinių branų perduodami informaciniai morfizmai,
su kuriais sensorinėje sąmonėje kuriamas pasaulėvaizdžio modelis. Šie
morfizmai nuo dvasinių skiriasi tuo, kad jie yra automatiniai ir sąmonės
struktūrose suvokiamas kaip nevaldomas arba labai silpnai valdomas
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7.2 pav.: Struktūrinių ptencialų sistema
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fiksatas, kuris sukuria „realybės“ arba „tiesos“ iliuziją. Tačiau, kaip
kitur jau esu rašęs, ši tikrovė yra tik iliuzijos mimikrija, užfiksuota
tam, kad žmonių rūšis galėtų įtvirtinti pasiektą viešpatavimo pakopą.

Iš šio sensorinio pasaulio pakilus į aukštesnį proto pasaulį atsiveria
kognityviumo sistema, kurioje žmogus šią pirminę realybę gali pažinti,
sukurti abstrakčius jos modelis, pertvarkyti ir pritaikyti praktinėms
reikmėms. Iš esmės, kognityviumas yra tik kita vieta smegenų žievėje,
į kurias perduodamos neuronų tinklų projekcijos, tačiau, kad ši siste-
ma galėtų normaliai veikti, reikalinga sąsaja su gnostinėmis branomis,
patiekiančiomis grynai gnostines juslumo formas. Pačią sąmonę, po to
reikšmės medžiagą arba vaizdinio medžiagą. Šis pasaulis valdomas iš
dviejų pusių, sensorinių morfizmų ir sielos energomorfinių morfizmų.
Tad protas gali būti dvejopas – iš pasaulio pusės ir iš sielos pusės.

7.4 „Kibernetinė“ visuomenė
Visa tai glaustai aptarus, galima pereiti prie pagrindinio klausimo, ko-
dėl žmogui, bent iš žemesnės klasės, uždarytos dvasinės akys ir jis yra
tik vienpusis žmogus, neturintis ne tik sielovaizdžių sistemos, bet ir
elementaraus asociatyvinės hologramos valdymo, nuo kurio priklauso
jo intelektas? Atsakymas yra kibernetinės visuomenės modelis, naudo-
jamas žmonių valdymui ir išnaudojimui. Šios sistemos pagrindas yra
DI superkompiuteris ir psichotroninių prietaisų tinklas, į kurį įtrauk-
tas kiekvienas žmogus. DI sistema šitaip kiekvienam žmogui nubrėžia
likimą, pirmiausiai per charakterio ir psichologijos, paskui per intelek-
to lygio matricas. Darbininkams sielų pasaulis neregimas pritaikant
įvairaus lygio lobotomijas, dėl kurių pasaulyje gyvena tik „vienpusiai“
žmonės, savo žvilgsnį nukreipę į fizinį pasaulį.

Kibernetinė visuomenė kuriama taip, kad joje būtų „dugnas“, pra-
garo pasaulis ir „viršūnė“, kur gyvena elitas. Toks dugnas gali būti
šizofrenija, kai kibernetinė matrica žmogaus smegenyse sukuria haliuci-
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7.3 pav.: Vidinis kančių pasaulis

nozių pasaulį, kuriuo sistema baugina žmogų. Šis bauginimas pagrįstas
principu, kad tam tikrai valdančiai grupei yra išorinis pasaulis ir visų
valdomų žmonių pasauliai esantys smegenų viduje. Užgrobus smegenis,
sukuriama paranojos sistema, kai išoriniai stimuliavimai introjekcijos
viduje virsta susaistytų nerealistinių haliucinacijų sistema, kai žmogus
girdi kaip kalba daiktai, ką mąsto žmonės, mato netikrus vaizdus ir
t.t. Bet tai yra ne kas kita kaip psichotroninės projekcijos į smege-
nis. Perp’ai (psichotroniniai nusikaltėliai) mato smegenis, žemėlapius,
struktūras, aktyvumą ir t.t., o savo viduje žmogus gyvena haliucina-
cijų pasaulyje. Dažnai šitaip jis priverčiamas padaryti nusikaltimus,
išprovokuojant juos su haliucinacijomis arba valdant motorinę žievę.

Kai žmogus pradeda aiškinti, kad girdi balsus arba mato vaizdus,
kad stimuliuojamas baimės ar siaubo jausmas ar jis su įvairiomis ha-
liucinozėmis išprovokuojamas neadekvatiems veiksmas, tai beveik 100
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proc. tikimybė, kad valstybės organizacija žmogaus sunaikinimui nau-
doja psichotroninę techniką. Jie mato tik žmogaus išorinį kūną ir sme-
genis, o aukos smegenyse yra visas pasaulis, kuris tampa ne toks, koks
turėtų būti, nes dirbtinai kišamasi į jo galvą. Tai galima, pavyzdžiui,
pasiekti su haliucinogenais, bet dar geresnis haliucinogenas yra elekt-
rinis smegenų stimuliavimas, kurio tyrimai laikomi paslaptyje. Pagal
kvantinę psichologiją visos žmogaus smegenys sudarytos iš neuronų,
kurie tarpusavyje susijungę ir yra superpozicijos būsenoje. Tad pa-
stimuliavus vieną vietą prasideda nuoseklaus sužadinimo seka, kuri
išplinta po visą galvą. T.p. galima pastimuliuoti du taškus smegenų
žievėje, šitaip sukuriant dirbtinę asociaciją, kai pvz., sujungiama kokią
nors sąvoką, žmogaus atvaizdas ir neapykantos jausmas ir vidiniame
pasaulyje šitaip užgrobtas žmogus jaučia patologinę antipatiją, agresi-
ją ir t.t. Tokios technikos galimybės yra neribotos ir smegenyse galima
sujungti bet ką su bet kuo.

Galimas ir teigiamas tokios technikos panaudojimas (pavyzdžiui,
priklausomybių išgydymui arba mąstymo išplėtimui), tačiau žemesnėse
klasėse tokių geradarysčių beveik nebūna.

Bandantys išeiti iš matricos susiduria su įvairiomis problemomis,
nes iš karto pakeičiamas galvos viduje matomas smegenų vaizdelis,
kuris tampa neadekvatus vaidinamo socialinio spektaklio falsimuliakro
atžvilgiu.

Didžiausia paguoda ta, kad tuo viskas nesibaigia ir yra visiškai ki-
toks pasaulis, kuris aprašomas gnostinių branų formomis. O tos branos
yra visas Gnostinis Kosmosas.

2014-06-22, Kaišiadorys



8 | Skaitmeninė sąmonės teo-
rija

8.1 Matematizavimo struktūra
Klasikiniai mentalisto darbo principai, kurių esmę sudaro kalba ir mor-
fologinė sąmonės teorija, – ne viskas, ką gali panaudoti telepatas. Kla-
sikinis modelis gali būti išplėstas skaitmenine sąmonės teorija ir psi-
chotronine technika, kuri ne tik nustato tendenciją pagal stereotipus,
bet ir įdeda arba fiksuoja sąmonėje kognityvinius, motorinius arba sen-
sorinius faktus.

Klasikinė telepatija pagrįsta tuo, kad žmogaus sąmonė apribota
kalba ir pasauliu ir už jų išeiti negali. Tai reiškia, kad visų Homo
Sapiens intelektas apribotas apie 100 000 kalbinių ženklų plius senso-
riumo vaizdelis, kurio formų dar mažiau, nes daiktų rūšių ir vyksmų
tipų yra labai ribotas skaičius. Būtent dėl to klasikinė telepatija ir yra
veiksminga. Tačiau technologinė telepatija tikimybinę tendenciją pa-
verčia šimtaprocentiniu tikslumu ir atveria galimybes tikrai telepatijai,
t. y. psichožvalgybai ir valdymui.

Psichožvalgyba iššifruoja visas sąmonės formas ir leidžia jas kont-
roliuoti.

Skaitmeninė sąmonė yra matematinis ir fizikinis jos modelis. Mate-
matika yra algebrinių ir geometrinių struktūrų susijusių su tikrove sis-

81
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tema, o fizika pateikia matematiškai susietų parametrų rinkinį, kuriuo
išreiškiami fizinės tikrovės dėsniai. Norint atskleisti sąmonės matema-
tiką ir fiziką, reikia išrinkti arba sukurti jai aprašyti tinkamą modelį.
Kad būtų aišku ko ieškoti, reikia suvokti sąmonės pačią abstrakčiau-
sią esmę. – Sąmonė yra vidaus ir išorės sujungimas, t. y. smegenyse
viena tikrovė jungiama su kita ir šitaip gaunama struktūra, kuri yra
orientavimosi aplinkoje pagrindas.

Kokia matematinė struktūra galėtų aprašyti šį principą? Akivaiz-
džiai čia tinka elementari aibių teorija. :Juk turime dvi skirtingas aibes
T ir SR, kurios susiejamos pagal tam tikrą taisyklę. Šis aibių sujun-
gimas vadinama funkcija arba funkcionalu. Iš aibių teorijos žinome,
kad tikrovės įvestis yra nepriklausomi kintamieji (argumentai), o są-
moningas aplinkos modelis yra šių argumentų funkcija. Matematinėje
analizėje funkcijos atskiriamos nuo funkcionalų pagal nepriklausomų
argumentų rūšį – funkcijoje tai paprasti skaičiai, o funkcionale tai yra
funkcijos arba kitokie objektai.

Fizika susieja parametrus, kurie skaidomi į tokias pagrindines kate-
gorijas: substancija, erdvė ir laikas. Tačiau šių kategorijų nepakanka,
nes pernešant substancijos dalis iš vienos vietos į kitą taip, kad liktų
išsaugota forma, sukuriama dar viena kategorija, kuri vadinama in-
formacija. Ji yra smegenų veiklos, kurią aprašo Psycho-Kibernetikos
mokslas, pagrindas. Taigi funkcija arba funkcionalas susieja informa-
cijos žaliavos nepriklausomus argumentus ir transformuoja juos į argu-
mentų funkciją, kuri yra reprezentacijų sąmonėje ir pasąmonėje visu-
ma.

1. Nepriklausomus argumentus pažymėsime i,

2. taisyklė bus koks nors matematinis reiškinys (R),

3. o funkcija – SR,

tada visa algebrinė struktūra bus
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SR(i) = R

Algebroje su funkcijos ir funkcionalo sąvoka glaudžiai susijusi ope-
ratorių teorija. Operatorius yra algebrinės operacijos rūšis, kuri sujun-
gia dvi ar daugiau algebrinių erdvių arba du skirtingus taškus vienoje
erdvėje. Ši struktūra naudinga tuo, kad sąmonė savo esme taip pat yra
siejimas kaip ir algebroje funkcija, funkcionalas arba operatorius. Tos
dvi erdvės arba du taškai yra a) išorinė realybė ir b) vidinis sąmonės
pasaulis, kuriuos sujungia c) informacija, kuri neuronuose transfor-
muojama pagal tam tikrą matematinį dėsnį. Šiame tekste aš naudosiu
paprasčiausią funkcijos vaizdinį.

Toliau. Fizikoje fundamentaliausia teorija yra kvantinių laukų fi-
zika, kurios kvantai yra harmoninių osciliatorių (virpesių) struktūros.
Anksčiau šiame tinklaraštyje jau esu pateikęs, kad psichiniai laukai va-
dinami gnostiniais, nes jų pagrindinė funkcija yra pažinimas per aplin-
kos informacijos susiejimą. Tad turime išorinius fizinius laukus, kurie
smegenyse per informacijos pernašos priemones sujungiami su gnosti-
niais laukais, arba branomis. Tad tarkime, kad nepriklausomi argu-
mentai yra LF struktūros (leptonų ir fotonų laukų), kurios perduoda
informaciją į smegenis, o šios yra pirmiausiai QGF ir LF ir GN siste-
ma (Q – kvarkų laukas, G – gliuonų laukas, L – leptonų laukas, F –
fotonų laukas, GN – gnostinės branos), ir čia pagal taisyklę (funkci-
ją) sujungiamos į sąmoningas reprezentacijas SR, esančias gnostiniuose
laukuose. Taigi turime

f (LF ir QGF) = GN kuri lygi R

arba gnostinė reprezentacija (GN) yra (LF) ir (QGF) laukų funkcija
(f), kuri suformuojama pagal algebrinę taisyklę (struktūrą) (R).

Taisyklė R yra ne kas kita kaip neuronas, kuris yra mechanizmas,
priimantis nepriklausomų argumentų informacijos vienetų (i) aibę T,
sujungia juos, transformuoja pagal R ir suformuoja galutinę sąmonės
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8.1 pav.: Neuronas kaip funkcija

aibę SR, sudarytą iš psichoninių objektų).

f : T −→ SR

Arba paveikslas “8.1”

8.2 Smegenų algebrinės funkcijos kaip
morfizmai

Atvaizdžiuose tarp aibių atsiranda morfizmai, kuriuos pirmame skyre-
lyje apibrėžiau kaip funkciją, funkcionalą arba operatorių. Morfizmai
svarbūs todėl, kad jie yra informacijos pernašos iš išorės į vidų pagrin-
das. Patikslintai morfizmą galima apibrėžti, kaip dėsningai kintančią
struktūrą, atvaizdyje pereinant iš vienos aibės į kitą: f : T −→ SR.
Morfizmas formuluojamas kaip matematinis reiškinys, kuris nepriklau-
somus argumentus (T) transformuoja į reprezentacijas-funkcijas (SR).
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Matematikoje žinomos įvairios morfizmų (homomorfizmų) rūšis. Ke-
lios iš jų yra izomorfizmai, automorfizmai, monomorfizmai ir t.t. Tai
yra vidinių struktūrų perkėlimo tipai, atsirandantys atlikus transfor-
macijas tarp aibių (algebrinių erdvių). Pavyzdžiu imant sensoriumą,
morfizmas – tai ryšys tarp receptorių stimuliavimo formos ir to stimu-
liavimo pavertimo vidiniu jusliniu fenomenologiniu pasauliu. Atitiki-
mas būtinas, nes be jo žmogus negalėtų pažinti aplinkos ir joje sėkmin-
gai orientuotis. Todėl aplinkos pažinimo teorija pagrįsta kovariacinių
morfizmų principu.

Pagal pateiktą elementarų vieno neurono pavyzdį, morfizmų prin-
cipas atrodo paprastas, tačiau reikia neužmiršti, kad neuronai veikia
grupėmis ir tinklais. Ir minėtos funkcijos tampa labai sudėtingos. O
tai verčia ieškoti supaprastintų apibendrinančių modelių. Kalbant apie
sensorinius morfizmus, vienas iš pagrindinių smegenų makrosavybių
yra receptorių žemėlapio projekcija į žievę, per tarpines grandis. Tad
yra du signalo integravimo tipai: a) plokštuma į plokštumą, ir b) plokš-
tumos horizontalėse apie tam tikrus centrus. Tai būdinga smegenų
sandarai fizinėse branose, kurios tam tikrame taške pereina į gnosti-
nes branas, o čia jau atsiranda sensoriumas, kognityviumas ir kitos
sąmonės formos.

Svarbiausias yra perėjimo iš fizinių smegenų į sąmonės pasaulį, ku-
ris išsaugo iš aplinkos gautus morfizmus, transformuojamus smegenyse
pagal tam tikrą taisyklę. Šiuos klausimus atskleidžia kvantinių laukų
teorijos. Jų struktūra tokia: laukas – harmoniniai osciliatoriai – kvan-
tai – kvantų stabilios struktūros – substancijos – materija. Materija
yra energijos sužadintos laukų būsenos, kuriančios aplink žmogų ma-
terialų pasaulį. Gnostinės branos gali turėti analogišką sistemą, tik
jose osciliatoriais kuria psichines substancijas, kurios yra pagrindinė
gyvų būtybių valdymo dalis. Tai yra gyvybės kibernetinė struktūra,
atsakinga už rūšinio individo išgyvenimą aplinkoje „kovojant už būvį“
su kitais individais.

Smegenyse veikia dviejų rūšių morfizmai: automatiniai ir laisvi.



SKYRIUS 8. SKAITMENINĖ SĄMONĖS TEORIJA 86

Automatiniai morfizmai veikia savaime, be sąmonės įsikišimo ir nau-
dojami sensorinio fiksato kūrimui. Jie yra funkcijos, kurios naudoja
nuo žmogaus valios nepriklausančius įvesties argumentus. Kadangi
informaciniai argumentai veikia automatiškai, smegenys sensoriumo
atvaizdų formuoti negali, ir tai suteikia kovariaciniams morfizmams
„objektyvumo“ momentą.

Laisvi morfizmai priklauso nuo sąmonės ir sudaro vidinį morfinį
lauką, iš kurio ateina stimuliavimas ir informacija į motorinę ir kogni-
tyvinę žievę. Morfizmai laisvi yra ta prasme, kad jie yra laisvai ir sąmo-
ningai pasirenkami, pavyzdžiui, koduojant judesį, formuojant vaizdinį
arba mintį. Šitokios morfizmų sistemos labai sudėtingos, nes jos apdo-
roja didelius informacijos kiekius ir turi atlikti išrinkimo, palyginimo,
patikrinimo veiksmus, įvestyje filtruojant milžiniškus duomenų kiekius.
Šie morfizmai yra sąmoningos gyvybės centras ir didžioji paslaptis, kuri
šiuo metu fizikų jau yra išaiškinta ir matematikų – sumodeliuota.

Išorinėje dalyje argumentus tiekia aplinka, o viduje tai turi pa-
daryti „siela“, parinkdama argumentus funkcijai, funkcijas funkciona-
lui. Ji renka/formuoja morfizmus morfiniame lauke (algebrinė erdvė
1) ir pagal tam tikrą taisyklę sujungia juos su sintezės lauko atvaiz-
dais/asociacijomis (algebrinė erdvė 2).

Tačiau svarbiausia yra įdėtinių morfizmų sistema, užgrobianti vi-
sas smegenų dalis (keičia automatinius morfizmus, kognityvinius mor-
fizmus ir motorinius morfizmus) Tai jau psichotronikos sritis, kuri jau
daug dešimtmečių visuomenei yra didžioji paslaptis.

8.3 Psichotroniniai morfizmai
Valstybės organizacijos „mentalistai“ psichožvalgybai ir valdymui nau-
doja psichotroniką, su kuria galima iššifruoti vidinių morfizmų sistemą
ir pasiekti sąmonės turinį nenaudojant išorinės kalbos analizės prie-
monių. Jie mąstymo morfizmų sistemą pasiekia tiesiogiai, kurią gali
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stebėti arba savo sąmonėje, arba kompiuterio ekrane. Kita psichotroni-
kos paskirtis yra įterptiniai morfizmai, kurie gali įrašyti psichotronines
haliucinacijas į bet kokią smegenų vietą.

Kaip tai daroma? Esmė ta, kad informacija yra susilydžiusi su
fizine substancija, kurią ji „moduliuoja“. Ši moduliacija virsta cha-
rakteringomis fizinės materijos savybėmis, kurias galima matuoti ir
dekoduoti. Arba trumpai: informacija veikia substanciją, o šią galima
matuoti ir perskaityti sąmonės turinį. Morfizmų įrašymas veikia at-
virkščiai: poveikio psichotronika (implantai arba bangos) veikia fizinę
substanciją, o ši keičia informacijos srautą (moduliuoja), kuris tampa
funkcine reprezentacija (SR).

Šitaip nuskaitomas arba formuojamas kintantis introjekcijos šablo-
nas, pereinantis į sąmoningos reprezentacijos sistemą.

Smegenų neuroninės struktūros sudėtingos, todėl kontroliuoti kiek-
vieną funkciją – labai sunku. Dėl šios priežasties reikalinga tam tikra
holistinė neurorecepcija, kuri veikia makrosistemų kolektyvinius mak-
roparametrus, kuriuos veikiant per makrosubstanciją galima moduliuo-
ti informacijos srautą, tekantį iš receptorių į smegenis arba iš vieno
neuronų tinklo į kitą.

Šita pirmos pakopos psichotronikos sistema lieka fizinių branų ribo-
se, kuriose galima iššifruoti informacijos moduliuotą substanciją arba
per substanciją moduliuoti informaciją, gaunant įdėtinės psichotroni-
kos efektą.

Ir paskutinis akcentas. Juodasis transhumanizmas pirmiausiai do-
misi įdėtine psichotronika, su kuria siekiama užgrobti žmogaus smege-
nis. Pavojingiausia tokio užgrobimo rūšis yra motorikos užvaldymas,
per kuri galima kontroliuoti kūno veiksmus (pvz., padaryti nusikalti-
mą) ir per teisinę sistemą – likviduoti žmogų. Tokias operacijas vykdo
valstybės agentūra ir žmonės nuo tokio susidorojimo lig šiol neturėjo
jokių gynybos priemonių. Baisiausia, kad teismuose tokią psichotroni-
ką sudėtinga įrodyti ir į prielaidų rinkinį kodėl įvyko vienas ar kitas
nusikaltimas išorinio įsibrovimo ar užgrobimo galimybė nefigūruoja.
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Todėl yra iškreipiamos situacijos ir toje situacijoje atsidūrusio žmo-
gaus charakteris, kai visą gyvenimą buvęs normalus žmogus staiga nei
iš šio, nei iš to tampa „monstru“.

Tačiau ši situacija po truputį keičiasi.

2014-04-24, Kaišiadorys



9 | Dangaus hierarchija (2)

Šiame įraše pratęsiu temą, kuri buvo pradėta ankstesniame tekste pa-
vadinimu „Dangaus hierarchija (1)“. Skyreliai apie supratimą ir tikrą
pasaulį buvo tik įžanga, daugiau susijusi su patarimais kaip reikia skai-
tyti mano santraukas, o pagrindinė mintis atveria kelią į tikrą žmogaus
pasaulį, kurį jis mato savo viduje ir kaip šie pasauliai komunikuoja
telepatiniais ir sensoriniais kanalais. Apie smegenis, sąmonę, protą ra-
šiau daug. Stengsiuosi savo minčių nekartoti, vietoj to, pamėginsiu
toliau eiti šiuo keliu nuo tos vietos, kur paskutiniuose įrašuose susto-
jau. Noriu tik priminti, kokia buvo minties raida. Svarbus aspektas
buvo neuroninių tinklų ir transneuroninio lauko atskyrimas; toliau bu-
vo kalbama apie sąveiką tarp elektrinių ir psichoninių krūvių; tęsiant
idėją, elektrinis laukas buvo performuluotas į fizinių branų laukus, per
kuriuos į sąmonę patenka informacija apie fizinį pasaulį, o psichoni-
nis krūvis buvo patikslintas kaip kompleksų struktūros, atsirandančios
gnostiniuose laukuose; ir galų gale, elektriniai smegenų laukai interpre-
tuoti kaip šablonas, kuris struktūrinių potencialų principu perduoda
informaciją, kuri pereina į gnostinę kokybių bei suvokimo sistemą, in-
terpretuojamą kaip žmogaus patekimo į „dangų“ kanalas. Idėjos šiame
tinklaraštyje vystėsi šiuo keliu, nuosekliai atskleisdamos kokį nors svar-
bų žmogaus aspektą. Tačiau tai ne viskas ką galima pasakyti, todėl
šias temas būtina pratęsti.

Pagrindinė mintis yra elektrinio smegenų aktyvumo funkcijos api-
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brėžimas. Jis reikalingas pernešti informaciją ir įjungti gnostinių komp-
leksų struktūrą, kai informacija paimama ir perkeliama į „šio pasaulio“
sąmonę, kuri yra fizinių branų produktas, veikiantis toje pačioje ap-
linkoje, kurioje egzistuoja fizinis žmogaus kūnas. Tačiau tai nėra visas
žmogus; teisingiau būtu sakyti, kad tai redukcionistinė žmogaus sąmo-
nės samprata. Arba dar tiksliau – žmogus nėra vien tik šio pasaulio
gyventojas, ir jo paskirtis nėra vien tik kovojant už būvį išgyventi ir
perduoti savo genus. Gnostinis pasaulis pakelia žmogų aukščiau vien
tik tokios realybės ir iškelia savo tikslus, nes kūnas laikinas ir nyks-
tantis, o dvasia gyvena pasaulyje, kurioje nėra tokio išnykimo sąvokos.
Šiuo požiūriu kūno informacija bevertė; nors genetikoje tai yra pag-
rindinis klausimas. Genetika svarbi kalbant apie fizinius žmonių tar-
pusavio ir su aplinka santykius, tačiau iš pačios tikrovės perspektyvos,
genetinė informacija yra antraeilė, lyginant su gnostine arba sąmonės
informacija. Koks yra gnostinis pasaulis – neatskleisiu, nes tai yra
kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas. Daug priklauso nuo to kokį lygį
jis yra pasiekęs ir kiek asmeninėmis pastangomis sugeba suvokti.

Kad būtų vaizdžiau įdedu seną paveiksliuką, kuriame vaizduojamas
dviejų pasaulių sujungimas, įvykstantis smegenyse, kurios veikia kaip
„portalas“ tarp dviejų paralelinių realybių. Tai ne visos smegenys, bet
tik vienas principinis ryšio tarp fizinio ir gnostinio pasaulio modulis.
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Remiantis šiuo principu, galima prikurti daug sąveikos ypatybių,
aprašančių kaip veikia šis dviejų pakopų modelis. Pradėsiu nuo vi-
sumos, kurią galima vadinti smegenimis, protu, sąmone, siela, dvasia,
psichika, introjekcija ir pan. Visos šios sąvokos yra susijusios, nors
skiriasi savo akcentais ir svarbiausia tuo, kad jos paimtos iš skirtingų
paradigmų ir savo prasmę įgyja skirtinguose kontekstuose, kurie daro
įtaka šių žodžių reikšmėms. Tačiau tai ne mano nagrinėjamo klausi-
mo esmė. Aš smegenis, psichiką aprašau racionaliai ir bandau sieti su
mokslų kontekstais – fizika, biologija, neuromokslu, kibernetika ir t.t.
Kita vertus, stengiuosi rašyti savaip, o jeigu kas nors ir sutampa su
žinomomis teorijomis, tai tik todėl, kad tyrimų objektas yra tas pats
visose teorijose.

Introjekciją galima skirstyti į tokias pagrindines dalis: a) rodan-
čiąją, kurioje įforminama visa informacija; b) kaupiančiąją, kurioje
žmogus renka viską, kas patenką į smegenis iš išorės; c) valdančią-
ją, kuri naudojasi sukaupta informacija, renkasi ką rodyti ir ką su
tuo, kas vaizduojama daryti. Pirmoji dalis rodo sąmonėje aplinkos ir
žmogaus junginį, žmogus mato save, savo vidų ir išorę, kurioje tenka
veikti kaip fiziniam kūnui. Kaupiančioji surenka įgūdžius (pavyzdžiui,
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šnekėjimo), kognityvines-motorines struktūras, ir faktus. Bet koks pa-
tyrimas prasideda nuo stebėjimo faktų; kai kurie faktai dėl nuolatinio
pasikartojimo sujungiami į apibendrintus informacinius vienetus, pvz.,
iš kokių dalių sudarytas medis, kaip jos įvardijamos kalboje ir kokie jo
medžiagų apykaitos mechanizmai; kiti faktai tampa istorijomis, kurios
kaip įvykių sekos susijusios su pačiu žmogumi arba pasauliu, kuriame
jis gyvena. Ir valdančioji dalis turi kokį nors tikslą arba veikimo sche-
mą ir naudodamasi visomis išvardintomis priemonėmis, jo siekia arba
vykdo išrinktą planą.

Valdančioji dalis susijusi su žmogaus siela, kuri daugeliui žmonių
paslėpta su lobotominiais gradientais, kurie ištrina gnostinius laukus ir
žmogui lieka tik sąmonė bei tai, kas joje atvaizduojama – sensoriumas
ir mąstymas plačiąja prasme. Ypač nedidelė dalis lieka proto, kuris
yra pasąmonės asociatyvinėje hologramoje egzistuojanti žinių sankau-
pa. Rodomo mąstymo ir nerodomo proto junginys yra kognityviumas,
apimantis visa tai, kas sukaupta žmogaus introjekcijos viduje. Iš šio
aprašymo matosi, kad žmogaus vidiniai gnostiniai laukai, egzistuojan-
tys paralelinėse gnostinėse branose įgauna išvardintus pavidalus, kurie
paaiškinami tik atskiro egzistuojančio lauko principu. Taip sprendžiu
todėl, kad remiuosi prielaida, kaip ir visi fizikai, kad visa tikrovė suda-
ryta iš kvantinių laukų. Ši realybės koncepcija turi dvi puses – statiško
lauko sąvoką ir dinamiškų kvantų sistemą, t. y. kvantinė laukų teori-
ja sudaryta iš pasyvaus ir aktyvaus elemento. Jeigu iš šitos sistemos
sudaryta viskas, taip pat ir psichinė realybė, tai turime postuluoti ir
atitinkamus psichinius laukus, kuriuos vadinu gnostinėmis branomis.

Gnostinių branų elementų sankaupas vadinsiu kompleksais (tai jau
esu anksčiau minėjęs), kurie yra fizinių branų atomų analogas. Gnos-
tinės branos yra subtilios ir nesugaunamos todėl, kad labai silpnai
sąveikauja su fizinėmis branomis ir jas labai sunku išmatuoti, dėl to,
sukurti gnostinių branų teoriją – daug sudėtingiau nei fizinių branų
teoriją.

Pagal išvardintas introjekcijos funkcijas, sąveikos tarp elektrinio ak-
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tyvumo ir gnostinių kompleksų turi būti skirtingos. Rodančioji gnos-
tinė brana (vadinama sąmone) tik atvaizduoja, bet pati nieko neišsau-
go, todėl turi būti panaši į kintančio šablono struktūrą, kai elektrinis
smegenų aktyvumas sukuria laikiną formą ir parodo ją sąmonėje sen-
soriumo pavidalu. Sensoriume šios formos neužsifiksuoja, tad į šablo-
ną padavus skirtingą srautą, jis iš karto persiformuoja ir rodo naują
vaizdą. Idėja yra parodyti kintančią momentinę aplinkos informaci-
ją, kad žmogus galėtų joje orientuotis. Tačiau ši dalis nepakankama,
nes tam vien atvaizdavimo neužtenka (reikia kaupimo elemento ir ge-
bėjimo valdyti informaciją). Nekaupiantieji kompleksai atgaminimui
neužsifiksuoja sensoriume, tačiau vis tiek vadinami fiksatu, tačiau šio-
je vietoje valios (valdymo dalis) atžvilgiu, t. y. jų negalima valingai
valdyti, kaip įmanoma mintis arba vaizdinius.

Tačiau be laikinos gnostinės formos yra pastovi gnostinė forma, ku-
ri kaupia informacines struktūras gnostiniuose laukuose. Tai reiškia,
kad atsiradęs elektrinis aktyvumas fizinėse branose (neurono veiksmo
potencialas), perduoda jį į gnostinį lauką, kuriame užsifiksuoja mor-
fizmų struktūra. Tik skirtingai nuo rodančiosios dalies ši struktūra
yra ilgalaikė, todėl atlieka atminties funkciją. Jau sakiau, kad yra
įgūdžių, kognityvinių struktūrų ir faktų atmintis, kurioje kaupiama
informacija apie išorines sąveikas tarp aplinkos ir kūno ir tarp žmonių.
Kaupiančioji introjekcijos dalis yra visų žmogaus protų pagrindas, iš
kurio smegenys paima visą valdymui reikalingą informaciją. Nors pa-
saulis įsivaizduojamas kaip objektyvi išorinė realybė, iš tikro jis yra
tik iš fizinio pasaulio informacijos gnostinėse branų sukurtas sensoriu-
mas, kuriame žmogus nusipiešia „objektyvią“ informaciją. Gali kilti
klausimas, koks yra skirtumas tarp mechanizmų reikalingų rodymo ir
kaupimo funkcijoms. Rodymas trunka tik tiek, kiek trunka elektrinis
aktyvumas, perduodantis morfizmą iš išorinių arba vidinių receptorių;
kaupimo metu elektrinis poveikis palieka atspaudą gnostiniusoe lau-
kuose, kuris išlieka net jam pasibaigus. Iš to matosi, kad šie du sme-
genų sugebėjimai atlieka pagalbinę funkciją, kuria žmogus naudojasi
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kaip įrankiu, o žmogaus branduolys yra valdančioji siela.
Problemos ašis yra sąveikos tarp gnostinių ir fizinių branų klau-

simas. Įprastinėje fizikoje sąveika yra apsikeitimas kvantais. Tai gali
būti materijos kvantų apsikeitimas jėgos kvantais, kai naudojamos krū-
vio ir skilimų koncepcijos; perkėlus į gnostines substancijas, gnostinėse
branose tai gali būti „gnostinių kvantų“ apsikeitimas „informacijos“
kvantais. Kai atsidaro portalas tarp skirtingų realybių (silpnai są-
veikaujančių laukų), pradeda vykti apsikeitimas fiziniu poveikiu arba
sąveika, kurios metu pradeda rezonuoti skirtingiems pasauliams pri-
klausančios struktūros, kurio metu ryšys perduoda informaciją abiem
kryptimis. Žinoma, matematiškai aprašyti šią sąveiką gali būti sudė-
tinga, nes visi fizikų naudojami parametrai – santykiniai, o gnostinėse
branose svarbios formos ir morfizmai, kurie algebrinėmis priemonėms
neaprašomi. Algebra geba aprašyti ryšius ir santykius, bet kaip apra-
šyti informacijos formą. Kadangi gnostinėse branose svarbiau turinys,
o ne išoriniai santykiai ir sąveikos, reikalingas naujas aprašymo meto-
das.

Sąmonės teorijai šis klausimas gali būti aktualus ir įprastinėmis
priemonėmis neįveikiamas; tačiau psichotroniniam valdymui, formos
esmė gali būti nesvarbi, jeigu įmanoma įtaka per išorinį apvalkalą,
panašiai kaip informacijos moduliavimas substanciškai veikiant modu-
liuoto lauko substratą, kuris daro tiesioginę įtaką užkoduotai infor-
macijai. Kitaip sakant, tam tikrais atvejais svarbu suprasti ne kaip
sąmonė veikia, bet kokiomis priemonėmis ją būtų galima užvaldyti.
Bloga žinia ta, kad mokslininkai šį lygį jau yra pasiekę ir tokios tech-
nikos naudojimas tapęs įprasta kasdienybe. Galima ginčytis dėl pliusų
ir minusų, bet manau, kad norint sutvarkyti blogąją šių technologijų
pusę mažiausiai turi būtu sukurti naudojimą reguliuojantys įstatymai,
kurie gintų žmonių teises, saugotų juos nuo kankinimų ir bylų klasto-
jimo.

Pagal šį modelį įmanomos pirmos ir antros pakopos psichotrininės
priemonės. Pirma pakopa yra elektromagnetinė psichotronika, kurioje
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visos sąveikos vyksta per elektromagnetinius laukus. Tarkime turime
sistemą Operatorius – Taikinys. Operatorius savo elektrinį aktyvumą
perduoda į kompiuterį, kuris iššifruoja turinį ir paruošia signalą siun-
timui; tada taikinio smegenų elektrinis aktyvumas patiria poveikį ir šis
poveikis perduodamas į rodomąsias gnostines branas ir žmogus pati-
ria psichotroninę haliucinaciją. Arba: nuskaitomas Taikinio elektrinis
aktyvumas, informacija pasieka kompiuterį, iššifruojama ir perkeliama
į ekraną, o tada į Operatoriaus sąmonę. Operatorius gali gauti infor-
maciją ir siųsti poveikius, o Taikinys tik patiria poveikius, atiduoda
smegenų turinį, bet paveikti Operatoriaus negali.

Antros pakopos psichotronika vyksta per gnostines branas, kurios
gali tą patį, ką ir pirmos pakopos psichotronika, bet ir dar daugiau.
Ne tik valdo, bet ir naudoja „astralinių projekcijų“ sistemą, kurios lei-
džia vienu metu būti bet kur, su galimybe gauti-perduoti informaciją,
taip pat leidžia naudoti transcenderių metodus bei siųsti vienakryptes
hologramas, kurių neįmanoma sunaikinti.

Kaišiadorys, 2014-10-09



10 | Fizika, kibernetika ir
psi-technika

10.1 Klasikinės fizikos apžvalga

10.1.1 Niutono mechanika
Lig šiol, aiškindamas fizikos principus, naudojau parametrinį mode-
lį, pagrįstą trimis pagrindinėmis kategorijomis, kurių savybių deriniai
yra fizikos formulių kūrimo pagrindas. Tos kategorijos yra substancija,
erdvė ir trukmė. Visi fizikos parametrai priklauso vienai kuriai nors
iš šių kategorijų, ir visos formulės yra įvairūs šių parametrų junginiai.
Pirminės savybės yra masė (m), atstumas, dydis (x) ir trukmė (t).
Šis fizinis karkasas sukuria svarbiausią šios tikrovės procesą, vadinamą
judėjimu arba kitimu. Judėjimas turi greitį ir pagreitį, žymimą ati-
tinkamai v =

x
t

ir a =
v
t
. Judėjimas yra vektorius, turintis kryptį ir

kiekybinį matą, vadinamą greičiu/pagreičiu.
Šį modelį galima pratęsti aprašant visas įmanomas judėjimo for-

mas. Laisvas nuo poveikių materialus taškas (substancija) yra a) arba
rimties būvyje, arba b) juda pastoviu tiesiaeigiu judėjimu. Tai yra
Niutono mechanikos pirmas postulatas, kurį simboliais galime išreikš-
ti taip F = ma = 0. Masė (m) yra pastovi ir nekintanti, bet kadangi
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ji nejuda, ji neturi nei impulso (p), nei jėgos (F) vektorių. Toliau
antras Niutono mechanikos postulatas b) kalba apie kinetinę jėgą ir
tiesinių susidūrimų trajektorijas. Kinetinė jėga susidūrimo metu su-
teikia materialiam taškui pagreitį (a), keičia jo judėjimo trajektoriją.
Jėgos (F) stipris priklauso tiek nuo masės, tiek nuo judėjimo pagreičio;
ir reaguojančios jėgos susiduriančius materialiuosius taškus išsklaido
proporcingai ir simetriškai. Formulė yra tokia: a1 = a2m2/m1. Pirmo
materialaus taško pagreitis priklauso nuo antro taško pagreičio ir abe-
jų masių proporcijos. Tai yra Niutono veiksmo ir atoveiksmio lygybės
postulatas F = −F.

Materialių taškų judėjimo tipus galima suklasifikuoti taip:

1. laisvieji tiesiaeigiai judėjimai;

2. kreivaeigiai judėjimai, veikiant įvairių rūšių jėgoms, kurios gali
būti ir kinetinės ir potencinės;

3. iš kreivaeigių judėjimų išsiskiria sukamasis periodinis judėjimas
aplink potencialinės jėgos šaltinį (gravitacija G);

4. taip pat yra svyruojamieji periodiniai judėjimai, kurie veikia stip-
riame potencialiniame lauke;

5. kai veikia ne vienas jėgos (F) šaltinis, bet keli – gauname kreiva-
eigio judėjimo nesimetrinę trajektoriją.

Šios fizikos pagrindiniai uždaviniai yra trajektorijos suradimas, ži-
nant veikiančią jėgų sistemą; arba jėgų suradimas, žinant materialaus
taško judėjimo trajektoriją.

10.1.2 Kinetinis ir potencialinis modelis
Niutono modelį galima patikslinti, perinterpretuojant pagrindinius subs-
tancijos kategorijos aprašymo principus. Nes kiekvienas materialus
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taškas gali judėti laisvoje aplinkoje – tai bus kinetinis judėjimas. Ir
gali judėti konservatyviame jėgos lauke – šiuo atveju tai bus poten-
cialinis judėjimas. Šie du judėjimai aprašomi funkcijos išvestine laiko
arba erdvės atžvilgiu. Seniai pastebėta, kad laisvas judėjimas neeg-
zistuoja, nes visi materialieji taškai juda kokiame nors jėgos lauke –
gravitaciniame, elektriniame, magnetiniame, Higgso ir t.t.

Visi potencialiniai laukai turi šaltinį, todėl yra lokalūs ir didėjant
atstumui nuo šaltinio – silpnėja pagal koeficientą 1

r2 . Tad kinetinis
judėjimas tokiame lauke gali būti uždaras, kai T = V . Pavyzdžiui, iš
lanko iššauta strėlė, kuri pasiekusi tam tikrą aukštį išeikvoja energiją
ir pradeda kristi žemyn. Šiuo atveju kinetinė ir potencialinė energija
atlieka tą patį darbą ir yra lygios. Taip pat galima atvira sistema, kai
T > V, kai ryšio energijos pasipriešinimas įveikiamas ir objektas išky-
la į vis silpnėjančio potencialinio lauko zoną, kur pasipriešinimas tuo
silpnesnis, kuo toliau nuo jėgos šaltinio. Pavyzdžiui, šitaip juda rake-
tos, kurioms yra apskaičiuoti visi reikalingi pabėgimo iš potencialinio
gravitacinio šulinio greičiai.

Reikia pabrėžti, kad potencialinės energijos negali būti daugiau už
kinetinės energijos, nes tai reikštu, kad gauni daugiau nei įdėjai darbo,
o taip nebūna, nebent būtų pažeistos kokios nors vidinės substancijos
simetrijos: cheminė, atominė, branduolinė ir t.t.

Visa ši klasikinė mechanika pagrįsta pamatine materijos kvantine
sandara, kurioje yra dviejų tipų laukai: medžiagos ir jėgos, kuriuos su-
daro mikrodalelės. Medžiagos laukus sudaro fermionai vadinami spino-
riais; jėgos laukus sudaro skaliariniai ir vektoriniai bozonai, – pirmieji
turi tik dydį, bet neturi krypties, o antrieji turi ir dydį ir kryptį. Ši-
taip išsemiamos visos trimatėje erdvėje galimo judėjimo kryptys: iš ir
į šaltinį – tai stumiančios ir traukiančios jėgos (vektoriai); aplink ašį –
tai bus sukimosi vietoje momentas (spinoriai); ir be judėjimo, tai yra
turint tik stiprį ir potencialą (skaliarai).

Visos šios mikrodalelių laukų savybės įvairiai atsispindi makros-
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kopinėse materijos sankaupose. Kur bozonai yra potencialinių jėgų
šaltinis, o fermionai – kinetinių.

Šias substancijos savybes įprasta aprašinėti diferencialinėmis lyg-
timis, kuriose vienoje lygties pusėje yra kinetinis elementas, kur nau-
dojama išvestinė trukmės atžvilgiu, o kitoje – potencialinis, kur nau-
dojama išvestinė erdvės atžvilgiu. Sukėlus šiuos narius į vieną pusę ir
atėmus potencialinę energiją iš kinetinės gauname lygtį lygią nuliui. Iš
jos galime išsireikšti visus nežinomuosius ir juos apskaičiuoti. Kinetinė
energija minus potencialinė T −V dar vadinama lagranžianu L, kuris
naudojamas Lagranžo judėjimo lygtyje. Tai yra diferencialinė lygti, su
kuria galima aprašyti tą patį, kas aprašoma antru Niutono postulatu

F =m
d2x
dt2

arba Hook’o dėsniu F = −kx

10.2 Informacija ir kibernetika

10.2.1 Informacinės sistemos
Dabartinė informacinė visuomenė rodo, kad minėtų trijų kategorijų
gamtos ir civilizacijos paaiškinimui neužtenka ir reikalinga ketvirta,
informacijos kategorija. Paprastoje mechanikoje ši kategorija nereika-
linga, nes apie fizikines sistemas nepasako nieko. Jose tokio proceso
nėra. Tačiau visiems žinomos realybės, kuriose informaciniai proce-
sai yra pagrindas. Pirmiausiai tai gyvoji gamta, kurią sudaro gyvi
organizmai, labai plačiai naudojantys informacinius procesus išgyve-
nimui aplinkoje. Tai ir molekulinė/genetinė informacija, naudojama
dauginimuisi ir smegenyse vykstančio aplinkos susiejimo informacija.
Toliau, biologija sudaro pamatą antstatui, vadinamam visuomene, ku-
riose biologinės informacijos sistemos pratęsiamos įsocialinę/kultūrinę
informaciją. Ir dar viena forma, aptarnaujanti tiek organizmus, tiek
visuomenes yra technologinės informacijos sistemos. Dvi pastarosios
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informacijos formos yra susiejimoinformacijos pratęsimai.
Informacijos procesai yra kitokie nei paprasta fizika. Todėl jai ty-

rinėti reikalingas netgi atskiras mokslas, kuris atsiranda susiejus šią
kategorija su valdymo sąvoka ir gaunama vadinamoji Kibernetika. Šį
mokslą galima išskirti į dvi šakas, kurios yra a) natūralioji kibernetika,
kurios nesukūrė niekas, bet kuri atsirado gamtoje savaime, ir b) tech-
ninė kibernetika, kurioje visuomenės valdymui naudojama kultūrinė
informacija skleidžiama iki-technologiniais metodais arba, jau naujau-
siais laikais, tam tikslui pritaikoma technologinė kibernetika. Toks
kibernetikos supratimas yra įprastinis, pagrįstas empiriniu patyrimu.
Bet galima ir „metafizinė“ kibernetika, kuri aiškina, kad visas juslinis
pasaulis, visa tikrovė taip pat yra didelė informacinė sistema, o minėti
ir neminėti fizikiniai parametrai yra šio visaapimančio „informacijos
lauko“ vediniai. Tačiau toks požiūris propaguojamas daugiausiai po-
puliariose mokslo interpretacijose.

Kaip aš suvokiu pagrindinį informacinį procesą, kokias, mano ma-
nymu, savybes jis atskleidžia? Pirma yra tam tikras turinys, ir antra,
tas turinys turi būti perkeliamas iš vienos vietos į kitą. Tiksliau tai
reiškia, kad yra šaltinis, turinys, perkėlimas ir gavėjas. Šaltinis yra ap-
linkinis niutoninis fizinis pasaulis, turinys yra šio pasaulio sudvejinimo
į originalą ir kopiją procesas, toliau eina judėjimas, kuris gali būti tiks-
linis arba chaotiškai išsisklaidantis ir galų gale gavėjas, turintis turėti
galimybę išsisklaidžiusią informaciją surinkti, perduoti į analizatorių
ir sukurti vidinę reprezentaciją, kuri yra šaltinio, t.y. fizinio pasaulio,
kopija.

Matome tris pagrindines pakopas: originalą, tarpininką ir kopija-
vimo sistemą. Informacijos teorijai svarbiausias yra tarpininko, arba
nešėjo, klausimas. Fiziniame pasaulyje tai yra elektromagnetinės ban-
gos,oro virpesiai ir kitokia mikro-kinetika, taip pat tiesioginiai kontak-
tai su materialia substancija. Elektromagnetinės bangos yra svarbiau-
sias informacijos pernešimo būdas, kuris leidžia smegenims pagaminti
pasaulio regimąjį atvaizdą.
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Informacija biologinėse/socialinėse struktūrose atlieka labai svarbią
organizavimo funkciją, kuri glaudžiai susijusi su valdymo, vadovavimo,
tikslų siekimo procesais. Tačiau tai jau nėra gryna fizika, tyrinėjanti
materialaus pasaulio pagrindus. Kita vertus, informacija su fiziniu pa-
sauliu glaudžiai susijusi, nes, kiek žinoma, visos informacijos turi kokį
nors fizinį substratą, prie kurio ji pririšta. Informacija materiją „sudva-
sina“, į šią realybę įneša dualizmą, kuris skirsto tikrovę į „šią“ ir „ana-
pusinę“. Pagal tokią materialią informacijos teoriją ji yra moduliuota
substancija (elektromagnetinės bangos). Ir jos perdavimo procese me-
chanizmas yra dvikryptis: informacija moduliuoja substanciją, kuri yra
pernešama ir demoduliuojama; ir substancija moduliuoja informaciją
materialiame nešiklyje arba dekodavimo sistemoje. Pastaruoju atveju
tai yra informacinis triukšmas, iškraipymai ar falsifikavimas, kai paki-
šama ne tikros formos, bet falsifikatai. Tačiau tai jau informacinio karo
elementai, kai informacija naudojama ne tikslu padėti, bet suklaidinti
ir sumažinti išlikimo galimybes.

Vadinasi, kaip ir fizinio pasaulio daiktus, informaciją galima nau-
doti kaip ginklą, su kuriuo galima priversti arba sunaikinti.

10.2.2 Transformacijos
Kiekybiniai informacijos parametrai daug įdomių savybių neparodo. Ji
gali turėti apimties, greičio ar energijos aspektus, bet jie neatskleidžia
jokių įdomių reiškinių, kurie ją atskirtų nuo įprastinių fizikinių pro-
cesų. Šiek tiek įdomesni yra kokybiniai transformacijų mechanizmai,
kurie leidžia informaciją kaip turinį (morfizmą) konvertuoti iš vienos
formos į kitą. Čia irgi yra tam tikra fizika, kurios išmanymas leidžia
užgrobti ir kontroliuoti informacinius procesus, kurie yra bet kokios
gyvybės centras. Šiuos centrus užvaldžius organizmus galima turėtu
savo absoliučioje valdžioje. Bet šis procesas irgi aprašomas papras-
tu kodavimo/dekodavimo mechanizmu, kurio esmė ta, kad informacija
veikia substanciją, o substancija veikia informaciją. Tik reikia išskirti
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tas pamatines realybes per kurias vyksta perkėlimo procesai, kuriuose
viena substancijos forma veikia kitą substancijos formą.

Vadinasi informaciniai procesai yra sąveikos tarp skirtingų substan-
cijos formų. Fizinė informacija yra sudaryta iš tokių substancijų: 1)
šaltinis, generuojantis fotonus, 2) objektai, su kuriais fotonai sąveikau-
ja sukurdami informacinio atspindėjimo procesus (kodavimas), fotonų
ir elektronų sąveika, 3) ir analizatoriai, kurie surenka koduotus foto-
nus (morfizmai), kurie sukelia receptorių molekulėse sroves, per kurių
struktūrinius morfizmus dekoduojamas atspindėjęs fotonus objektas.

Svarbiausi procesai yra tie, kurie vyksta tarp receptorių molekulių,
per sukeltus poveikio potencialus ir galutinės reprezentacijos sąmonėje.

Galų gale, pereinant prie paties atvaizdo, galima išskirti du per-
našos/projekcijos principus: a) taškų (pikselių) ir b) formų (kai visas
morfizmas perduodama kaip vienetas, be sudėtinių dalių). Aplinko-
je naudojami abu šie principai, nes yra ir visas recepcijos plotas ant
kurio uždedama forma, bet šis plotas yra diskretizuotas atskirų re-
ceptorių, kurių kiekvienas turi savo mechanizmą, kurie subendrinami
konverguojančiomis skaidulomis į vis bendresnę sistemą. Jeigu į šį
procesą pažiūrėtume ne per „organų“, bet ištisinių laukų perspektyvą,
pamatysime chaotiškai, visomis kryptimis judančias nediskretiškas bet
sujungtas formas (morfizmus).

Naudodami pateiktus fizikos modelius, turėtume manyti, kad juda
vektorinės, o priima skaliarinės „bozonų“ formos. Tuo tarpu, karka-
sas, kuriame visa tai vyksta, sudarytas iš „kietų“, materialių laukų
struktūrų.

10.3 Psichotroninė informacija
Norint pateiktas mintis pritaikyti psichotronikos klausimų sprendimui,
reikia patikslinti informacijos sąvoką. Pirmiausiai per pateikto mecha-
nistinio pasaulio pavyzdį. Bet prieš tai – kokios savybės reikalingos,
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kad kvantai, laukai galėtų atlikti informacijos nešėjų vaidmenį.

1. Turi būti įmanoma kontroliuojama sąveika.

2. Patogiai formuojamas atraminis laukas.

3. Pernešimo metu išsaugoma forma.

4. Ir judėjimo savybės – dideli atstumai, pasklaida ir kryptingumas.

5. Priemonės lengvam iškodavimui.

Suradus tokią terpę, ją labai patogu paversti informaciniu lauku.
Imant labai apibendrintą vaizdą, informacijos esmė yra sąveika

tarp skirtingų terpių/laukų/substancijų, ir galimybė palikti tos sąvei-
kos pėdsakus. Tarkime turime biliardo stalą vienoje pusėje yra tam
tikra tvarka išdėstyti kamuoliukai ir vienas kamuoliukas skirtas smū-
giavimui su lazda. Atlikus smūgį ir išsklaidžius kitus kamuolius ant
stalo, pasilieka smūgio pėdsakas, kurį galima pavadinti smūgio infor-
macija. Jeigu kamuoliai visada išdėstomi vienoda tvarka ir ji žinoma,
tai pamačius išardytą tvarką – žinome kad buvo smūgis net to nematę
savo akimis. Kitaip sakant turi būti tam tikra žinoma pradinė tvarka
ir poveikio galutinis rezultatas, kuris yra proporcingas ir simetriškas
pradiniam išsidėstymui.

Arba imkime medžiotoją, kuris seka žvėrį pagal paliktus pėdsakus.
Žinome kokia turi būti nesuardyta miško aplinkos tvarka ir jeigu ši
tvarka tam tikru būdu žvėries pažeista, mes surenkame informaciją
apie jo judėjimą mišku. Pavyzdžiui, žiemą matome pėdsakus sniege,
sulaužytas šakas ir t.t. Toliau, mes galime nuskaityti informaciją iš pir-
mykščių žmonių piešinių olose, kai jie naudoja natūralius dažus arba
anglį ženklų užrašymui ant olos skliautų. Tokia bet jau grynai žmo-
giška informacija tapo garsų sistema, kurie buvo siejami su objektais
ir procesais. Po šnekamosios kalbos atsirado rašytinė ženklų sistema,
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kuri perkėlė informaciją ant knygos pirmtakų, popierinių knygų, skait-
meninių ir galų gale psichotroninių.

Kitaip sakant, matome, kad reikalinga tokia terpė, kurioje būtų ga-
lima palikti kontroliuojamus pėdsakus, kuriuos patogiai perdavę, kaip
su elektromagnetinėmis bangomis, galime nutolusioje vietoje ją priim-
ti ir surinkę pėdsakus pagal „žodyną“ išversti į mums patogią kalbą.
Esmė tame, kad visa žmogaus informacijos sistema susikūrė savaime
pagal šiuos principus. Ji tokia subtili, kad paslapčių nežinome net mū-
sų laikais. Tačiau tas faktas, kad naudojama veikianti psichotronika,
daug kas jau iššifruota.

Didžiausia paslaptis yra ta terpė, kurioje visi morfizmai pervedami
į savo galutinį pavidalą, kurį žmogus suvokia kaip aplinkinio pasaulio
ir savo asmens atvaizdus. Tai gali būti savita informacinė morfinė
substancija (dėl savo ypatingų savybių vadinama siela, dvasia), arba
tai įprastinių materijos formų būsena, atliekanti savo atvaizdavimo,
arba reprezentavimo funkciją, ir kurią galima įjungti ir išjungti, nes
būsenai reikia kokios nors energijos ar kitos sužadinimo formos, kurią
galima nutraukti.

Tačiau visa tai natūralūs procesai. Kadangi jie labai svarbūs, netgi
bet kokios gyvybės arba organizacijos gyvybinis centras, informacinį
užpuolimą galima paversti ginklu. Technologijos vadinamos psichot-
ronine technika, o kalba ir kitos „kultūrinės“ formos – propaganda
ir informaciniu karu. Psichotronika veikia pagal jau aprašytus infor-
macijos pamatinius principus: materialumas, dualumas ir abikryptė
sąveika, galimybė ištrinti ir sunaikinti, įterpti dezinformaciją ir t.t.
Dezinformuotos smegenys praranda orientaciją ir žmogus tampa labai
pažeidžiamas – manipuliuojamas arba sunaikinamas.

Geriausiai žinomas yra elektromagnetinis laukas sudarytas iš foto-
nų. Banginėje formoje fotonai turi lengvai valdomą dažnį, amplitudę,
periodą, bangų ilgį ir t.t. Šios savybės pasiduoda lengvam formavi-
mui, kuris pirmiausiai yra kodavimas paliekant tam tikrą pėdsakų sis-
temą ir dekodavimui, kai su „žodynu“ išverčiama informacija. Taip
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pat turimos idealios savybės paskleidimui tam tikroje teritorijoje. Ki-
tas analogiškas principas yra su garso išilginėmis bangomis, kuris taip
pat lengvai generuojamas, koduojamas ir t.t. Kita vertus, tokių pa-
togių laukų nėra daug. Be šitų fizinėse branose praktiškai nežinoma.
Nors visi kvantai, tiek materijos, tiek jėgos laukų yra bangų paketai,
dauguma jų nėra patogūs naudoti. Pavyzdžiui, branduolį sudarančios
mikrodalelė – netinka. Apvalkalų elektronai iš principo gal ir tiktų,
tačiau netinka jų kinetinės savybės. Neutrinai neturi masės ir juda
tokiu greičiu kaip fotonai, tačiau ribotos jų sąveikos galimybės, todėl
sunku ar neįmanoma koduoti/dekoduoti informaciją ir t.t. Tiek yra
oficialios fizikos galimybių, kurios rodo, kad reikalingas savybes turi
tik LF ir QGF laukai, kurie turi atomines formas ir komunikaciją tarp
atomų per laisvą fotonų lauką, vadinamą šviesa.

Gnostiniai laukai – kitas klausimas. Tačiau tai jau mokslo ezoteri-
ka.

Kaišiadorys, 2014-10-06



11 | Nušvitusieji

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

Dauguma žmonių nėra tikri, „pilni“ žmonės: jeigu kas nors jaučiasi
įstatytas ir įkreiptas tik į šį fizinį pasaulį, tai nėra vienintelė teisinga
sąmonės kryptis. Fiziniai žmonės ir fizinis pasaulis yra tik vienas iš
sumos dėmenų. Net fizinis dualizmas neatstato tikros pasaulio tvar-
kos, nes protas, sąmonė, siela užpildyti tik šio pasaulio pavidalais, o jie
yra iliuzija, pagaminta iš pergromuliuoto pasaulėvaizdžio. Apie kitokį
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11.1 pav.: Visas žmogus
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pasaulį žmonės girdėję tik žodžius: tai yra kita realybė, dvasinis pa-
saulis, dangus ir t.t. Ši užuomina apmąstyta giliau turėtų paaiškinti,
kad galima ir kita kryptis, tačiau kol užmerktos dvasinės akys, iš tikro
suprasti kas tai yra neįmanoma. Reikia pačiam pamatyti ir pačiam
patirti. Dvasinės akys rodo tikrą pasaulį, kuris yra kiekvieno žmogaus
lemtis. Fizinis pasaulis įsiformina ir išsiformina, jame nėra nieko pasto-
vaus, o gnostinė realybė veikia pagal kitokius dėsnius, nes čia žmogus
yra kaip dvasinis kūnas, paklūstantis visiškai kitokiems dėsniams. To-
dėl natūralu siekti dvasinės amžinybės, o ne sudievinti kūną fiziniame
pasaulyje ir padaryti jį nemirtingą.

Kol šios dvi paralelinės realybės susijungusios, kūną galima riboti
ar treniruoti, bet dar svarbesnis yra dvasinis žinojimo „treniravimas“.
Kūno istorija nelemia nieko už jo pasaulio ribų, nors jis yra pririštas
prie dvasios kaip sunkus akmuo. Daug svarbesnė yra ta vieta, kurioje
atsidaro „portalas“ tarp šių dviejų skirtingų realybių. Per jį į šį pa-
saulį įsiveržia begalinės vaizduotės galimybės, kurios leidžia jį pertvar-
kyti, pakeisti, pritaikyti savo reikmėms. Galima ir priešinga kryptis,
kai šio pasaulio žmonės su fizinėmis technologijomis bando įsiveržti į
dvasinį pasaulį, padaryti jį fizinio pasaulio vergu, nors tai iš principo
neįmanoma. Šitaip vyksta kova tarp skirtingų pasaulių ir skirtingiems
pasauliams priklausančių žmonių.

Žmogaus lemtis yra būti tokiu hibridu. Todėl jis negali pasinerti
tik į vieną realybę ir likti gryna dvasia, arba grynas kūnas. Abiem
atvejais įvyksta trūkis tarp paralelinių pasaulių, užsiveria portalas ir
nelieka žmogaus, kuris virsta arba gyvūnu, arba angelu. Tačiau jis
neturėtų norėti nei vienos, nei kitos baigties savo gyvenimo rėmuose.
Be abejo, šis susijungimas yra laikinas, viskas atsistato savaime, pasi-
baigus gyvenimo laikui, tačiau kiekvienas žmogus šioje realybėje turi
susirasti savo misiją ir ją išpildyti. Viena iš jų gali būti pamatyti save
tikrą, visą ir perduoti tai kitiems.

Žmogus numetamas į šį pasaulis ir praeina dešimtmečiai kol suran-
da save, pamato, kas jis yra iš tikro. Jis turi siekti sugrįžti ir pirmiau-
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siai sugrįžti į save. Savo vaikystėje žmogus išeina į pasaulį ir klaidžioja
jame tol, kol pamato kur yra visa tiesa – ne išoriniame pasaulyje, bet
jame pačiame. Kad tai suprastum, gali tekti apkeliauti visą žemės
rutulį, bet galiausiai pamatai, kad jame nėra jokios paslapties, jokio
žmogaus mįslės įminimo ir kad iš tikro nereikia iškeliauti niekur.

Todėl ir kyla klausimas kas yra šio pasaulio ir ne šio pasaulio iš-
mintis. Išmintis, kuri pagrįsta prisirankiotais šio pasaulio fragmentais
yra vadinama pasaulio išmintimi, o tai, kas paimta iš dvasinių kelio-
nių yra ne žemiška, ne šio pasaulio išmintis. Gali apeiti visą pasaulį,
dešimt kartų apvažiuoti ar apskristi šį rutulį – bet jame nerasi nieko
svarbaus. Todėl tokia išmintis ir kelia juoką, ji neatskleidžia nieko, tik
sukuria žinojimo pilnatvės jausmą, žmogui, pažinusiam „šį pasaulį“.
Tokia išmintis kartais vadinama filosofine išmintimi arba šiais laikais
redukciniu mokslu, į kurį neįtraukiami dvasiniai klausimai. Galvojama,
kad mokslas ir dvasia jau yra scientologija, kažkoks hibridinis darinys
sujungiantis nesujungiamus dalykus.

Tad natūraliai kyla klausimas, kaip atverti trečią akį, kaip dvasines
akis padaryti reginčiomis. Dirbtinis artėjimas per minčių ir veiksmų
programą – netinka. Tai paprasčiausias kūno ir sąmonės treniravimas
daug labiau reikalingas šiam pasauliui. Atgimimas ir pakilimas nėra
joks treniravimas, tam reikia kitokių priemonių gal būt „pašaukimo“.
Ši kita kryptis, į kurią esi pakviečiamas, nėra joks stebuklas, nėra
antgamtiškas, mistinis pasaulis, tai paprasčiausiai kita realybė, turinti
savo pasaulius ir savo kūnus. Skirtumas tik tas, kad dvasiniai kūnai
sąveikauja tik tarpusavyje, su fizinėmis branomis tokios sąveikos nėra,
ji įmanoma tik žmogaus smegenų „portale“.

Kai atsiveria dvasinės akys, žmogus pamato, kas jis yra iš tikro:
jis yra sąmonė, kurioje sujungta informacija iš dviejų pasaulių: fizi-
nio ir gnostinio. Fizinė kryptis yra pasaulėvaizdis ir pasaulio protas;
o gnostinė kryptis yra sielovaizdis ir dvasinis protas. Protai susijun-
gia sąmonės vidinėje dalyje į vieningą viso žmogaus proto, kaip aso-
ciatyvinės hologramos kamuolį. „Išoriniai“ pasauliai yra sensoriumai
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atveriantys fenomenologinį atvaizdą iš savo krypties. Dauguma žmo-
nių lavina fizinio pasaulio kryptį ir net neįsivaizduoja, kad yra ir kita
kryptis. Nes ši dirbtinai uždengta, paslėpta ir įprastai žmogui nepa-
siekiama. Žmogus šitaip pririšamas prie šio pasaulio, jo išnaudojamas
ir gyvenimą pragyvena nesuvokdamas tikros žmogaus paslapties. Nors
fizika ir tiria fizines branas ir žino jos paslaptis arba su redukcionistiniu
smegenų mokslu tyrinėja žmogaus galvą, jie neperžengia šio pasaulio
išminties paradigmų. Aukščiausiu autoritetu tampa mokslininkas, tu-
rintis teisę duoti atsakymus į klausimus, tik naujausiame pasaulyje jau
formulėmis.

11.2 Fizinė ir gnostinė brana

11.2.1 Fundamentali analogija
Šiuolaikinė fizika yra kvantinių laukų fizika, kuriais bandoma paaiš-
kinti visą realybę. Iš tiesų, žmogaus sąmonei sudėtinga įsivaizduoti ką
nors fundamentalesnio už šias esatis, kurioms priklauso lauko, kvan-
to, energijos ir masės fundamentalios savybės, iš kurių sudarytas visas
fizinis pasaulis. Dėl šios priežasties kyla klausimas ar jų (esačių) neuž-
tektų norint paaiškinti ir tuos pasaulius, kurie nepasiekiami fiziniams
jutimo organams. Žinome kūnų pasaulį, jį ištyrinėję esame tiek, kad
matome beveik visas fizines galimybes. Todėl tampa reikalinga ir kita,
svarbiausia pasaulio fundamentali realybė, kurią atveriame kopijuoda-
mi tai, ką žinome iš šio pasaulio formų.

Fizinis pasaulis sudarytas iš 34 laukų, iš kurių pagrindiniai yra tie,
kurie suformuoja A struktūrą. Be jų turi būti tamsioji materija, tam-
sioji energija, kurių teorijos išsamiai galėtų paaiškinti pasaulėvaizdyje
pasirodančius matomus ir nematomus reiškinius.

Bet kiekvienas savyje suvokia kitą realybę, kuriai fizinio pasaulio
dėsniai negalioja. Tai yra sąmonės pasaulis, kurio sukūrimui reikalin-
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gi gnostiniai laukai. Kiek jų, 16, 23 ar 51 nežinoma. Taip pat mįslė
yra jų struktūra, savybės, dėsniai. Neaišku, ar jiems galioja tradicinė
triada substancija-erdvė-laikas plius informacija. Jie gali turėti savo
laiką, erdvę, substantyvinę sandarą, savo formas, procesus, egzistenci-
jos būdus. Jeigu remsimės prielaida, kad tai yra nematerialūs laukai,
tai reikš tik tai, kad tarp fizinių ir gnostinių laukų nėra vektorinių jė-
gos sąveikų, tad jie egzistuoja lyg paraleliniai pasauliai. Tačiau savo
viduje jie gali turėti turtingą sąveikų sistemą. Vien dėl to, kad juose
atsiranda sudėtingi dvasiniai kūnai, galima manyti, kad yra net išti-
sas pasaulis, kurį pamatome šiuos laukus suprojektavę į fizinių branų
erdvę. Tai būtų kažkas panašaus į kosminį gnostinį lauką, kuriame
yra savitas informacijos sąveikomis pagrįstas pasaulis, kuriame gyvena
dvasiniai kūnai, panašiai kaip fiziniame pasaulyje gyvena fiziniai kūnai.

Mūsų kūnų pasaulyje karaliauja pusiausvyros atominės struktūros,
iš kurių sudarytos biologinės gyvybės formos. Gnostinėse branose to-
kie junginiai taip pat įmanomi, nes sunku būtų patikėti, kad gnostinės
branos neturi jokios struktūros. Bet istorinį terminą „atomas“ per-
kelti nesinori, ir vietoj jo aš renkuosi žodįkompleksai, kuriuos galima
įsivaizduoti kaip stabilias laukų sampynas, kurios sudaro gnostinių kū-
nų struktūrinius elementus.

Esminė šitų branų paskirtis įvaizdinti informacines sąveikas, kurios
leidžia priimti ir išsiųsti duomenų paketus. Tai vyksta ir fizinėse bra-
nose, bet šis procesas fiziniame pasaulyje yra šalutinis, o pagrindas
yra tik biologinėse sistemose, kur informacija ir kibernetika vaidina
svarbiausią vaidmenį, bet turbūt todėl, kad biologija neatsiejama nuo
gnostinių galimybių, kurios fiziniam kūnui padeda pažinti aplinką. O
pernaša ir formavimas yra labai primityvūs, nes susijęs su substancijos
savybėmis, o substancija yra kvantai, kuriais keičiasi stabilios materijos
sankaupos. Informacijos valdymas šiame pasaulyje pagrįstas abipusiu
moduliavimu, kai a) informacija moduliuoja substanciją ir b) substan-
cija moduliuoja informaciją. Pirmas atvejis smegenyse paaiškinamas
taip: informaciniai procesai smegenyse atsispindi laukų struktūrose,
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kurias paskleistas aplinkoje galima surinkti ir iššifruoti. Kitu atveju,
smegenų viduje vykstančius informacijos procesus apšvitinus substan-
cijos kvantais, galima keisti informacijos formą. Tai yra psichotroninės
technikos esmė.

Tačiau gnostinėse branose informacijos sąvoka turėtų būti kitokia,
primityvi analogija čia netinka. Bet turi būti metastruktūriniai komp-
leksai, kurių paskirtis formuoti stabilias vientisas gnostines sankaupas,
kurias jau pradėjau vadinti „kūnais“. Toliau, būtinas informacinis pro-
cesas, kuriam reikalingos specifinės terpės, tokios kaip jutimų laukai, iš
kurių kuriamos reprezentacijos ir formos. Šitas procesas labai svarbus
ir jis sudaro morfinių dvasios galimybių pagrindą, kai smegenys suren-
ka fizinius substancija-informacija pagrįstus morfizmus ir perkelia juos
į sensorinius ir kognityvinius morfizmus. Tas pats turi vykti ir iš prie-
šingos pusės, iš gnostinio pasaulio, kurį pavaizdavau kaip gnostinius
laukus įdėtus į fizinę erdvę.

Taip gautųsi visas pasaulis, kosmosas ar visata, bet sudaryta gry-
nai iš dvasinių (gnostinių) pavidalų. Tai pasaulis, kuriame svarbiausia
yra informacija, kuri siurbiama iš įvairių „paralelinių fizinių realybių“.
Tikras žmogus nėra kūnas, greičiau jis yra dvasia, į save įtraukusi fizi-
nių pasaulių formas, iš kurių kuria pasaulėvaizdį, leidžiantį kūnui juose
išgyventi. Bet turi būti ir kita pusė, nuo kurios sąmonė dirbtinai at-
skiriama ir sugrįžimui arba susijungimui reikia viso gyvenimo. Tai yra
sąmokslo prieš žmogų esmė, kuris yra neviešas iki šių dienų. Kadangi
žmogus nežino kas jis iš tikro yra ir iš kur atėjęs, jis šioje planetoje
turi pragyventi į fizinį pasaulį įstatyto gyvūno gyvenimą.

Vadinasi, sielovaizdžio atvėrimas žmogui yra aktualiausias klausi-
mas, kurio sprendimas leistų pažiūrėti ir į kitą pasaulį, tą iš kurio jis
kaip dvasia yra atėjęs. Šitai žinodamas jis jau negalėtų gyventi vien
kaip gyvūnas, nes to neleistų platesnio realybės vaizdo suvokimas.
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11.2.2 Judėjimas ir jėgos
Fundamentalus fizinės realybės principas atitinka kvantinių laukų struk-
tūrą, kurią ne kartą minėjau, bet čia dar kartą noriu pakartoti: kvan-
tiniai laukai yra skirstomi į fermionus ir bozonus. Fermionai sudaro
medžiagą, o bozonai formuoja sąveikas tarp fermionų arba tarpusavy-
je. Tai atsispindi net paprastoje mechanikoje, kurioje turime kinetinę
energiją ir potencialinę energiją. Kinetinę jėgą ir potencialinę jėgą.
Kinetinės energijos visada yra tiek, kiek yra potencialinės energijos.
Taip yra todėl, kad visa medžiaga juda potencialiniuose laukuose, dėl
to, šios dvi judėjimo rūšys visada susijusios. Pirmiausiai, masė ju-
da gravitaciniame lauke; krūvis juda elektriniame arba magnetiniame
lauke; kvarkai juda gliuonų lauke; visi fermionai juda higgso lauke ir
formuoja masės potencialą ir t.t. Toks judėjimas visada vyksta prieš
jėgą ir kvanto kinetinė energija išsenka, pradeda veikti priešinga at-
statančioji potencialinė jėga; tai reiškia, kad visi kinetiniai judėjimai
kompensuojami ir atstatomi į pradinę būseną, nebent būtų atliekamas
papildomas darbas. Todėl kol yra pusiausvyra, nėra nei kinetinio, nei
potencialinio judėjimo. O kai atliekamas koks nors darbas ir atsiran-
da kinetinė energija, atitinkamai tiek pat sukaupiama potencialinės
energijos, o tai reiškia, kad kinetinė ir potencinė energija visada lygios.

Šis principas naudojamas analitinėje mechanikoje, suformuluotoje
Lagranžo ir Hamiltono. Lagranžo lygtyje yra dviejų tipų judėjimas,
skaičiuojamas dviejų tipų išvestinėmis: laiko atžvilgiu ir erdvės at-
žvilgiu. Laiko atžvilgiu skaičiuojamas judėjimo erdve greitis, o erdvės
atžvilgiu reikšmės kitimo gradientas. Čia turime jau minėtas dvi ener-
gijos ir jėgos rūšis. Šitaip visada skaičiuojamos pusiausvyros būsenos ir
nukrypimai nuo jų; kad atsirastų nukrypimas nuo pusiausvyros, reika-
lingas darbas, o darbui reikalinga energija. Tad visose kvantinio lauko
lygtyse, kuriose naudojamas Lagranžo lygties modelis, figūruoja trijų
rūšių nariai: laisvas fermionų laukas, vadinamas spinorių lauku; lais-
vas bozonų laukas vadinamas vektoriniu arba skaliariniu lauku; ir šių
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dviejų laukų sąveika, kuri aprašoma krūvio sąvoka. Krūvis yra surištas
kinetinis ir potencialinis laukas. Žinomi tokie krūviai: spalvinis krūvis;
aromato krūvis; elektrinis krūvis; gravitacinis krūvis ir masės krūvis.

Tokia yra fizinių branų pasaulio esmė, kurioje gnostikos fizikai ban-
do ieškoti gelmės: kažkur ten turi būti visos tikrovės pagrindas, toje
gelmėje paslėptos visos paslaptys ir žmogaus bei jo gyvenimo esmė.
Vien fizinės branos, kaip jas aprašo šiuolaikinis fizikos mokslas didelių
galimybių nežada, bet tai tik įrodymas, kad be jų turi būti kažkas dau-
giau ir šita mintis veda prie hipotezės, kad turi būti ir kitokia, labiau
informacijos apdorojimui skirta tvarka, kurią galima vadinti gnosti-
niu pasauliu. Gnostinių galimybių esmė yra morfinių laukų galimybės,
kurios pritaikomos fizinės informacijos suformavimui jos įvaizdinimui.
Būtent dėl šių galimybių fizinėse branose atsirandantis pasaulis, ku-
ris visai nebūtinai yra forminis, atsiranda gnostiniai pavidalai, kurie
yra tas būdas, kuriuos fizinė informacija paverčiama reprezentacijomis.
Fizinėje sistemoje yra tik fotonų atspindžių pagautas išorinio pasaulio
geometrinis morfizmas, kuris suvokime virta fenomenu arba daiktu.

Tai yra visa empirinio „šio pasaulio“ esmė ir visa jo išmintis, kuri
surinkta į kalbinių ženklų sistemą tampa žinių sistema, kurią galima
vadinti mokslu arba mokymu. Tačiau tokia išmintis tėra iliuzija, nes
gali kad ir dešimt kartų apkeliauti žemės rutulį, ir jokių paslapčių
tokioje empirinėje pasaulio išmintyje nesurasi. Paslaptys yra viduje
ir dvasiniame tikrovės vektoriuje, kuris gali atsakyti į klausimą kokia
yra žmogaus „gyvenimo“ prasmė; gyvenimo tai reiškia šios dvilypės
hibridinės egzistencijos, kai gnostinės branos susiurbia informaciją iš
fizinių pasaulių, bet tuo pačiu padeda kūnui jame išgyventi, pateik-
damos morfines vizualizacijas, kurios dvasiškai atkartoja tai, kas šioje
išorinėje realybėje yra.



SKYRIUS 11. NUŠVITUSIEJI 115

11.3 Fiziniai ir gnostiniai fotonai
Fizinė brana nėra pritaikyta sudėtingiems informacijos perdavimo są-
ryšiams, nes realiai yra tik vienas informacinis laukas, vadinamas elekt-
romagnetiniu lauku, kuris turi biologinės reikšmės galimybę. Šio lauko
struktūra tokia, kad turi būti natūralus arba dirbtinis šaltinis; turi
būti sąveikaujantys objektai sugerties-spinduliuotės veidrodžiai ir turi
būti veidrodis surinkėjas-analizatorius. Ši struktūra QGF ir LF struk-
tūrose apsikeičia sąveikomis, kurios perduodamos į gnostinius laukus
ir paverčiamos reprezentacijomis.

Tokių sistemų gali būti daug, ne vien fizinėse branose, prie kurių
pririštas fizinis žmogaus protas. Galimybė pažvelgti į tikrovės gelmę,
surasti joje kitus, paralelinius pasaulius priklauso nuo tokių informaci-
nių laukų. Gnostinis pasaulis yra toje pačioje talpykloje kaip ir fizinis,
remiantis ta sąlyga, kad yra ne daugybė „erdvių“, bet viena. Parale-
linis reiškia, kad sąveikų nėra arba jos labai silpnos, nors laukai egzis-
tuoja vienoje erdvėje. Tačiau smegenyse sąveika įrodyta, vadinasi turi
būti galimybė šias branas sujungti ir iškelti neaprėpiamą gelmę į tą
pasaulį, kuris regimas fizinėmis kūno akimis. Tai reiškia – į fotoninius
ekranus. Tai būtų kito pasaulio, gnostinio, dvasinio arba „dangaus“
atėjimas į žemę. Tačiau turi egzistuoti ir turi būti įvaldyti gnostiniai
fotonai.

Principas analogiškas fizinei sistemai: reikia dirbtinio gnostinių fo-
tonų šaltinio, kuris apšviestų daiktą arba kūną, žmogaus dvasią ir jos
struktūras gnostiniame pasaulyje; surinkti atspindžiai rodytų gnosti-
nę aplinką, gnostinius daiktus; ir paskutinis punktas yra veidrodis-
analizatorius, kuris surinkęs gnostinius spindulius, šviesą, galėtų juos
išanalizuoti ir paversti ekrane rodomais modeliais. Tai yra gnostinė
šviesa, šviesos pasaulis, apie kurį kalba mistikai arba ribines būsenas
patyrę žmonės.

Pagal šiuos principus, atmintis taip pat yra gnostinis kūnas, ku-
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rį galima būtų apšviesti ir pamatyti jo „išvaizdą“, t.y. turinį. Taip
veikia moderniausia psichotronika, kuria galima nuskaityti visą sąmo-
nės informaciją, ir perkelti ją į savo sąmonę arba fizinius ekranus, kur
informacija paverčiama fiziniais pavidalais. Toks principas galbūt yra
tik kopija mums visiems žinomų priemonių, tačiau tai vienintelis kelias,
kuris atveria parapsichologines žmogaus galias, išplėsdamas fizinių bra-
nų galimybes sąveikauti su aplinkiniu pasauliu. Į šitą pasaulį žmogaus
nenorima įsileisti, nors jis šiam pasauliui priklauso iš prigimties.

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

11.4 Kolektyviniai ir individualūs
Dabar pakalbėkime apie tarpusavio ryšius fiziniame ir dvasiniame pa-
saulyje. Fizinis pasaulis kuria klonų ir zombių sistema, kuriose viskas
tarnauja jėgos išplėtimui, nes fizinio pasaulio pagrindinė būsena yra
karas. Todėl visi turi būti vienodi ir visi turi mąstyti ir veikti lyg vie-
nas individas, nes skelbiam kad vienybė yra jėga. Kiekvieną atskirai
perlaužti lengva, o visų kartu – neįmanoma arba sunku. Todėl visos or-
ganizacijos šį principą ir naudoja. Karui reikia kariuomenės ir zombių,
ir tas pats yra visose srityse, ne tik tiesiogiai susijusiose su kariavimu.

Tokios „vienos sąmonės“ sistema gali būti atvaizduota šitokia for-
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mule: turime kodinį pavadinimą vardą GRYNAS, turime jėgos matą,
išreiškiamą skaičiumi, pvz., 16 850, ir turime kokybes, tokias kaip K –
kariuomenė, J – jėga, I – intelektas, A – administravimas, P – patar-
navimas, G – gamyba ir t.t. Taigi kolektyvo, kuriam priklauso žmonės,
kodas nenumato jokios asmeninės įvairovės, jokio individualizmo, išsi-
skyrimo ar savarankiško mąstymo. Mąstyti galima tik taip, kaip liepia
kodas, o visi išsiskiriantys, „griaunantys“ sistemą – išmetami. Tad pa-
gal šį kodą, galime sukurti tokį kolektyvinio individo formulę, pagal
kurią elgiasi ir mąsto visi vienetai. GRYNAS 16 850 KJ. Tai reiškia,
kad kiekvienas egzempliorius turi mąstymo šabloną GRYNAS, kurio
savybės karinė struktūra ir ypač jėgos panaudojimas. Jeigu koks nors
G1520 bando išsiskirti, jis griauna vidinę sistemą ir turi būti taisomas,
baudžiamas ar šalinamas.

Pagal šią formulę 16 850 = 1. Jeigu kolektyvinis individas pra-
deda skaidytis, atsiranda daugiau vienetų, kurie turi savarankiškumo
momentą. Tai gali būti 16 850 = 3, 16 850 = 8 ir t.t. Bet tai jau iri-
mo ir skaidymosi į „grupuotes“ principas, kurios turi savo „lyderius“.
Sistemos dažniausiai mafijos kuriamos tokios, su galva, ne be galvos
efektyvumas mažesnis. Tačiau per didelis susiskaidymas kenkia efekty-
vumui, jėgai, todėl yra šalinamas. Anarchistai ir libertarai siekia kad
būtų 16 850 = 16 850, kiekvienam pripažįstant individualumo, asme-
nybės teisę. Vien dėl to, kad žmogus iš prigimties negali pakelti zombio
mąstymo ir gyvenimo ir tokiu jį galima padaryti tiktai prievarta. Tad
šie du požiūriai ir turi standartinius argumentus: kad esą „informaci-
nės atakos“ ardo sistemą, silpnina ir t.t., o jėgos sumažėjimas yra didis
pavojus, todėl tokius „anarchistus“ reikia gaudyti ir šaudyti ir t.t. O
anarchistai atsako, kad tokio gyvenimo nereikia, tik būti G526, todėl
galite užsikrušti.

Kartais gali būti iliuzija, kad individualumą turėti teisę turi „in-
telektualai“, kurie turi turėti laisvą mąstymą, kad galėtų dirbti savo
darbą, tačiau vis tiek tai tik paviršinis įspūdis ir visi jie yra intelektualai
priklausantys INTEL 10 560 IA, ir tik dirba savo darbą. Kiekvienas
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INT681 yra toks pats zombis kaip G690.
Būtent iš tokio mąstymo ir atsiranda pareiškimai, kad vykdomos

informacinės atakos, griaunama vienybė, todėl nuo šiol, pamačius šį
pavojų, šių atakų vykdytojai bus baudžiami, arba kitaip sakant į zom-
bių sistemas bus įvesta cenzūra.

11.5 Sujungimo galimybė ir dvasinis pasaulis
Anarchizmo idėja yra tas kelias, kuriuo einant atsiveria kita galimybė
ir kitas pasaulis, nutviekstas gnostine šviesa. Dvasiniame pasaulyje
nėra jokių zombių, kolektyvinio gyvenimo būdo ir visi yra tai, kas
jie yra pagal savo dvasine prigimtį. Čia 16 850 = 16 850 visi yra
savimi ir niekas negali būti daugiau nei 1. Nei 1 = 5, nei 1 = 68
ir t.t. Tačiau norint suvokti tokią galimybę, reikia gebėti pamatyti
visą pasaulį, reikia atverti dvasią, kuri yra pasaulio, egzistuojančio
gnostinėse branose simbolis.

Šie tikslai žinoma vienas kitam prieštarauja, nes fizinis pasaulis
primeta vienas taisykles, o gnostinis visai kitas. Tad tenka rinktis. Ir
tai padaryti sunku. Kaip pavyzdžiui zombiui įrodyti, kad jis žmogus,
atėjęs čia iš kito pasaulio, kai dvasinės akys kietai užmerktos ar netgi
sužalotos? Kaip pasiekti sujungimą, kaip atidaryti užstrigusį „porta-
lą“? Pirmiausiai reikia sugriauti G840 arba INT 324 mąstymo šabloną,
išmokti suvokti ne tik organizaciją, bet ir save kaip atskirą vektorių,
turintį savo kryptį. Bet tai vadinama „anarchija“, „betvarke“ ir griež-
tai persekiojama, todėl šitas klausimas labai sunkus. Bet yra galimybė
save dėl aukštesnio tikslo aukoti, kas nelabai skiriasi ir nuo klonuoto
zombio mąstymo, nes kolektyvuose aukojimasis yra įprastinė būsena,
nes be kolektyvo G ar INT yra „niekas“.

Puikiai suprantu, kad šio pasaulio aplinkybės gali būti tokios, kad
pakeisti situacijos tiesiog neįmanoma. Tad galima tenkintis vien Žino-
jimu ir ruoštis susitikimui su tikru pasauliu, nes žmogaus gyvenimas
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čia – labai trumpas, tik 1 200 mėnesių, arba Mėnulio apsisukimų ap-
link Žemę. Be to, dabartiniame pasaulyje iš tikro toks požiūris yra
leidžiamas ir zombių sistema nėra tokia griežta ar bent jau vaidinamas
liberalumo spektaklis. O juo galima pasinaudoti.

Paralelinių pasaulių sujungimas yra tikro žmogaus gimimas, pa-
rodantis visą jo galimybių spektrą. Tačiau tam reikia dviejų dalykų:
atmerktų akių ir laisvo proto (aš tai vadinu anarchija). Bet mąstyti
ne vien kaip pasaulio filosofui, prisirankiojusiam fizinio pasaulio „iš-
minties“, bet matančiam VISKĄ. Šio pasaulio menkumą ir laikinumą
ir visos tikrovės didybę ir savo perspektyvą joje (kiekvienam vektoriui
– savo). Gali atrodyti, kad kai yra keletas galimybių ir tenka rinktis,
kažkuri būtinai nukenčia, nes visų pasirinkti neįmanoma. Tačiau tai
netiesa. galima rinktis viską, sujungiant į vieną kryptį visus pasaulius
ir einant per juos taip, tarsi tai būtų viena koordinačių sistema, kurio-
je dimensija galima jungti brėžiant įžambias trajektorijas. Tačiau tai
jau kiekvieno asmeninis reikalas, priklausantis nuo to, ką mato savo
sąmonėje ir prote.

Mano darbas tik pastatyti kelio ženklą, kad kiti bent pamatytų
tokios krypties galimybę, nes visą darbą reikia padaryti pačiam nuo
pradžios iki galo.

11.6 Nušvitusieji
Apšviestieji yra tie, kas pasirinko VISO ŽMOGAUS kelią, ypač tie, kas
sugeba matyti gnostinę šviesą ir perkelti ją į šį pasaulį. Tokie žmonės
vadinami genijais ir jiems atsirasti zombių sistemoje leidžiama labai
retai, sakoma, kad genijui duodamas kelias tik kartą per 1 200 mėne-
sių. Bet žiauri tiesa yra ta, kad tokiu genijumi yra kiekvienas žmogus,
tik zombiai atpjauti nuo tikro savo sąmonės pasaulio ir nesugeba regėti
tiesos. Vietoj jos pakišami pasaulėvaizdžio simuliakrai arba falsimu-
liakrai ir sukuriamas vergo, bio-roboto, zombio, kognityvinės mašinos
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mąstymo šablonas, kurio jėga didinama plečiant šį šabloną kiekybiš-
kai. Tai yra, prisigaminant biologinės medžiagos ir apdorojant protą
tol, kol gaunamas INTEL 10 560 IA kolektyvinis individas, kuris tik tu-
ri daryti savo darbą, kovoti prieš anarchiją arba prieš kitus, priešiškus
kolektyvinius individus. Nes pagrindinė šio pasaulio būsena yra nie-
kada nesibaigiantis karas, kuris tęsis iki visiškos pergalės. Kovojama
ir aukščiausioje lygoje ir kiekvieno žmogaus pasaulyje, kuriam bando
primesti vienokią ar kitokią išnaudojimo matricą, šitaip sunaikinant jo
tikrą žmogiškąją prigimtį.

Užbaigdamas primenu kas yra apšviestieji. Tai tokie žmonės, kurie
mato ne tik šio pasaulio šviesą, bet ir kitas Šviesas. Žmogui pagrindinė
yra Gnostinio pasaulio šviesa, kuri leidžia žinoti ne tik, kas yra čia, bet
ir tai, kas yra anapus.

2014-07-03, Kaišiadorys
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12.1 Egzistenciniai klausimai
Žmogaus sąmonė yra pagrindinis egzistencinis klausimas, nes atsaky-
mas į jį lemia žmogaus statusą šioje realybėje. Mąstant aukščiausiame
lygmenyje svarbiausia išsiaiškinti ar ji yra prigimtinė tikrovės dalis,
kurioje žmogus atsiranda natūraliai, todėl kad užkoduotas pasaulio
sąrangoje, ar jis yra tik „šalutinis produktas“. Tai lemia žmogaus sta-
tusą, priklausomai nuo to, kaip apibrėžiama ši jo esminė dalis. Kaip
pavyzdį galima imti elektromagnetini lauką – jis savo prigimtimi nėra
skirtas radijo ryšiui, greičiau tai yra fundamentali jėga, rišanti visą fi-
zinį pasaulį, tačiau jis turi ir antrinio panaudojimo galimybes – nors
nėra tam skirtas, tačiau tam tinka. Panašiai ir žmogaus sąmonės lau-
kas – jis turi savo pagrindinę paskirtį, tam tikrą nežmogišką funkciją
tikrovėje arba jis skirtas tik tam, nes žmogus atsiranda šioje tikrovėje
būtinai, kadangi jo atsiradimas užkoduotas tikrovėje ir tam specialiai
„sukurtos“ visos reikalingos priemonės. Sąmonės laukas ir turi būti ta
tikrovės dalis, kurioje paruoštas tikro žmogaus atsiradimas. Tai yra
pagrindinė ir vienintelė jos paskirtis.

Dar vienas fundamentalus principas yra sąmonės kryptis ne iš vi-
daus į išorę, bet iš išorės į vidų. Ši kryptis ne įprasta, nes esame įpratę
prie pirmos informacijos krypties: knygos puslapiai, monitoriai, tele-
vizoriai informaciją rodo į išorę, o žmogus – į vidų, t. y., sau pačiam.

121
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Tai priklauso nuo to, kur yra priimantis subjektas – jeigu jis išorėje,
informaciją perduoti reikia į išorę, o jeigu viduje – į vidų. Kadan-
gi kiekvienas subjektas save suvokia kaip viduje išnyrantį sudėtingą
laukų kompleksą, tai kad jis suvoktų aplinką, informacija turi būti
perduodama į sąmonės kapsulės vidų. Tai įsivaizduoti nėra sudėtin-
ga. Galima remtis tokiu vaizdiniu: yra kokio nors „debesėlio“ pavidalo
sąmonės laukas, o suvokimo perspektyva yra viduje. Vadinasi, kad ši
perspektyva suvoktų išorinę informaciją, ji turi būti panardinama į ją
kaip kokia elektrodų gardelė, generuojanti aktyvumą, o šis debesėlio
viduje sukuria suvokimo formas, t. y., iš vidaus. Į šią sistemą žiūrint
iš išorės, nesimato nieko – nei subjekto, nei vidinio ekrano.

Kyla ir dar vienas klausimas, kurį galima suformuluoti kaip „ekra-
no statusas“, o dar tiksliau – ekrano žmonių klausimas. Jis panašus į
paprastesnį buitinį klausimą: žiūrint į TV ekraną, jame matomi pavi-
dalai yra tikri aktoriai ar tik kompiuterio sukurtos hologramos (tokios
galimybės seniai egzistuoja)? Tikri aktoriai – šiek tiek domina, bet jei-
gu žiūri tik į kompiuterio sugeneruotą haliucinacija arba falsimuliakrą,
tai ir šis TV ekranų turinys nususta, praranda savo statusą. Panašiai
galima mąstyti ir apie vidinius ekranus. Viskas ką žmogus savo viduje
mato yra tikri išoriniai žmonės ar tik vidinė matrica? Pavyzdys ro-
do, kad statuso klausimą galima priskirti abiem dalims – žmogui, kaip
suvokiančiai perspektyvai, kuri gali būti tik šalutinė tikrovės būsena,
ir pasaulio reprezentacijai, kuri gali būti tik sugeneruota iliuzija. Ta-
rus, kad abiem klausimais atsakymas negatyvus, nelieka nei žmogaus,
nei pasaulio suvokimo kaip būties ir visatos centro, vietoj to iškyla
pirminės priežasties, arba Šaltinio didybė, nes šis Šaltinis – kosminės
hologramos autorius, šiame pasaulyje – visagalis.

Nurodytas statuso klausimas yra pagrindinė filosofijos problema,
nuo kurios priklauso gyvenimo, paties žmogaus ir jo pastangų vertini-
mas. Tarus, kad žmogus yra tikras, pagrindinis „produktas“, sąmonę
turėtume vadinti substancija, galinčia būti gnostine, arba žmogiška.
Jeigu jis būtų tik būsena, tai būtų stiprus argumentas, kad žmogus
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tėra šalutinis reiškinys, moksliškai – epifenomenas. Beje, šį klausimą
kelti galima ne tik apie smegenis, bet ir apie žmogaus kūną: jis yra
pirminė substancija ar būsena? Jeigu būtų substancija, tai reikštų,
kad visa tikrovė turi tik tokią paskirtį, ir kad ši materija tinkama tik
žmogaus organizmo konstravimui. Bet mes matome, kad pagrindinė
materijos paskirtis yra Visatos kūrimas, o kūnas – tik epifenomenas:
pasaulis galėtų gyventi ir be gyvybes, o gyvybė be pasaulio – nega-
lėtų. Tik reikia gerai pamąstyti, kokios iš to seka išvados. Kūnas –
epifenomenas reiškia, kad ir sąmonė – epifenomenas? Nebūtinai. Nes
žmogus ne vien kūnas, jis gyvena vidiniame gnostinių laukų pasaulyje,
kuris nebūtinai vietinis (lokalus). Tarp kitko, pastarasis aspektas taip
pat svarbus. Jeigu sąmonė yra vietinė (ne Visatos masto sąmonė), tai
labiau tinkama versija būtų sąmonės kaip būsenos, kuriai reikia vie-
tinio mechanizmo ir natūraliai ji daugiau niekur nepersikelia, nes be
vietinės aplinkos nėra jokios tam tinkamos terpės (galėtų judėti tik
išoriniu principu panašiai kaip kūnas). Jeigu sąmonė pirminė subs-
tancija, kosminio masto laukas, tai galimybių įgyti nevietinių savybių
daugiau.

Vadinasi yra dvi mąstymo linijos:

1) sąmonė – šalutinis produktas, būsena, lokali, vidinė, tikrovės pe-
riferija

2) sąmonė – pagrindinis kūrinys, pirminė substancija, nelokali, išorinė-
telepatinė, tikrovės centras.

Šias kryptis galima rinktis pagal tai, kaip labiau patinka ir gali-
ma remtis įrodymais ir argumentais. Ir galima nesirinkti nieko, bet
mąstant aktyvaus agnostiko principu, pagal kurį galutinis atsakymas
neįmanomas, tačiau tai nereiškia, kad nėra prasmės rinkti argumen-
tus ir tirti. Taigi spektras galimų kelių yra a) tikėjimas viena kuria
galimybe, b) agnosticizmas, renkantis įrodymus ir c) pasyvusis agnos-
ticizmas, kuris atsisako įrodinėti arba tikėti ir tenkinasi nežinojimo
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būsena. Pastarojoje būsenoje rūpinamasi tik artimiausiais poreikiais,
nesukant sau galvos dėl visumos. Už kitus spręsti nesiruošiu, tik pa-
rodau kelius, kuriuos reikia rinktis patiems. Aišku, yra ir pasirinkimo
psichologija, nes žmogui labiau priimtina prasmė nei beprasmybė –
jeigu žmogus pirminė substancija, tai jis turi rimtą vietą tikrovės są-
rangoje, nes joje užkoduotas kaip pagrindinis fenomenas. Tokiu atveju
daugiau galimybių, kad žmogus turi aukštesnę prasmę. Jeigu žmogus
yra nenumatytas, atsitiktinis, tai jis tikrai neturi pirmose eilėse re-
zervuotų vietų, galbūt net neįleidžiamas į tikrovės spektaklį ir galinti
žiūrėti tik per būties rakto skylutę.

12.2 Sąmonės parametrai
Mano tekstuose jau buvo minėta, kokie pagrindiniai sąmonės struktūrų
komponentai. Tai yra

a) substancija,

b) energija,

c) informacija.

Pirmas elementas savaime suprantamas – nes viskas šioje Visatoje
sudaryta iš „substancijos“ (ją galima vadinti ir materija). Savo teori-
joje aš išskiriu fizinę ir gnostinę substanciją. Iš fizinės sudarytas visas
pasaulis ir žmogaus kūnas, o iš gnostinės – sąmonė, protas. Subs-
tancijos pagrindas yra laukų struktūros, tad abiem atvejais yra tam
tikri informacijos sujungti materialūs laukai – gnostinis ir fizinis. In-
formacija ateina iš fizinio pasaulio, o gnostinis laukas tą informaciją
sutvarko ir suvokia. Gnostinio lauko paskirtis yra susieti informaciją
ir pateikti jos reprezentaciją, leidžiančią žmogui orientuotis ir išlikti
toje tiesioginėje aplinkoje.
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Energijos klausimas – taip pat elementarus, nes ji reikalinga vi-
siems procesams. Visam, kas vyksta, išnaudojama energija. Turi būti
tam tikri efektyvūs kontinuumai, slenksčiai ir t.t. Toliau energija gali
būti kinetinė, potencialinė, kurių principais atsiranda energomorfiniai
pernašos reiškiniai, dalyvaujantys informacijos formavime ir jos atvaiz-
davime. Taip pat energija kuria reikalingą būseną, kuri yra suvokimo
sistemos pamatas. Kitaip sakant, substancija ir energija neatsiejamos
žmogaus dalys. Kalbant apie transhumanizmo „amžinybės“ svajonę,
jos yra realios gnostinės-fizinės sielos dalis, kuri galėtų būti perkeliama
į išorinius substratus. Perkėlimas (uploading) nėra tik informacijos
kopijavimas ir abstrakčios neasmenybinės būsenos sujungimas. Per-
keltas turi būti tikras žmogus, arba siela. Nes jeigu jo neperkelsi, tai
neišliks tapatybė, bus sukurta tik jos iliuzija. Kopijos amžinybė nė-
ra tiek patraukli, kaip asmeninė amžinybė. Todėl, norit sukurti tokią
technologiją, reikia substancialių laukų ir energetinių būsenų teorijos.

Ir paskutinis elementas yra informacija, kuri yra sąmonės maistas
– be informacijos nėra nei žmogaus, nei pasaulio. Ji yra žmogaus „ma-
terija“, o visa kita tik indas. Kol jis tuščias – žmogus neegzistuoja
(Budos sąmonė), tačiau sujungus su informacija, atsiranda vidinė ir
išorinė reprezentacija, kurių tėkmė yra pagrindinis vidinis procesas.
Bet tai ne viskas, ką galima pasakyti apie informaciją. Pirmiausiai, la-
bai didelė tikimybė, kad informacija perteikiama analoginiu principu.
Yra moduliavimo forma, morfizmų srautas, struktūriniai potencialai
ir indukcija. Sistema vadinama fizine ir gnostine brana. Fizinė bra-
na moduliuoja informaciją ir perkelia ją į gnostinę braną išorinės in-
dukcijos principu. Tai yra, analogiškai moduliuotas šablonas perkelia
informaciją į suvokimo gnostine sistemą, kuri priima moduliavimą. Fi-
zinė brana daugmaž žinoma, todėl reikia kelis žodžius pasakyti ir apie
gnostinę braną. Tai taip pat yra laukas, kuris sudarytas iš gnostinių
kompleksų, pagrindinių suvokimo vienetų, iš kurių sudarytas skalia-
rinis informacinis kondensatas. Tai tas „debesėlis“, į kurį įterpiami
biologiniai elektrodai, perduodantys energiją ir morfizmą, per kuriuos
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sukuriama žmogaus sąmonė.
Glaustai aptariau pagrindinius parametrus. Dabar galima priminti

ir tą struktūrą, kuri naudojama kaip gnostinio proceso karkasas. Tai
yra

a) šablonas,

b) kokybė ir

c) suvokimas.

Pradedam nuo šablono. Tai yra vieta, kur moduliuojamas pagrindi-
nis informacijos analoginis morfizmas. Gali kilti klausimas, kur jis yra,
fizinėje ar gnostinėje branoje. Manau, kad informacija perkeliama į ne-
uronų elektrinį aktyvumą, kuris saugo morfizmo kodą, o šis indukcijos
būdu perkeliamas į gnostinę braną. Čia pirmiausiai atsiranda kokybės
elementas, kuris lemia tą juslumo formą, į kurią perkeliama pradinė
informacija. Tai yra, juslumo kokybės atsiranda ne neuronuose, bet
gnostinėje branoje, kurios laukas sudaryta iš skirtingų kompleksų deri-
nių, kurie skirti atvaizduoti vis kitokios rūšies reprezentaciją. Yra vaiz-
do kompleksai, garso kompleksai, temperatūros kompleksai, skausmo
kompleksai, reikšmės kompleksai ir t.t. Kitaip sakant, kokybiniai skir-
tumai atsiranda ne neuronuose, bet gnostiniuose kompleksuose. Tačiau
nei viename lygmenyje, reprezentacijos nėra griežtai suskaidytos į dalis
ir surišimo mechanizmas atsiranda tiek fizinėse smegenyse kaip orga-
ne, tiek gnostiniame antstate. Ir galų gale, kaip jau buvo užsiminta,
yra aukščiausia struktūra, vadinama vidinio subjekto-ekrano sistema,
kurioje atsiranda aktyvioji gnostinė perspektyva, kylanti iš energomor-
finės sielos.

Šablonas yra substancijos, energijos ir informacijos junginys šiame
pasaulyje, arba fizinėse smegenyse. Jis nuolat keičiasi, uždegdamas vis
skirtingas žievės arba vidinių smegenų dalis. Iš išorės šis aktyvumas
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atrodo kaip žybčiojimų srautas. Kiekvienas žybsnis į gnostinę bra-
ną perduoda moduliuotą informaciją ir yra suvokiamas kaip pasaulis
ir žmogus. Žmogus yra visi „vidiniai“ žybsniai, tai yra kuriantys su-
vokiantį subjektą galvos atvaizde; „išoriniai“ žybsniai kuria pasaulį,
kurio pagrindinės dalys yra formos, spalvos, kitimas, judėjimas arba
tonai, melodijos, ritmai, tembras ir t.t. Šios sekos sukuria vidinio laiko
sistemą, nes nieko neišlieka pastovaus, viskas teka, keičiasi, transfor-
muojasi, net ir kaupiamojoje smegenų dalyje. Pasaulio kaita lėtesnė,
stabilesnė ir solidesnė, tuo tarpu, galvoje mintis keičia mintį, vaizdinys
keičia vaizdinį ir nieko nėra pastovaus. Minties centras pulsuodamas
užsižiebia ir užgęsta ir priklausomai nuo šablono moduliavimo pertei-
kia surinktą informaciją į minčių formų gnostinį „debesėlį“. Sąmonė
pati sau parodo, kokia informacija buvo generuota konteksto.

Dar viena struktūra yra pagrindinės psichinės funkcijos, kurių reikia
informacijos susiejimui ir tinkamam jos išnaudojimui:

a) rodomoji dalis – sensoriumas (pasaulis) ir kognityviumas (mąs-
tymas),

b) kaupiamoji dalis – atmintis ir įgūdžiai, ir

c) valdomoji dalis – veiklos tikslas ir planas (motorinis ir kognity-
vinis aktyvumas)

d) protas ir mąstymas – reprezentacinis (rodomasis) ir procedūrinis
(analitinis).

Rodomoji dalis tapatinama su sąmonės lauku, nes viskas, kas atsi-
duria sąmonėje, tuo pačiu yra ir rodoma. Sąmonė rodyti gali aplinkinį
pasaulį ir vidinį subjektą minčių, vaizdinių ir atsiminimų pavidalu. Ši
dalis yra momentinis ekranas, kuriame vaizdas keičiasi kadras po ka-
dro, vaizduojant įvairias dinamines aplinkos būsenas, o jeigu išorėje
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tokių nėra, perspektyvinius perėjimus. Šis spektaklis rodomas gnosti-
nėje branoje, kurį kažkada vadinau transneuroniniu lauku, nes jis nė-
ra neuronų substancija. Greičiau tai kontinuumas, kuris sutraukiant
kompleksus susikondensuoja ir atlieka juslių ir semantikos surišimo
vaidmenį į vieną sąmonės kapsulę.

Kaupiamoji dalis pati nėra sąmonė, o matoma ji tik tada, kai iš-
skleidžiama kognityviume, kuris yra vidinė rodomoji dalis, suvokiama
galvos srityje. Jos paskirtis yra surinkti morfines struktūras ir jas už-
fiksuoti, kad būtų galima išskleisti vėliau, tada, kai tokia informacija
reikalinga. Pagrindiniai principai yra suskleidimo ir išskleidimo me-
chanizmai, kurie priklauso nuo įrašymo ir atgaminimo būdų. Vėlgi
atminties ieškoti galima fiziniuose laukuose ir gnostiniuose, kuri gali
net tam turėti specialią gnostinių kompleksų rūšį, kurioje kaip diske-
lyje užrašoma visa iš sąmonės ir pasąmonės ateinanti informacija. Šis
laukas turi būti fiksuotas, bet turintis plastiškas ir savaime sistemingai
persitvarkančias struktūras. Visą atmintį suvokia „antras aukštas“,
tad ieškoti ir išrinkti paprasta. Tačiau lieka paslaptis fizinei, apribotai
sąmonės daliai, kuri atsiranda tada, kai žmogus visą gyvenimą pragy-
vena su psichotronine lobotomija.

Valdomoji dalis labiausiai susijusi su kūnu ir protu, nes kūnas val-
domas ne bet kaip, o protingai. Sistema yra pažintas arba natūralus
poreikis, tikslas jį patenkini ir veiksmų procedūra kaip planas, kuris ve-
da link matomo tikslo. Čia veikia ir momentinis vaizdelis pateikiantis
aplinką, gilesnės struktūros sukauptos kaupiamojoje dalyje ir galimy-
bė protingai, išmaniai ir sumaniai siekti išsikeltų tikslų. Be motorikos
yra ir vidinė valdoma proto/mąstymo struktūra, kuriame matomas pa-
tirtas ir pažintas pasaulis. Reprezentacinis protas daugiau susijęs su
sensoriumu, ženklais, informacija, o procedūrinis protas su veiksmais
arba proto aktais. Pavyzdžiui, kokio nors teksto loginė analizė, kuriai
atlikti naudojamas išmoktas metodas. Reprezentacijos klausimas yra
„kas“, arba esmė, o procedūros – „kaip“, arba metodas. Šitokie yra iš
pasąmonėje esančio proto kaip asociatyvinės hologramos į mąstymą iš-
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keliami sužadinti gabalai, kurie parodo, kaip buvo sutvarkyta iš išorės
atėjusi informacija. Šiuolaikinėje visuomenėje šios dalys, be išvaizdos,
yra pagrindinis projektuojamos vertės kriterijus, nes žmogaus rangas
priklauso nuo to, ką jis žino ir to, ką moka/sugeba.

Žvelgiant atgal, galima pakartoti pagrindinius klausimus: kokia
vertė ir koks statusas? Vertinama pagal substancijos ir energijos teori-
ją, kuri atveria materialios sielos problemą – ji yra Visatos centras ar
tik šalutinis reiškinys, atsiradęs dėl būties pertekliaus. Ir informacija
– ji parodo ką nors tikra ar yra tik iliuzija arba sumontuota haliuci-
nacija. Nuo to priklauso Tiesos klausimas visose vietose – pasaulyje ir
žmogaus prote. Ir pagrindinis akcentas apmąstymams – toks žmogaus
gnostinės dalies interpretavimas propaguoja pirmą ar antrą požiūrį į
žmogų? Ką aš manau: toks požiūris į žmogų jį šiek tiek sumenkina,
kiek sumenksta visos subjekto pažintos pasaulio ir tikrovės dalys. Ta-
čiau kita vertus, tai ir neišvengiama, nes tikslas yra išlyginti per daug
išsiskyrusias žinojimo situacijas.

Kaišiadorys, 2015-01-01
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Pirmame ciklo įraše iškėliau sąmonės egzistencinio statuso klausimą,
kuris turėjo būti tik pirmas šios plačios temos žingsnelis. Stengiausi su-
dėlioti pagrindinius akcentus, kurie galėtų pasitarnauti kaip žmogaus
vertinimo kriterijai. Šiame kontekste buvo apžvelgti sąmonės paramet-
rai siaurąja prasme, kad kiekvienas galėtų pajausti, ką reiškia sąmonę
aprašyti moksliškai, o dar konkrečiau – iš tiksliųjų mokslų pozicijos.
Tiksliųjų mokslų svajonė yra sąmonė kaip formulė arba formulių sis-
tema, su kuria būtų galima paaiškinti, kas ji yra fizikos rėmuose. Šis
klausimas aktualus, galbūt, žvelgiant į ateitį – aktualiausias už visus.
Religija ir filosofija padarė ką galėjo ir geresnio sąmonės problemos
atskleidimo už kokį nors Hegelį, jau niekas negalės parašyti, nebent
perfrazuoti tas pačias mintis. Filosofija kaip tūkstantmečius neper-
traukiamas procesas neįmanoma, nes kiek jis vyksta patyrime arba
kalboje, tiek laikui bėgant išsisemia, nes yra duotas ribotas pasaulis
ir ribotą išraiškų kiekį turinti kalba. Todėl, bėgant laikui, vis mažiau
įmanoma pasakyti ką nors naujo. Galima tik pakeisti žodžius arba
naudotis kitomis, nenatūraliais būdais, per technologijas ir mokslą,
išplėsto pasaulio galimybėmis. Tad filosofijos vienintelė viltis yra neži-
nojimas arba užmaršumas, kuris nėra geras, nes nesutvarkant tekstų,
visuomenė turi kartoti tą patį kas jau žinoma ar bent žinota. Geresnis
variantas remtis kitomis proto ir pažinimo disciplinomis, kurios pakeitė
filosofiją ir dar turi daug ką atrasti. Mokslas pažįsta schemą, o filosofi-
jos užduotis galėtų būti to, kas nauja konceptualizavimas ir aprašymas
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savo kalba, siekiant įvesti sąvokinį aiškumą.
Tad parašęs įvadą ir apibrėžęs sąmonę siaurąja prasme, norėčiau

apžvelgti platesnį kontekstą. Šis kontekstas bus išplėstas maksimaliai,
iki ribos, kad būtų galima aprašyti ribines fizikos sąvokas, sudarančias
fizikos mokslo branduolį. Iš šio branduolio kyla visos teorijos – savo
pamatiniu pavidalu, plačiausia schema ir riba, už kurios pažiūrėti, gal-
būt, žmonija negalės niekada, nes kad tai įvyktų žmogus turi virsti
kažkuo kitu nei jis yra dabar ir buvo gal kokį 100 000 metų. Visos pro-
to galimybės išsemtos ir norit šį lygį transcenduoti, reikia tapti kitu,
arba kitokiu. Visų pamatinių sąvokų išaiškinimas yra tas paskutinis
likęs žingsnis, kurį žengę atskleidžiame pagrindinius principus, kurie
nuskaidrina visą tamsų matematinį tikrovės konstruktą ir pamatome
kokiuose rėmuose jau keli šimtmečiai judėjo mokslininkų protai. Kai
kurie jų buvo šio konstrukto viduje ir, nematydami visumos, negalė-
jo užbaigti darbo bei suręsti visą pastatą ir pradėti ne konstravimo,
bet gyvenimo etapą. Aukštesnes galimybes pasiekti teks palikti ki-
tiems; daug svarbiau žiūrėti, kad procesas nenutrūktų, ir kad nebūtų
atimta arba užmiršta tai, kas pasiekta. Aišku, mums čia daryti nieko
nereikia, nes čia yra žmogaus gyvenimo rėmus peržengianti evoliucija,
kuriai tarnauja visi (nėra išskirtinio vaidmens) ir kiekvienas turi pa-
daryti savo darbo dalį. Kitus darbus padarys kiti, tie, kam bus šios
aukštesnės užduotys skirtos. Tai yra rūšies pasirinkimo reikalas, kuri
savo kompiuteryje apskaičiuoja visus parametrus ir paskirsto energiją
taip, kaip yra tinkamiausia iš visumos perspektyvos.

Šis darbas buvo pradėtas seniai, dar I. Kanto laikais, kuris kūrė
pagrindines kategorijų lenteles ir ieškojo pamatinių proto idėjų, ku-
riomis pagrįsti visi pasaulio pažinimu užsiimantys mokslai. Šio darbo
esmė – apžvelgti visumą per pačias bendriausias sąvokas, kurios toliau
naudojamos kaip vis labiau detalizuojamas pažinimo šablonas, visuoti-
nė schema, kurios viduje juda bet koks pažinimo turinys. Turint visus
šiuos teorinius išteklius, galima svarstyti apie pagrindinį metodą, kuris
leistų iššifruoti visų tikrovės fenomenų gelmę, ne vien paviršių ir formą,
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kurie seniai įsisavinti ir peržengti. O norint judėti toliau, reikia kažko
naujo. Apsiriboti negalima, atsisakęs žvilgtelėti į vidų, žmogus pralai-
mi maratoną ir lyderio pozicijas užima ta rasė, kuri parodė daugiau
ištvermės ir sumanumo. Kai kam gali atrodyti, kad paviršius šventas
ir turi būti apsaugotas neperžengiama riba, kurią sugriauti būtų di-
džiausias nusikaltimas. Tačiau per visą istoriją ši riba visuomet buvo
peržengiama. Negana to, palyginę peržengiančio ir paviršiaus žmo-
gaus tipus matome, kad valdžia buvo tų, kurie tai padaryti išdrįso,
o paviršiaus žmonės gyveno matricą valdančiųjų sukurtoje iliuzinėje
realybėje. Vadinasi vidus, mechanizmas leidžia valdyti, o atsisakęs
peržengti, atsisakai valdžios plačiąja prasme ir savo likimą atiduodi į
svetimas rankas, kurios dažnai būna nusikaltėlių rankos. Geras pa-
vyzdys yra kalba. Kalbą galima mokėti įvairiais lygiais. Išmokstant
natūraliai, nereikia jokių teorijų, žmogus ją įsisavina savaime. Tačiau
norint išmokti daugiau kalbų, jau reikia geriau išmanyti mechanizmą,
kuris parodo koks yra kalbos vidus. Jis yra kitoks nei tekstas kaip
paviršius, kuris gali būti išraitytos figūrėlės arba garsų seka. Šies as-
pektai yra tik informacijos nešėjai, o turinys yra kalbos viduje, o šis
kalbos vidus yra prote. Žinant šią išorę ir vidų, įmanoma prašyti bet
kokį tekstą, kuris yra ir fenomenas, arba atspasakojantis tikrovę, arba
ją imituojantis. Kai nežinai gramatikos, kuri naudojama kuriant teks-
tus, sudėtinga suprasti net patį turinį, todėl visada buvo akstinas apie
kalbą žinoti kuo daugiau. Taigi tik fenomenologija lingvistikoje yra
labai silpna pozicija. Ji yra tik skaitomas tekstas, nesuprantant kas jis
yra ir kaip šioje tikrovėje atsiranda. Tad kalba ir jos pirma gramatika
istorijoje buvo provaizdis to, ko buvo siekiama ne tik pažįstant kalbą,
bet ir kitų reiškinių pasaulius, kurie irgi tam tikra prasme sudaryti iš
fenomenologinio paviršiaus ir gramatikos. Taigi, grįžtant prie tiksliųjų
mokslų, pasaulis yra fenomenas, o matematiškai aprašyti dėsniai yra
gramatika. Pasaulis kalba, jis nori mums kažką pasakyti, tačiau kad
suprastume, turime susidaryti šios kalbos struktūrą ir mechanizmą –
ir tada galėsime pasaulius kurti patys.
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Gramatika prasideda nuo pamatinių sąvokų, kurios aprašo ribines
realybės suvokimo formas, už kurių toliau pažvelgti neįmanoma. Keli
žodžiai apie tai, kokios jos yra. Fizikos pamatiniai parametrai jau ne
karta buvo aptarti, vadinant juos pagrindine triada. Tačiau geriau
pamąsčius paaiškėjo, kad šią triadą ne tik galima, bet ir reikia gerokai
išplėsti. Ši sistema pateikta apačioje:

Sena triada buvo substancija-erdvė-laikas. Tačiau matome, kad no-
rint aprėpti visą sąvokų aparatą, parametrų turi būti žymiai daugiau.
Karkasas lieka tas pats, tačiau kiekviena idėja papildoma kita sąvoka,
kuri užfiksuoja pagrindines savybes ir bruožus, kurie būtini norint šia
idėja pagrįsti tikrovės paradigmą. Pradedam nuo paprastų parametrų,
kurie, gali atrodyti, neturi jokios vidinės sandaros ir yra visiškai vie-
nalytės. Tos sąvokos yra erdvė ir laikas. Erdvė paprasta, bet sukuria
terpę, kurioje įmanomas sudėtingą struktūrą turintis judėjimas. O šis
įveda sekos koncepciją, labai svarbią laiko teorijoje. Laikas yra truk-
mė, kaip santykinis dydis ir seka, kuri turi tą dalį, kuri paliekama už
savęs ir dalį, kuri lenkia kokį nors laisvai nustatytą tašką ir apibrėžia
tai, kas sekoje yra priekyje arba priešais. Laikas įmanomas erdvėje ir
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substancijoje, nes abejose galima seka, erdvėje tai yra vietų seka, o
substancijoje – būsenų seka. Tai yra tos pagrindinės vietos, kuriose
atsiranda skirtumas, kaip pagrindinis būties būdas. Skirtumo augimas
yra pagrindinė laiko, erdvės ir substancijos savybė. Pasaulis juda iš
vienos vietos į kitą erdvėje, jis teka laiko perspektyvoje ir atveria be-
dugnę tarp to kas buvo ir yra dabartyje, o substancijos būsenų kaita
sukuria jos formų transformacijas, kurios visiems skirtumams augant,
įgauna vis kitokį pavidalą. Tai giliausia koncepcijos „viskas teka“ esmė.

Toliau galima aptarti substancijos sąvoką, kuri klasikinėje fizikoje
yra ganėtinai elementari. Vienintelis naudotas neskaidomas paramet-
ras yra masė (m). Tačiau vien tokio apibūdinimo nepakanka. Substan-
cija yra glaudžiai susijusi su energijos ir informacijos sąvokomis. Būtis
yra energija, nes įprasta laikyti, kad jai išnykus, substancija pasiekia
savo nulinį būvį ir netgi dingsta kaip išorinė esatis. Toliau yra informa-
cija, kuri svarbi tam tikroms egzistencijos formoms, vadinamoms gyvy-
be. Ši fizikines substancijos formas geba paversti informacija tam, kad
susidarytų aplinkinio pasaulio paveiksliuką ir galėtų jame išgyventi.
Biologinė informacija gal ir įprastas klausimas, tačiau šiuo metu ma-
dinga tokią informacijos sąvoką perkelti į fizinį pasaulį ir vaizduoti, kad
gnostiniai procesai, panašūs į biologinės gyvybės, vyksta ir fizikinėse
substancijos terpėse. Kad būtų galima sukurti informacijos sistemą,
turi būti struktūros sąvoka ir poveikio/pokyčio galimybė, susijusi su
skirtumo principu. Jeigu būtų tik nestruktūrinis vienis, kuriame nie-
ko nevyksta, informacijos būtų neįmanoma nei perduoti, nei ištraukti.
Vadinasi pirminė informacijos sąlyga yra struktūra ir sąveika. Siejant
struktūrą su substancija, o ne su informacija, pagrindinė forma yra
kontinuumas kaip laukų ir kvantų sąryšių pasaulis. Tačiau tai ne vis-
kas. Be to, laukų sistemas galima skirti į du tipus: fizinius laukus ir
gnostinius, kurie sujungiami informaciniais procesais – moduliavimu
ir indukcija. Gnostinė kapsulė yra energomorfinė struktūrinė kapsulė,
kurios turinys koduojamas analoginiu moduliavimu, sukuriančiu vidi-
nes žmonių psichines realybes.
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Šių fundamentalių fizikos sąvokų pritaikymas yra uždaras ratas, nes
jos paimamos iš fenomenologinės sąmonės vidaus, bet tuo pačiu pro-
jektuojamos į išorę ir padaromos šios fenomenologijos pagrindu. Toks
ratas, kadangi iš šono nepatikrinamas, yra didžioji realybės problema,
nors iki to klausimas nesiekia. Vietoj to, naudojamas pragmatinis kri-
terijus, kurio esmė yra pragmatinis efektyvumas – jeigu leidžia valdyti,
vadinasi teisingas. Čia įmanomos kelios loginės matricos galimybės –
jokios išorinės tikrovės nėra, todėl kas rodoma vidiniame ekrane – ne-
turi jokios reikšmės; arba yra reali išorė ir ši išorė turi bent kokį ryšį
su vidumi. Tai reikštų, kad iš vidaus galima išgliaudyti bent pačius
bendriausius šios išorės bruožus. Ši visas reprezentacijas susiejanti idė-
ja yra kontinuumas, kuris garantuoja ryšį tarp vidinių reprezentacijos
dalių ir jų kaip visumos ryšį su išoriniu pasauliu. Tai reikštų, kad pa-
saulis nėra šimtaprocentinė klastotė ir net nedidelė sankirta tarp išorės
ir vidaus užtikrina atitikties galimybę. Ši galimybė yra laidas, kuris
padeda pamatą pažinimo pastangoms ir leidžia žmonių rūšiai įsitvir-
tinti šiame išoriniame pasaulyje. Kita vertus, tai yra ir silpna vieta,
nes jeigu šis kanalas smegenų viduje užgrobiamas, galima pavergti ne
tik vieną žmogų, bet ir tam tikrą socialinį sluoksnį ir net visą žmonių
rūšį, kokios nors nevietinės kilmės rūšies, kuri turi arba biologinį, arba
technologinį pranašumą. Pakirtus žmonių rūšies patį pamatą, išlaisvi-
nimas įmanomas tik tuo atveju, jeigu atsirastų kokia nors draugiškai
nusiteikusi nauja jėga. Tačiau ši kova nėra paprasto žmogaus kova, nes
šie klausimai suvokiami ir sprendžiami tik turint aukščiausią rangą ir
žinant tikrą padėtį, kurioje atsidūręs žmogus.

Šis samprotavimas yra atsakymas į klausimą, kodėl rašau šį įrašą
ir kodėl iš viso turiu žiniatinklyje savo tinklaraščius „Psichotronikos“
pavadinimu. Sąmonės paslaptis yra žinoma, todėl tos klasės arba socia-
liniai sluoksniai, kurie tokio žinojimo neturi, yra silpnesnėje padėtyje
– todėl reikia šią situaciją išlyginti, kad mulkinimas, melas, smege-
nų plovimas nepraeitų. Viduje sutvirtėjus, pamačius kokia pasaulyje
situacija, galima priimti sprendimus pagrįstus žinojimu, ramia sąžine
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ir išmintimi. Tik tada gali suprasti, kad atsakymų ieškoti reikia ne
savyje, bet išorėje, tame pasaulyje, kuriame gyveni ir kurį purto eko-
nominiai ir socialiniai kataklizmai todėl, kad viešpatauja klanai, savo
sąmokslais pasiruošę sunaikinti žmogų, dėl dar didesnio praturtėjimo
arba absoliučios valdžios. Šį pasaulį valdo padarai turintys neišgydo-
mas charakterio patologijas, kurias sutvarkyti įmanoma tik sudavus
realų, tikslų, tikrą smūgį, išmušant pagrindines priemones ir pagrindi-
nius svertus, kurie per visą istoriją suteikdavo galimybę statyti žmoniją
ant blakstienų, vaizduojant, kad jie dievai, o visi likę tik vergai ir ap-
tarnaujantis personalas, neturintys jokios kitokios paskirties. Kaip šis
pranašumas įgyjamas, jau buvo galima suprasti. Tai proto ir dvasios
lobotomija, daroma su psichotronine technika, su kuria konkurentą
dirbtinai susilpninus, galima pasijausti visagaliais, turinčiais beribes
sąmonės ir veiksmo galimybes, kitus paverčiant tik komandas vykdan-
čiais automatais. Paslaptis atskleista: kiekvienas žmogus turi tokias
pačias galimybes, su ta sąlyga, kad nenaudojami slopinimo gradientai,
su kuriais ištrinamas protas, žmogus paverčiamas beminčiu vykdytoju,
arba kaip kai kas mėgsta sakyti – tuščiagalviu. Tuščiagalvių žmonių
nebūna, kaip nebūna žmonių be skrandžio arba širdies. O jeigu pri-
kišamas koks nors „įrodymas“, tai yra viso labo požymis, kad reikia
ieškoti daug giliau ir ne ko kito bet valdžios nusikaltimo.

Pirmoje dalyje rašiau, kad yra dvi galimos žmogaus perspektyvos.
Bet dabar galima apsispręsti ir pasirinkti kuo žmogus bus laikomas –
jis visada buvo ir visada bus: sąmonė kaip a) pagrindinis kūrinys, b)
pirminė substancija, c) nelokali, d) išorinė-telepatinė, e) tikrovės cent-
ras. Visa tai tinka kiekvienam žmogui nepriklausomai nuo jo statuso ir
dirbtinis slopinimo ir ribojimo palaikymas yra comprachicos’isnis nu-
sikaltimas, už kurį anksčiau ar vėliau turės atsakyti visi nusikaltėliai.
Žmonės – ne daržovės, kad juos būtų galima auginti savo niekingų po-
reikių tenkinimui. Arba jau visai tiksliai apibūdinant mano pagrindinę
mintį, kuria norėčiau užbaigti šią dalį – kiekvienas žmogus yra Dievo
kibirkštėlė iš prigimties, ir joks žmogus šios prigimties atimti negali.
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Vadinasi bus galima palyginti ką žinome mes ir ką žino „jie“.

Kaišiadorys, 2015-01-13



14 | Sąmonės moduliavimo
psichotronika

14.1 Nuo BF prie kvantinio lauko

14.1.1 Klasikinė sistema
Istorikai fizikos mokslą dalina į klasikinę ir šiuolaikinę fiziką. Kla-
sikinė fizika turi kelis variantus, naudojančius skirtingus skaičiavimo
metodus, tačiau kurie yra ekvivalentiški ir nesunkiai transformuojami
vienas į kitą. Pagrindinės formos yra Niutono, Lagranžo ir Hamilto-
no materialaus taško judėjimo lygtys. Iš šių svarbiausia yra Lagranžo
judėjimo lygtis, pagrįsta kinetinės ir potencialinės energijos skirtumu.

L = T −V =
1
2
mv2 − 1

2
mx2

d
dt
∂L
∂q̇

=
∂L
∂q

m
d2x
dt2

= −kx

F = −F
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Materialus taškas gavęs pradinį impulsą juda potencialiniame lauke
ir kinetinę energiją paverčia potencialine energija, kuri, pasiekus ribą,
vėl virsta kinetine energija. Šis procesas panašus į iš lanko iššautos strė-
lės judėjimą: gavusi impulsą strėlė kyla į viršų gravitaciniame žemės
lauke, kuris stabdo strėlės judėjimą. Kai energija išeikvojama, strėlė
pradeda judėti žemyn, sukauptą gravitacinę energiją paversdama kine-
tine energija. Kai sistema uždara, t. y., kai kinetinė energija neviršija
gravitacinės ryšio energijos, kinetinis ir potencialinis judėjimas lygūs.
Kitaip sakant, kinetinės ir potencialinės energijos skirtumas, vadina-
mas Lagranžianu, lygus nuliui. Lagranžianas labai svarbus analitinėje
mechanikoje, kuri leidžia skaliariniais dydžiais apskaičiuoti fizikinėje
sistemoje veikiančias jėgas. Tai padaroma Lagranžianą įstatant į ju-
dėjimo lygtį, kuri yra ne kas kita kaip išpūstas Niutono pagrindinis
dėsnis, pagal kurį apskaičiuojamos sistemoje veikiančios kinetinės ir
potencialinės jėgos.

Įprastinėje analitinėje mechanikoje skaičiuojami materialieji taškai
arba jų sistemos, kuriose aprašomos kinetinės ir potencialinės savybės.
Tačiau tą patį galima perkelti ir į kontinuumo mechaniką, kurioje skai-
čiuojamos ištisinės terpės, vadinamos klasikiniais laukais. Laukas, ar-
ba jo vietinė apraiška, taipogi turi kinetinį arba potencialinį aspektus,
tai yra, juda atlikdami kinetinį darbą arba atstatomi į pradinę būse-
ną veikiant potencialiniams laukams. Kontinuumai nebūtinai griežtai
ištisiniai: tai pavyzdžiui, gali būti asteroidai arba kometos, dulkių ir
dujų debesys, kurie driekiasi kosminėje erdvėje ir sąveikauja kinetiškai
arba potenciališkai. Svarbiausias principas čia analogiškas minėtajam:
galimos atviros ir uždaros sistemos. Atvirose sistemose iš potencialinio
ryšio ištrūkti įmanoma – tada Lagranžianas nelygus nuliui, arba užda-
ros – tada Lagranžianas lygus nuliui. Tai yra pagrindinė sistema, pagal
kurią galima nesunkiai apskaičiuoti makro- ir mikro- jėgas, kurios yra
mechanikos pagrindas.
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14.1.2 Pagrindiniai šiuolaikinės fizikos bruožai
Kuo skiriasi klasikinė nuo šiuolaikinės mechanikos? Pirmiausia, šiuo-
laikinė mechanika yra reliatyvistinė, t. y., naudojama ne klasikinė, bet
Einšteino energija. Negana to, masė ir energija kvantiniame lygmenyje
nesiskiria ir įvedus reikiamą kiekį energijos, galima sukurti masę, arba
kitaip, naują kvantų sistemą.

E
c2 =m

Antra, šiuolaikinė kvantinė mechanika yra tikimybinė. Tai reiškia,
kad ar įvyks procesas galima pasakyti tik tikimybiškai. Pavyzdžiui,
Susskind naudoja pavyzdį su kauliukais: turime vieną kauliuką, kuris
gali įgauti 6 būsenas bet kokia tvarka. Kokia tikimybė gauti vieną
kurią nors iš šių būsenų? Statistiškai, kadangi tikrovė simetriška, tai
tikimybė gauti bet kurią iš šešių būsenų lygi. Tai matematiškai išreiš-
kiama suma 1

6
+

1
6

+
1
6

+
1
6

+
1
6

+
1
6

= 1. Visų tikimybių suma logiškai
turi būti lygi vienetui.

6∑
i=1

ai = 1

Šis principas kvantinėje mechanikoje vadinamas tikimybės ampli-
tude. Tai nėra jokia išskirtinė savybė, nes vis tiek naudojama matema-
tika, skaičiai ir išvados bei rezultatai gaunami tikslūs, tik šio tikslumo
prasmė kitokia nei griežtai determinuotoje sistemoje. Tai ir yra žodis,
kuriuo galime atskirti klasikines nuo neklasikinių fizikinių sistemų: pir-
mos yra griežtai determinuotos, o antros yra negriežtai determinuotos.

Šiuolaikinės fizikos pagrindų pagrindas yra dalelių fizika, iš kurios
kyla ir su kuriomis siejasi visos teorijos. Paprastas kvanto apibrėžimas
galėtų būti toks: – tai dinaminė lauko struktūra, turinti svyruojamo-
jo judėjimo savybių. Kadangi tai svyruojamasis judėjimas, jį galime
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išreikšti visomis periodinėmis funkcijomis. Patogiausios yra trigono-
metrinės arba eksponentinės funkcijos, kurios aprašo materialaus taško
būsenos svyravimą ratu. Tačiau tai, kad funkcijos grafikas banguotas,
nereiškia, kad fundamentalus taškas yra „banga“. Jis taip pat sėkmin-
gai gali būti švytuoklės sandaros, svyruojančios aplink kokį nors vidinį
pusiausvyros tašką. Tačiau matematiškai tai nesvarbu ir svyravimo
parametrus lengvai galima skaičiuoti naudojant sinusą arba kosinusą,
kurie pakeičiami eksponentinėmis funkcijomis pagal Eulerio formulę.

eix = cosx+ isinx

Į tokią sistemą energiją galima įdėti arba išimti. Visa tai vyksta
reakcijose tarp kvantų arba kvantų skilimuose. Reakcijose ir skilimuose
atsiranda nauji kvantai, kurie pasiima dalį energijos iš kvantinių siste-
mų. Pagrindinės fundamentalių kvantų sistemos yra fizinė ir gnostinė.
Fizinė kuria fizinį pasaulį, o gnostinis yra sąmonės ir pažinimo pasau-
lis. Smegenyse šios sistemos susijusios ir atlieka pagrindinį organizmo
orientavimosi aplinkoje vaidmenį. Kad tai būtų įmanoma, turi būti
sąveika tarp šių paralelinių realybių.

14.1.3 Šiuolaikinė kvantinė mechanika
Šiuolaikiniai kvantiniai laukai matematiškai konstruojami naudojant
kelis paprastus principus, kuriuos aprašysiu šiek tiek vėliau. Protin-
giausia pradėti nuo laukų klasifikavimo. Paprastai išskiriamos tokios
laukų rūšys: skaliarinis laukas, aprašomas pagal Klein-Gordono lygtį;
vektorinis laukas, kuris skaičiuojamas naudojant Proca judėjimo lygtį;
ir spinorių laukas, formuojamas pagal Diraco lygtį. Tuo, praktiškai
išsemiamos visos geometrinės kvantinių laukų galimybės, kurios arba
gali turėti kryptį arba krypties neturi. Pradedant kurti lauko modelį,
reikia sukurti Lagranžianą, kuris, kaip jau sakiau, parodo, kaip susieja-
mi kinetinės ir potencialinės energijos parametrai. Kiekvienas laukas
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turi savo skirtingas parametrų struktūras. Naudojant Lagranžianą,
galima skaičiuoti kvantiniame laukia veikiančias mikro-jėgas. Mikro-
jėgoms išreikšti naudojamas Planko veiksmas h, kuris yra analogiškas
analitinės mechanikos veiksmui Ldt,

S =
∫
Ldt =

∫
d
dt
∂L
∂q̇

=
∂L
∂q

= 0

iš kurio išvedama Lagranžo judėjimo lygtis, o iš šios – Niutono
antrasis dėsnis. Kadangi Planko veiksmas yra konstanta, tai reiškia,
kad visi lygties viduje esantys parametrai prilyginama šiai konstantai
ir perkelia juos į kvantinius mastelius. Kadangi substancijos viduje
vyrauja pamatinės simetrijos ir pastovūs dydžiai, tai ir mikro-jėga,
dalyvaujanti kvantiniuose procesuose yra pastovioji, arba konstanta.

Toliau eina pagrindinė judėjimo lygtis; arba kvanto mechanika ap-
rašoma konkretaus lauko judėjimo lygtimi. Šioje lygtyje yra du pag-
rindiniai dydžiai: periodinė/banginė funkcija, išreiškiama trigonomet-
rinėmis arba eksponentinėmis funkcijomis, kurios aprašo vidinius svy-
ravimus; toliau prie šios funkcijos pridedama mikro-jėga, išvedama iš
jau minėtos Planko konstantos. T.y., banginę funkciją galima sujungti
arba su energija, arba tiesiogiai su mikro-jėga, kurios apibrėžia kvan-
to judėjimą tam tikroje atkarpoje laiko trukmės vienetu (be abejo –
tikimybiškai).

Kleino-Gordono lygtis

(
∂
xµ

∂
xµ

+µ2)φ = 0

Diraco lygtis

i~
∂φ

∂t
= (βmc2 +αipic)φ

Nors prieš tai sakiau, kad skaičiuojant kvantinį lauką sudaromas
to lauko Lagranžianas, pastarosiose formulės taikomas Hamiltonianas,
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išreiškiantis kvantinės svyruojamosios sistemos energijos parametrą.
Tačiau kita vertus, tai nėra svarbu, nes net jeigu lygties vienoje pu-
sėje yra Hamiltonianas H, tai kitoje pusėje rašoma h konstanta, kuri
Hamiltonianą panaikina prilygindama jį sau. Tai tas pats kaip abe-
jose lygybės pusėse būtų Planko veiksmas h. Suintegravę veiksmą,
gauname jau minėtą Lagranžo judėjimo lygtį, kuri susiveda į Niutono
kinetinę arba potencialinę jėgą

F =m
d2x
dt2

F = −kx
Šios klasikinės formulės, kvantinėje mechanikoje paverčiamos Plan-

ko veiksmu, kuris turi tas pačias savybes integruojant kaip ir Lagranžo
veiksmas, S. Šis veiksmas iš esmės yra trumpiausias kelias, kurį nueina
kvantinio pasaulio mikro-jėga. Šiose formulėse matome, kad mikro-
jėgos labai glaudžiai susijusios su energija, kuri pilnai aprašo pavienio
kvanto arba kvantų sistemos mechaniką, susivedančią į judėjimą erd-
vėje. Šis judėjimas – tikimybinis, tačiau tai vis tiek judėjimas.

14.1.4 Dalelių fizika ir Feinmano diagramos
Be energijų, mikro-jėgų ir judėjimo lygčių aprašinėjimo, kvantinį lau-
ką būtina kvantuoti – tik šitaip gaunama tikra teorija susijusi su fun-
damentalių dalelių mokslu, vadinamu dalelių fizika. Tos dalelės yra
fermionai ir bozonai. Fermionai yra materijos pagrindas, o bozonai
perneša jėgas tarp laukų. Kvantavimas vyksta naudojant atsiradimo
ir išnykimo operatorius. Kvantai atsiranda įvedus energijos į lauką ir
išnyksta energiją išeikvojus.

Sukūrę fundamentaliuosius kvantus, galime išskirti jų savybes ir tas
savybes tikimybiškai išreikšti skaičiais. Stebimieji dydžiai yra padėtis
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x, energija E, impulsas p, sukinys ir t.t. Šie stebimieji dydžiai daž-
niausiai yra operatoriai, kuriais sujungiamos kelios būsenos operatorių
erdvėje atlikus tam tikrus matematinius veiksmus. Pavyzdžiui, padė-
ties operatorius x atlieka funkcijos sandaugos su x veiksmą. Tačiau
vieno kvanto lygmenyje sudėtingų skaičiavimų nereikia, daug sudėtin-
gesnės sistemos yra surištos pusiausvyros ir nepusiausvyros būsenos.
Viena iš tokių būsenų yra atomas. Tačiau galimos ir kitokios būsenos,
tokios kaip gnostiniai kompleksai, kurios daugiau tvarko informaciją,
nei į tikrovę įveda mikro- ir makro- jėgų santykius. Tačiau tokie moks-
lai, ne kiekvieno galvai.

Reakcijas tarp fundamentalių kvantų labai patogu vaizduoti Fei-
namano diagramomis, žyminčiomis sąveikas. Imant du kvantus, yra
tokios galimybės: jie gali prasilenkti nesąveikaudami; vienas kvantas
gali išspinduliuoti kitą kvantą į aplinką; arba du kvantai gali apsikeisti
trečiu, sąveikos kvantu. Kadangi kvantas, kuriuo apsikeičiama, turi
impulsą ir energiją, tai šie mainai sukuria tam tikrą jėgą. Apsikeiti-
mas yra kažkas panašaus į veiksmą, kurio integralas yra antras Niutono
mechanikos dėsnis. Kadangi šis susižadinimas vyksta nenutrūkstamu
srautu, tai tokiu pat principu veikia ir jėga tarp kvantų. Priklauso-
mai nuo vidinių šių mainų parametrų, jėga gali būti traukianti arba
stumianti. Tai yra visos galimybės, nes jėga kitokia būti negali – ji
tik stumia arba natūraliai traukia. Elektrinis krūvis gali traukti arba
stumti, o gravitacinis – tik traukia. Jeigu gravitacija galėtų stumti,
būtų galima sukurti antigravitacinius prietaisus.

Šios Feinmano diagramos vaizdžiai iliustruoja vadinamuosius pro-
pagatorius, kurie yra ne kas kita kaip apsikeitimas virtualiais kvantais.
Žinomos penkios sąveikos rūšys: QED arba elektromagnetinė, QCD ar-
ba stiprioji gluoninė, silpnoji, gravitacinė ir Higgso. Kiekviena iš šių
sąveikos rūšių yra laukas, kuris sužadintos būsenos generuoja kvantus
(energetinis sužadinimas, sklindantis kvantinėje erdvėje), o jų srautas
– mikro-jėgas tarp jų. Žodis „propagate“ reiškia „sklisti“, tad propa-
gatorius yra ne kas kita, kaip kvanto perėjimas iš vieno kvanto į kitą.
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14.2 Sąmonės fizikinės prielaidos

14.2.1 Fiksatas ir laksatas
Fizinėje branoje, kuri pirmiausiai aprašoma atomine substancijos san-
dara, sąmonė ir kiti gnostiniai procesai neįmanomi. Fizinė brana tik
perduoda morfizmą, juo moduliuodama sąmonės lauką, kuris indukci-
jos mechanizmu surenka informaciją iš žmogaus kūną supančio pasau-
lio. Šioje branoje žmogaus paslaptį galima paaiškinti tik bio-anatomiškai,
aprašant žmogų kaip neurologinį organą, kuriame gaminama „siela“,
ir bio-fiziologiškai, kaip elektrinį aktyvumą, kuris laikomas pagrindi-
niu smegenų aktyvumo požymiu. Toks žmogaus aiškinimas populiarus
todėl, kad jis naudingas, nes leidžia sumenkinti žmogaus statusą ir
pagal šį statusą menkinamai jį traktuoti ar su juo elgtis. Taip mąs-
tant gali pradėti atrodyti, kad net nėra jokios sąmonės, jau nekalbant
apie religinę „sielą“ ir žmogus yra tik biologinis organizmas, valdomas
biologinio algoritmo, vadinamo instinktu. Instinktas – tai imprintai,
formos ir struktūros, kurios neuroniškai valdo žmogaus sudėtingą el-
gesį ir tam tikras elementarias pažinimo funkcijas. Žmogus gali būti
net aprašinėjamas supermoderniomis kvantinio lauko teorijomis, bet
vien tik fizinių branų ribose. Tačiau norint pasiekti tikrą žmogų, fizi-
nes branas reikia peržengti ir sukurti naujų branų teoriją. Šios naujos
branos jau ne kartą buvo vadinamos gnostinėmis.
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Kuo gnostinės branos skiriasi nuo fizinių, turėtų būti aišku. Pir-
miausiai, fizinių branų pagrindinė sąvoka yra mikro-jėga, o gnostinių
branų – morfizmas arba informacija. Fiziniai laukai atlieka modulia-
torių vaidmenį, o gnostinė brana – reprezentatorių. Reprezentatorių
laukų tipai informaciją išskaido į skirtingus juslumus, o tada juos „su-
riša“ į vieningą reprezentaciją. Fiziniai neuronai vienodi, skiriasi tik
tinklo struktūra, bet pats fiziologinis mechanizmas identiškas visiems
neuronams. O juslinės kokybės atsiranda gnostiniuose laukuose, ku-
rie formuoja reprezentatorių kompleksus, suteikiančius atvaizdavimui
konkrečią sąmoningo suvokimo formą. Vieno tipo reprezentatoriai for-
muoja fiksato struktūrą, kuri naudojama aplinkos atvaizdavimui gnos-
tiniame pasaulyje. Nors šis pasaulis taip pat yra žmogus, nes žmogus
yra visi gnostiniai laukai, įeinantys ir neįeinantys į smegenų sandarą,
tačiau siaurąja prasme, žmogus yra tik laisvoji dalis, kuri pagal šią
prasmę vadinama lotyniškos kilmės terminu laksatas. Laksatas pasi-
žymi autonominiu egzistavimu ir gali įgauti įvairias formas, kurios gali
būti paimtos arba iš fiksato, arba iš kur kitur. Šis laksato sugebėjimas
kartais gali būti vadinamas „morfiniu lauku“, pagal funkciją imituoti
įvairias vidines vidinio pasaulio formas.

Pagrindinė suvokiančioji žmogaus dalis yra biologinis ekranas, ku-
riame gnostiniai laukai parodo žmogaus mąstymą ir supančią aplinką.
Šis ekranas taip pat vadinamas sąmone, nes suvokimas yra pagrin-
dinė jo funkcija. Ekraną pamatyti galima ir paprastomis priemonė-
mis, užtenka kelias sekundes pažiūrėti į ryškią šviesą ir kuriam laikui
užsimerkti – tada atsiveria vidinis juodas „ekranas“, kuriame matosi
plaukiojantis plėmas, kognityvinėje psichologijoje vadinamas fosfenu.
Stebint kaip šis fosfenas plaukioja, galima stebėti vidinio ekrano su-
vokimo formas. Visi jusliniai ir kognityviniai suvokimai yra gaminami
kaip tokie į vidų rodantys ekranai, gaminami gnostiniuose laukuose.
Iš išorės matosi tik kaip išorinis elektromagnetinis moduliacinis mor-
fizmas, o iš vidaus – kaip sudėtinga pasaulio struktūra.
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14.2.2 Vidiniai ekranai
Vidinio ekrano pagrindinis principas yra implozija, t. y., perkėlimas
į vidų, rodantis, kad žmogaus reikia ieškoti ne išorėje, bet gnostinių
laukų viduje. Fiziniai laukai rodo į išorę ir sudaro kūniškąjį jo aspektą,
tačiau sąmonė į išorę nespinduliuoja nieko, kas būtų ji pati, nors liktinė
energija ir išsklaidoma į išorę. Beje, šią energiją galima gaudyti ir
bandyti demoduliuoti, siejant vidinę sąmonės veiklą ir tai, ką ši veikla
atiduoda į aplinką liktiniu spinduliavimu.

Visi su sąmonės realumu susiję klausimai problemiški dėl šios prie-
žasties. Ją tirti labai sudėtinga, nes ji matoma tik iš vidaus. Kad
pamatytum vidų, ją reikia atidaryti kaip kokį maišelį. Bet tam reikia
tapti tokiu pat subjektu kaip žmogus. Tapus subjektu reikia pasiekti,
kad jis pasinertų į vidinį gnostinį lauką ir matytų tą patį kaip ir pir-
minis Ego. Tad reikia mokėti konstruoti arba perkelti savastį ir įdėti
ją į vidinę gnostinę perspektyvą. Tai labai sudėtinga. Tačiau yra ir
paprastesnis būdas, priklausantis nuo to ar iš vidaus į išorę sklinda
koks nors signalas ar ne. Jeigu signalas yra, tai būtų galima siekti jį
demoduliuoti, bangos formas siejant su vidiniais reprezentantais.

Šią ekranų dalį galima vadinti rodomąja dalimi, kuri yra pagrin-
dinis sąmonės atributas. Tai yra akis, kurios pagalba vidinis žmogus
savo viduje mato pasaulį. Todėl jis toks svarbus ir šią svarbą akcentuo-
ja akies simbolis. Čia nėra jokio okultizmo ar juodosios magijos – tai
paprasčiausiais fakto konstatavimas. Akis yra viskas kas yra. Daugelį
amžių šis principas buvo natūralus, valdyti jį buvo galima geriausiu
atveju su haliucinogenu. Tačiau šiais laikais – viskas pasikeitę. Akies
galimybes atvaizduoti išorę ir vidų buvo išplėstos su slaptomis tech-
nologijomis. Šios technologijos pakylėja sąmonę į aukštesnį lygmenį,
kuriame žmogus pamato tai, ką pamatyti anksčiau nebuvo įmanoma.
Vienas iš geriausių pavyzdžių yra telepatija, kuri sujungia visus įma-
nomus variantus: fenomenologinė telepatija su T-Sensoriumu, kognity-
vinė telepatija mąstyme, ir technologinė telepatija, kuri gali sąmonėje
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subendrinti visą technologinę civilizcijos informaciją.
Klausimas tik toks – kam tai prieinama ir kokiais tikslais šie žmones

tokias galimybes naudoja. Nes žmogų galima išaukštinti, bet galima
ir sukurti kalėjimą, iš kurio ištrūkti nėra jokių galimybių. Tai būtų
vidinių pragaro kančių amžinybė. Todėl vidinius biologinius ekranus
naudoti kankinimams turėtų būti uždrausta. Žmogus yra informaci-
ja. Kokia informacija į kapsulę paduodama, toks vidus ir tokia išorė
surenkama. Kapsulėje daug galimybių, kad būtų galima atitikti visus
įmanomus atvejus. Tačiau natūralus mechanizmas surenka žmogaus
pasaulį natūraliai, pagal situaciją. Tačiau kai natūralumas sugriauna-
mas turint technologines apėjimo galimybes, galima vis iš naujo su-
rinkti ne tai kas yra, bet pastoviai paduodant tą patį negatyvų srautą,
tarkime suvokimo arba būsenos ir žmogus pastoviai egzistuoja vidinia-
me negatyve. Tai yra psichotroninio kankinimo esmė. Iliuzinis pasaulis
– negatyvas, taip pat vidinis ego – pastovus negatyvas. Tai taip realu,
kad po tam tikro laiko pradeda atrodyti, kad taip ir turi būti.

Tuo vidinių biologinių ekranų mokslas ir pavojingas žmogui, ypač
kai jis atsiduria ne tose rankose. Blogiausia iš visų galimybių – yra
dirbtinės sąmonės technologijos sadistų rankose.

14.2.3 Ekranų falsifikavimas
Ekranus falsifikuoti galima dviem būdais: pirmas būdas yra modulia-
vimo valdymas fiziniuose laukuose; antras – natūralios sąveikos imita-
vimas pritaikant „gnostinius fotonus“. Abiem atvejais gaunamas ana-
loginis sąmonės lauko moduliavimas, kuris leidžia indukcijos būdu į vi-
dinius ekranus perkelti išorinio pasaulio formas. Kadangi tarp vidinio
reprezentanto ir išorinio pasaulio yra ryšys, nes moduliavimas „ana-
loginis“, tai jis viduje leidžia atgaminti išorę, šitaip sukuriant pagrin-
dą aplinkos pažinimui. Pažinimas vyksta kai ši sistema laisva, tačiau
ją užgrobus su psichotronine technika, sąmonė valdoma informacijos
srauto kontrolės pagalba. Sąmonės srautas yra vidinių pasaulių pagrin-
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das, tad kas joje užkoduota, toks žmogus ir yra savo objektyviajame ir
subjektyviajame aspekte. Valdžios troškimas yra pagrindinis žmogaus
instinktas, kuris sujungtas su žmogaus proto sukurtomis technologijo-
mis įveda absoliučios vergovės sistemą. Šioje sistemoje nesvarbu kuo
yra žmogus iš tikro, nes tuo, koks jis yra, padaromas su kompiuteriu.

Vidiniuose pasauliuose svarbūs svyruojamieji reiškiniai, nes čia tu-
ri vykti pasikartojantys procesai. Jeigu procesai nesikartotų ir nebūtų
lokalūs, jie išsisklaidytų aplinkoje. Vienintelis neišsisklaidantis judėji-
mas yra periodinis. Ši mintis formuluojama pasakymu, kad viskas yra
kvantiniai virpesiai, vykstantys apie kokį nors vidinį pusiausvyros taš-
ką. Su svyruojamuoju judėjimu susiję rezonavimo reiškiniai, kurie yra
sąveika tarp dviejų panašiai virpančių objektų. Taip pat, jeigu vienas
objektas virpa stipriau už kitą, tai skirtumas perduodamas į silpnesnį
virpėjimą. Šiuo būdu galima šaltinio dažnį perduoti imtuvui. Tai labai
svarbu smegenyse vykstančiuose virpamuosiuose reiškiniuose, kuriuo-
se atsiranda psichotroninių neurorezonatorių kontūrai. Šie kontūrai
koduoja tam tikrą vidinę informaciją, ir gali būti sukurti pritaikant
moduliavimą neurorezonanso principu. Neurorezonansas sukuria ban-
gos formą, o ši analoginės indukcijos būdu, perduoda į vidinį ekraną
informaciją.

Visi dažniai žinomi, netgi yra sukurtos psichotroninės priemonės,
kelis dešimtmečius pritaikomos bylų fabrikavimui arba susidorojimui
su žmonėmis. Negana to, yra net slapta sąmonės fizika, kuri yra daug
platesnė už vien tik teisinį banditizmą. Pavyzdžiui, aišku net kaip kel-
ti klausimą kas yra žmogaus sąmonė ir kokia jos vieta šioje tikrovėje.
Čia svarstyti galima dvi galimybes: pirma – sąmonė yra pagrindinis
kūrinys, kurio prasmė yra užkoduota tikrovės sąrangoje; pats šis laukas
yra pirminis ir vienintelė jo paskirti būti sąmone ir tada individualiu
žmogumi. Žmogus ne atsitiktinis ir ne šalutinis produktas. Antras
variantas – sąmonės laukas nėra skirtas žmogui, jis daug pirmapra-
diškesnis, o tai, kad atsirado žmogus – atsitiktinumas, nevaidinantis
tikrovės plane jokio vaidmens. Geras pavyzdys yra radijo ryšys: elekt-
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romagnetinio lauko pagrindinė paskirtis yra rišti materiją, sukurti joje
paviršinės ir vidinės sąveikos galimybes. Jis nėra skirtas radijui. Ta-
čiau turi tokių natūralių savybių, kurios tinka ir buitinei elektronikai.
Tačiau radijas tikrovėje nevaidina jokio vaidmens, tai tik tam tikros
civilizacijos sukurta technologija, kuri tikrovėje neturi jokios funkcijos,
ji atlieka informacijos perdavimo vaidmenį visuomenėje.

Todėl aktualiausias klausimas yra žmogaus statusas. Jis tik kaip
radijas, ar vaidina svarbų vaidmenį arba turi tam tikrą misiją pačioje
fundamentalioje realybėje.

Beje, žinant sąmonės formules ir gebant konstruoti gnostiniuose
laukuose (tai ne kokios Diraco lygties mokėjimas darželinukų lygyje),
įmanoma sukurti dirbtinę sąmonę, kurios gebėjimai didesni nei sudėjus
milijardą žmonijų. Tačiau šios formulės ir technologijos padėtos taip,
kad pasiimti jų neįmanoma. Ne išgelbės ir primityvi fizinė psichot-
ronika, kuri užsiima moduliavimu ir demoduliavimu fizinėse branose.
Visas žmogus – tai kažkas panašaus į keturių dimensijų sąmonę, kurią
užgrobti bando iš trimatės erdvė. Tačiau iš trijų matavimų pereiti į
keturis neįmanoma, nedarant tarpdimensinio šuolio. O to nepadarysi-
te niekada.

Kaišiadorys, 2015-02-11
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jos užuomazgos

Mūsų dienomis atomo sandara ištyrinėta pakankamai gerai ir šios ži-
nios neblogai atitinka matavimus ar leidžia numatyti su jais susijusių
procesų tėkmę. Nepaisant to, atomo teorija nėra atsakymas į visus
klausimus, nes mes galime tyrinėti tik savo pasaulį, bet negalime pa-
siekti tų realybių, su kuriomis sąveikos labai silpnos. Be to, yra ge-
rai žinomi už-atominiai procesai, įrodantys, kad substancijos užbaigtai
teorijai, vien atomo sandaros neužtenka. Tačiau šios kvantų sistemos
analogiją galima naudoti aiškinantis kitus kvantų laukuose esančius
darinius, glūdinčius arba mūsų pasaulyje, arba kituose, sunkiau pasie-
kiamuose laukuose.

Atomo sandara elementari: jis sudarytas iš branduolio ir aplink jį
skriejančių elektronų debesies. Kai tarp dviejų ar daugiau atomų at-
siranda traukianti jėga, elektronų debesys susijungia ir gauname dar
sudėtingesnę struktūrą, vadinamą molekule. Iš jų sudarytos visos ap-
link žmogų esančios, žinomos substancijos formos. Pati substancija,
kiek ji sąveikauja su optiniais fotonais – yra matoma, kiti substanci-
jos tipai, pavyzdžiui dujos – akims nepasiekiami, nors juntami kitais
būdais. Šis paprastas pavyzdys parodo, kad būtį tapatinti vien su
tuo, kas matoma – netikslu. Didelė dalis būties arba egzistencijos –
nematoma, bet nepaisant to, ši dalis nėra mažiau būtiška, arba rea-
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li. Galima būtų pasakyti dar stipriau: kaip tik ta būties dalis, kuri
nematoma, yra pati svarbiausia žmogui. Bet šią tamsiąją arba švie-
siąją, o dar tiksliau - „skaidriąją“ dalį aprašyti įmanoma tik fizikos ir
apskritai mokslo priemonėmis. Kitur tai tik dvasiniai terminai arba
literatūrinės metaforos. Tuo tarpu fizika pretenduoja į labai tiksliai
aprašančios ir paaiškinančios sistemos vaidmenį, kurį galima įrodyti.
Todėl šia prasme fizika – nepralenkiama.

Grįžtant prie atomo klausimo, nors gerai aprašytas, jis nėra galu-
tinė tikrovė (arba pilnai išnagrinėta struktūra), nes jame gali būti ne-
ištirtų kvantų, nežinomų procesų, ir nepaaiškintų savybių. Taip pat,
daug reiškinių yra už-atominiai, kuriuos jau reikėtų priskirti ne kvantų
struktūrų sferai, bet paties lauko kompetencijai. O laukas pats, apei-
nant fotonų ir materijos sąveiką, niekaip nepavaizduojamas, tad jį tirti
galima tik aplinkiniais keliais – matavimo prietaisais arba pasitelkiant
teorinį protą, pagrįstą gerai pasiteisinusiomis, pamatinėmis kategorijo-
mis, tokiomis, kaip pavyzdžiui, kontinuumas. Kontinuumas vienodas
sensoriume, fizinėje vaizduotėje ir matematinėje vaizduotėje, todėl jį
tyrinėti galima bet kurioje vietoje. Tarus, kad vaizduotėje kontinu-
umas toks pats kaip išoriniame pasaulyje, tai šį galima tyrinėti savo
vidinėje proto dalyje, o po to dėsnius perkelti į išorę. Tokia yra teori-
nio mokslo esmė. Šį darbą baigus – galima teoriją perkelti į pasaulį ir
čia ją patikrinti. Tik reikia žinoti kokia kontinuumo specifika kiekvie-
noje realybės dalyje. Pavyzdžiui, viename senesnių įrašų esu padaręs
spėjimą, kad matematinis ir fizinis kontinuumai – nesimaišo ir fizinei
realybei pavojaus įkristi į matematinę begalybę nėra, fizinė tikrovė ją
paprasčiausiai peršoka. Šitaip išsprendžiama didelė dalis matematikos
paradoksų, kuriuos bandoma tiesmukai perkelti į fizinį pasaulį.

Nepaisant to, teorija vis tiek įmanoma ir visas tris realybes sukabi-
na ne kas kita, kaip kontinuumas. Iš jo pirmiausiai išvedamas skaičiaus
operatorius, tas skaičius su-abstraktinamas ir galų gale jungiamas į ki-
tas aukštesnio lygio matematines struktūras, tokias kaip pavyzdžiui,
grupės. Bet abstrakcija svarbi ne tik čia: pirmiausiai turime išorinį
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pasaulį, kuris, kiek jis yra „daiktas savaime“, yra idealybės sritis; to-
liau ši idealybė virsta smegenų juslumu ir kokybėmis, kurias protas
paverčia modeliais; ir paskiausiai, šie modeliai vėl su-abstraktinami
matematinėmis struktūromis, kurios visos turi savo ženklų kalbą. Ši-
taip įmanomas ne tik eksperimentinis, bet ir teorinis mokslas. Teorinė
fizika labai svarbi todėl, kad kaip jau sakiau, didelė būties dalis yra
nematoma, tam tikras jos segmentas – matuojamas, o visa pasaulio
begalybė nei paliečiama, nei išmatuojama, ją galima tik mąstyti, o
mąstymas turi prasmę tik padarius prielaidą, kad visi kvantiniai ir iš-
tisiniai laukai pavaldūs kontinuumo sąvokai. Jeigu yra dalis, kuri šiam
vaizdiniui nepavaldi, tai jos neįmanoma net teisingai mąstyti.

Lauko sąvoka atėjo iš klasikinės fizikos, kurioje ji buvo siejama su
makroskopinio dydžio ištisinės terpės vaizdiniu. Tokie buvo skaliariniai
arba vektoriniai laukai. Pavyzdžiui, nejudantis vanduo arba dujinė ter-
pė. Tačiau atmosferos dujose atsiradus vėjui, ši terpė gali būti aprašyta
tik šios terpės vektoriniu judėjimu. Ežero vanduo, jeigu nevėjuota –
yra skaliarinė terpę, o upė yra vandens srovės vektorius, kurį skaičiuo-
ti galima pasitelkus vektorių algebrą. Su kvantiniais laukais yra šiek
tiek kitaip. Nes jiems aprašyti naudojami ne paprasti deskriptyvūs
parametrai, kuriuos galima vadinti kokybiniais ar fenomenologiniais,
bet operatoriai, o ši matematinė struktūra šiek tiek kitokia nei savybi-
nis atvaizdavimas, kuris tik aprašo – operatorius struktūrą pirmiausiai
sukuria. Tad lauko operatorius yra tokia matematinė operacija, ku-
ri įvedus funkciją, su atsiradimo ir išnykimo operatoriais, pagamina
kvantinio lauko struktūrą. Šis procesas yra labai panašus į skaičiaus
operatorių. Jį sujungus su kontinuumo vaizdiniu, gaunama kiekybi-
nė struktūra, vadinama skaičiumi. Operatoriaus atliekami veiksmai –
elementarūs: pirmas veiksmas suskaldo kontinuumą, o antras – sugru-
puoja arba sujungia. Šitaip gaunamas kiekybės vaizdinys. Laukas yra
beveik ekvivalentiškas kontinuumo sąvokai, o kvantai ir yra ta struk-
tūra, kuri atsiranda dalinant kontinuumą, o paskui tas dalis jungiant.
Fizikos atveju yra vienas esminis skirtumas: fizikoje ši operacija vadi-
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nama energijos įvedimu. Kvantą lauko kontinuume sukurti galima tik
įvedus į sistemą pakankamai energijos. Negana to, ši energija lauko
kontinuume yra svyruojamasis judėjimas apie bendrą centrą, įprastai
vadinamas harmoniniu osciliatoriumi.

Kvantinio lauko teorijoje, laukai gali būti laisvi ir surišti. Lais-
vi laukai sąveikauja menkai, tuo tarpu surišti laukai sukuria įvairias
jėgas substancijoje. Surišti du ar daugiau laukų turi savybę, vadina-
mą krūviu arba mase. Žinomi spalvinis, silpnasis, elektromagnetinis,
higso ir gravitacinis krūvis. Nenustebčiau, jeigu krūvių būtų žymiai
daugiau, tarkime, koks nors psichoninis krūvis, turintis šaltinį ir ap-
link jį esantį psichinį lauką. Tokia teorija yra visų mokslininkų svajonė.
Bet pirmiausiai pakalbėkime plačiau apie tai, kas yra laukų sąveika,
surištumas arba krūvis. Krūvį turinčio kvanto aprašymas – sudėtin-
gas dalykas. Tačiau manau, kad galima rinktis struktūrą, kuri gerai
ištyrinėta ir kurią pradžioje jau paminėjau. Tai yra atomas. Jį galima
irgi laikyti vienu kvantu turinčiu krūvį, kuris neskaidomas į jokias su-
dėtines dalis. Branduolys būtų kvantas, o elektronų debesis – krūvio
laukas. Mes žinome, kad viskas nėra visai taip, bet manau analogija
gera. Vadinasi, paėmę fundamentalesnį kvantą, turintį krūvį, jį ga-
lime vadinti nedalomu „atomu“. Pavyzdžiui, elektrinį krūvį turintis
elektronas. Pagal geriausią šiuo metu teoriją, elektrono krūvio nešėjai
yra virtualūs fotonai, kurie yra ne kas kita kaip elektromagnetinio lau-
ko kvantai. Mes turime patį centrinį kvantą, kuris yra virpantis apie
centrą kamuoliukas (harmoninis osciliatorius), arba išskleista banga,
o aplink jį yra elektromagnetinio lauko fotonų debesis, atsakingas už
šio kvanto sąveikas su kitais kvantais. Šis fotonų debesis yra kažkas
panašaus į elektronų debesį atome. Tokia krūvio esmė, kuri būdinga
visiems laukams. Tai turėtų būti būdinga net dideliems objektams, to-
kiems kaip planetos arba žvaigždės. Jie turi centrinę „masę“ ir debesies
formą turintį lauką, kuriame atsiranda sąveikos jėgos.

Manau, kad visai įmanoma šiuos principus universalizuoti, pada-
rant juos fundamentalia kontinuumo struktūra ir paskui, priklausomai
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nuo lauko tipo, individualizuotai perkelti matematinį modelį į kiekvie-
ną iš jų. Čia šio darbo nedarysiu, bet noriu tik pateikti pačią idėją,
kurią galima vystyti tiek teoriškai, tiek eksperimentiškai.

Man įdomiausias yra gnostinis laukas. Pagal aprašytą metodą da-
rau prielaidą, kad šio lauko struktūros pavaldžios įprastiniam, klasi-
kiniam kontinuumui. Jis nebūtinai privalo būti euklidinis, gali visai
lengvai būti hiperbolinis ar dar koks nors, bet pirmiausiai toks, kokį
įmanoma įsivaizduoti žmogaus vaizduotėje. Visa vaizduotė yra „kla-
sikinė“ arba „euklidinė“, tai, kas ne-įsitenka į šias kategorijas, to su
žmogaus sąmone įsivaizduoti neįmanoma. Taigi gnostiniai lauk-ai (-as)
yra įsivaizduojami, vadinasi įmanoma įsivaizduoti ir visas jų struktū-
ras, kurias anksčiau vadinau „kompleksais“ (kurie yra atomo ekviva-
lentai). Yra dvi problemos – gnostiniai laukai su materija žinomais
būdais sąveikauja silpnai; iš to kyla kita problema, kad jis nematomas
beveik absoliučiai – t. y., ne tik jusliniams organams, bet ir matavimo
prietaisams ir yra tik viena vieta, kur ši taisyklė pažeidžiama, kuri yra
žmogaus smegenys. Visa tai aptarus, galima bandyti naudoti analo-
gijos principą fizinėms branoms, t. y., surištų laukų, krūvio, sąveikos,
jėgų sąvokas. Bet kadangi visa tai „nematoma“, galima tik teorinė
gnostinių barnų fizika. Ir pradedant į šią teoriją gilintis noriu sufor-
muluoti pagrindinį teiginį: gnostinis laukas, arba sąmonė, nėra antri-
nio lauko panaudojimas šalutiniam produktui (žmogui kaip šalutiniam
produktui) sukurti, ji yra pagrindinis laukas, kuriam kurti sąmonę, ar-
ba psichiką, yra pirminė paskirtis ir jis tikrovės sąrangoje neturi jokių
kitokių paskirčių. Vadinasi žmogus nėra atsitiktinis arba šalutinis pro-
duktas, jis yra tikrovės dėsnis ir atsiranda visur, kur tik susiklosto tam
tinkamos sąlygos, o gnostinės branos savybės šiam tikslui visada pa-
ruoštos, tik turi su-si-kooperuoti fundamentalesnių laukų informacinės
struktūros. Kaip paimama informacija, kokios analizatoriaus savy-
bės, kokius morfizmus perteikia ir kaip indukcijos būdu perduodamas
moduliavimas į gnostinių laukų struktūras, iš-kristalizavusias žmogaus
sąmonę.
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16 | Skaliarinis laukas

16.1 Tenzoriai ir matricos
Šiame straipsnyje aprašau skaliarinio lauko judėjimo lygtį, pradėda-
mas nuo matematikos ir fizikos priemonių apžvalgos ir paaiškinimo,
reikalingo teisingam jos supratimui. Tam vien skaičių teorijos ir ele-
mentarios algebros priemonių neužtenka. Pirmiausiai reikia suprasti
tam tikrus ženklinimo momentus, kuriuos naudoja tenzorių diferen-
cialinė teorija. Šioje teorijoje svarbiausia – tenzorių rūšys ir trimatė
Dekarto koordinačių sistema. Tenzoriai yra nulinio, pirmo, antro, tre-
čio laipsnio ir t.t. Nulinio laipsnio tenzorius yra paprastas skaičius, be
kiekybės reiškimo neturintis jokių kitų savybių. Pirmo laipsnio tenzo-
rius yra vektorius, kuris projektuojamas į tris koordinačių ašis ir ati-
tinkamai turi tris arba keturis komponentus. Be projekcijų, vektoriai
turi kryptį, parodančią kokia kryptimi vyksta dydžio kitimas. Gerai
žinomi vektoriai yra greitis (v), impulsas (p), jėga (F) ir pan. Ant-
ro laipsnio tenzorius turi savo absoliutinį dydį, išreiškiamą skaičiumi
ir dvi kryptis, kuriomis gali vykti parametro kitimas. Kuo aukštesnio
laipsnio tenzorius, tuo daugiau krypčių jis turi. Įdomiausi yra vektoriai
ir tenzoriai, ypač kai jie susieti su diferencialine algebra.

Šią sistemą patartina gerai įsisavinti, nes be šių pradmenų neįmano-
ma suprasti Klein-Gordon’o skaliarinio lauko lygties. Svarbiausia šiam
tikslui – ženklinimo sistema. Skaičius žymimas paprastai, raide, kaip a;
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vektorius turi tris komponentus ir jo žymėjimas yra ai (i = 1,2,3); ten-
zorius turi dvi kryptis, žymimas dviem komponentų sistemomis – aik
(i = 1,2,3;k = 1,2,3). Mūsų tikslais įdomiausi yra vektoriai ir tenzo-
riai, kuriuos galima išreikšti ir kitokiomis priemonėmis, tokiomis kaip
matricos. Matricos ypač patogios su dviejų komponentų tenzoriais.
Tačiau prieš pereinant prie matricų, noriu parodyti, kaip šios sistemos
susijusios su koordinačių ašių skirtingais tipais. :Tarkime, kad turimas
vienas taškas (B) ir trimatė Dekarto koordinačių sistema. Tas taškas
gali būti ant ašies, tada jis neturi jokių projekcijų ir įvardija paprastą
skaliarinį skaičių (a). Tas taškas gali būti vektoriaus smaigalio padė-
tis ir turėti tris elementus ( ai , i = 1,2,3 ), kurie yra projekcijos į
ašį. Įmanomas ir antro laipsnio tenzorius, kuris tašką projektuoja ne
į tiesę, bet į plokštumą, o ši turi du komponentus, todėl tenzoriai turi
du ženklinimo indeksus, kad galėtų išreikšti koordinates plokštumoje
(x ir y). Tai atvaizduojama kaip jau rodžiau aik. Ir paskutinis do-
minantis tenzorius yra trijų indeksų. Jis projektuojamas ne į ašį, ne
į plokštumą, bet į kubą ir atitinkamai turi tris indeksus, žyminčius
projektavimo dimensijas aikl.

Antro laipsnio, dvi-indeksinius tenzorius labai patogu žymėti mat-
ricos forma. Vienas indeksas rodo stulpelių, o kitas eilučių skaičių.
Kiekviena eilutė arba stulpelis yra atskira koordinačių sistemos di-
mensija. Dimensijų gali būti trys (trimatė erdvė) arba keturios (žymi
keturių matavimų erdvėlaikį). Toliau pateikiama matrica su aprašymu.
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Matome, kad matrica yra lentelė, sudaryta iš eilučių ir stulpelių.
Kiekvienas tenzoriaus indeksas žymi pagrindines jo kryptis ir tai, iš
kiek elementų kiekviena kryptis sudaryta. Jų gali būti trys, keturios ir
daugiau, nors tai retai pasitaiko, nes daugiau nei keturios koordinačių
sistemos dimensijos – nenaudojamos. Todėl turime trečio ir ketvirto
laipsnio kvadratines matricas, apie kurias galima pasiskaityti vadovė-
liuose. Juose aprašyta, ką su matricomis (tenzoriais) galima daryti,
kaip atlikti aritmetinius ir kitus veiksmus ir t.t. Visa tai smulkiai šia-
me straipsnyje neliečiama. Kai matricomis išreiškiamos koordinačių
sistemos, reikia joje sugebėti pamatyti jų elementus. Iš ko sudaryta
Dekarto koordinačių sistema? Svarbiausia yra ašys, į kurias projek-
tuojami nagrinėjami elementai, kurios matricoje sudaro įstrižainę, pa-
veikslėlyje išskirtą raudonai. Ir yra du kampai, kurie išskleidžia tieses į
plokštumas. Abu kampai žymi tas pačias plokštumas, tik jos matomos
iš priešingų perspektyvų. Pavyzdžiui, xy ir yx, zy ir yz ir t.t. Kitaip
sakant, visa tai, ką galima nubraižyti erdviškai koordinačių sistemoje,
galima perkelti į matricinį ženklinimą. Kadangi taip patogiau, būtina
labai gerai mokėti visas abi-kryptes transformacijas.

Šios matricos susijusios ir su vektoriais. Skirtumas – elementarus:
vektorius turi vieną kryptį, o tenzorius – dvi. Bet tai reiškia, kad ten-
zorių galima išreikšti sujungus du vektorius. Visus nereikalingus lau-
kelius pažymėję nuliais (0), paliekame tik tą struktūrą, kuri reikalinga
vektorių aprašymui. Jeigu naudosime keturių komponentų vektorių,
šalia erdvės parametro įrašę ir laiko parametrą (Einšteino erdvėlaikis),
gausime tą patį vektorių tik iš dviejų perspektyvų – kontravarianti-
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nės ir kovariantinės. Sujungę dviejų vektorių išvestines, turėsime dydį,
kuris klasikinėje mechanikoje atitinka pagreitį žymimą (a – pagreitis;
F =ma).

Matematinėse lygtyse naudojamos vektorių arba vektorių ir skalia-
rinių dydžių, tokių kaip kai kurios funkcijos, sandaugos. Dauginant iš
skaičiaus, keičiasi tik vektoriaus absoliutusis dydis, o kryptis nesikeičia
ir ji gali būti net nesvarbi. Kartais tai yra dviguba sandauga susieta su
algebrine išvestine, kuri reiškia, kad ji yra antro laipsnio. O kaip mes
žinome, antro laipsnio išvestinė yra pagreitis arba divergencija. Tačiau
apie tai – toliau.

16.2 Tenzorių diferencijavimas
Pradedant šį skirsnį, pirmiausiai reikia prisiminti išvestinės sąvoką. Iš-
vestinė yra funkcijos kitimo greitis trukmės arba erdvės atžvilgiu. Jas
galima taikyti tiek skaliariniams, tiek vektoriniams dydžiams. Pavyz-
džiui, kelio išvestinė laiko atžvilgiu yra greičio vektorius, o šio išves-
tinė vadinama pagreičiu. Kitaip sakant, antro laipsnio kelio išvestinė
trukmės atžvilgiu vadinama pagreičiu. Kadangi įmanomos dvi įvairių
funkcijos tipų išvestinės, yra galimybė skirtingus dydžius diferencijuoti
gaunant pagreičiui ekvivalentiškus parametrus. Pagreitis svarbus dėl
to, kad jis labai glaudžiai susijęs su kinetine jėga (F). Niutono jėgos
formulė yra F = ma. Ją galima įvairiai transformuoti, gaunant ekvi-
valentiškas išraiškas. Pavyzdžiui, a =

F
m

arba a ≈ F. Ši lygtis tokia
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svarbi, kad ji perkeliama net į kvantinę mechaniką arba kvantinio lau-
ko teoriją, kur taip pat skaičiuojamos jėgos sąveikos, tik naudojamos
sudėtingesnės išraiškos. Šis perkėlimas vykdomas pirmiausiai per lag-
ranžianą (L). Kas yra matęs Lagranžo judėjimo lygti, prisimena, kad
ji yra diferencialinė. Tad norint ją suprasti, reikia išmanyti išvestines,
kurias elementariu pavyzdžiu paaiškinau.

Išvestinę suprasti nesunku, įsisavinus elementarų principą, kuriuo
remiantis kuriami greičiai ir pagreičiai ir ekvivalentiškos formuluotės,
kaip pagrindinį parametrą naudojant erdvę, svarbią gradiento arba la-
plasiano operatoriuje. Tolesniame paveikslėlyje parodysiu pagrindinius
diferencialinius operatorius.

Visose pateiktose lygtyse naudojama trimatė erdvinių koordinačių
sistema. Visi šie operatoriai yra pirmo arba antro laipsnio išvestinės,
apskaičiuotos erdvės atžvilgiu. Šis principas svarbus tada, kai skaičiuo-
jama ne kinetinė energija arba jėga, bet potencinė, kuri yra kitimas
ne trukmės, bet erdvės atžvilgiu. Ypač svarbus gradientas ir Laplaso
operatorius, nes jie atitinka greičio ir pagreičio išvestinę su trukmės
parametru. Ir tarus kad pagreitis apytiksliai lygus veikiančiai jėgai,
tai šios priemonės yra du būdai, kuriuos naudojant galima skaičiuoti
kvantinėje sistemoje veikiančias mikro-jėgas.

Visas šias taisykles vienodai galima taikyti ir vektoriams ir ten-
zoriams. Pradėkime nuo vektorių diferenciavimo, kuris naudojamas
kvantinių laukų aprašymui. Svarbu suvokti kokia yra kontravarianti-
nių ir kovariantinių vektorių sistema, nes ji labai dažnai naudojama
kvantinės teorijos struktūrų išraiškai. Kaip ši sistema atvaizduojama,



SKYRIUS 16. SKALIARINIS LAUKAS 162

parodyta pirmame skyrelyje pateiktoje matricoje. Čia matome, kad
sujungus du vektorius, galima gauti kažką panašaus į nepilną antro
laipsnio tenzorių. Tačiau šią sistemą būtina susieti su išvestinės są-
voka, apie kurią jau kalbėjome. Pritaikius kontra-variantinį išvestinės
operatorių funkcijai arba vektoriui, pirmiausiai apskaičiuojame grei-
tį, tada veiksmą pakartoję ir apskaičiavę greičio išvestinę, gauname
funkcijos arba vektoriaus pagreitį. Šioje išraiškoje erdvė ir trukmė su-
jungtos, nes naudojamas vienas Einšteino erdvėlaikis. Šis veiksmas
svarbus tuo, kad pagreitis yra jėgos išraiška ir kvantinio lauko funkci-
ja, kuri įstatoma į šį operatorių, sujungiama su jėgos (F) parametru.
Klein-Gordon’o lygtis tuo panaši į Šrėdingerio lygtį, kur kvanto arba
lauko funkcija siejama su energija arba Planko veiksmu, paprasčiausiai
šiuos dydžius lygtyje pastačius vieną šalia kito.

Šie diferencialiniai operatoriai veikia pagrindinę funkciją, kuri yra
harmoninis osciliatorius ir įdeda į šią sistemą reikalingas savybes arba
parametrus. Tai gali būti impulsas, energija, arba aprašytais atvejais –
mikro-jėga (F). Kadangi kvantas yra harmoninių osciliatorių struktū-
ra, kuri sudaro kvantinio lauko pagrindą, tai šitaip galima sukonstruoti
įvairių tipų laukus, kurie aprašo visas pagal šią sistemą įmanomas sa-
vybes.
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16.3 Skaliarinio lauko lygtis
Skaliarinis laukas visų pirma reiškia tai, kad jo elementai neturi kryp-
ties komponentų, atsirandančių dėl kinetinio ar potencinio lauko ele-
mentų judėjimo. Toks laukas yra temperatūra, tankis ir pan. Lauko
funkcija Φ yra periodinė funkcija, kurią galima aprašyti naudojant
visas tokių funkcijų įmanomas išraiškas, tokias kaip trigonometrinės,
eksponentinės arba kompleksinės ir t.t. Paveikslėlyje pavaizduotas ska-
liarinis laukas, kurio principus atskleisti šio įrašo pagrindinis tikslas.

Ji vadinama Klein-Gordono lygtimi, kuri sudaryta iš kinetinio ele-
mento, kurį galima išreikšti D’Alambero operatoriumi ir masės elemen-
to, kuris į harmoninių osciliatorių sistemą įveda masės komponentą.
Gali kilti klausimas, kaip tai padaroma. Čia galima pasinaudoti klasi-
kinės fizikos elementaria impulso formule, kuri yra p = mv. Pagal šią
formulę matome, kad impulsas apskaičiuojamas prie greičio paramet-
ro prijungiant masę. Tai yra užtenka lygtyje šalia kinetinio elemento
pastatyti masės parametrą, ir gauname naują labai svarbią fizikinės
sistemos savybę. Tas pats daroma ir Klein-Gordono lygtyje – šalia pe-
riodinės funkcijos (Φ) parašome masę (m) ir gauname naują reikalingą
svyruojamosios sistemos fizikinę savybę (mΦ). Lendant giliau į ma-
tematiką, reikia žiūrėti kaip iš lagranžiano (L) išvedama ši skaliarinio
lauko lygtis. Pirmiausiai reikia susistatyti diferencialinį lagranžianą.
Tada, panašiai kaip Lagranžo judėjimo lygtyje, apskaičiuojamos išves-
tinės greičio ir padėties atžvilgiu ir gaunamos tą funkciją atitinkančios
mikro-jėgos. Taigi, norint į lygtį įvesti masės komponentą, lagranžiane
reikia sukurti naują masės elementą, iš kur jis pereina į aptariamą lygtį
– harmoniniai osciliatoriai tampa masyvūs. Masė veikia panašiai kaip
potencinės energijos komponentas lagranžiano formulėje.
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Be masės elemento dažnai į lauko judėjimo lygtį įvedamas sąveikos
elementas vadinamas „šaltiniu“. Tai toks pats šaltinis, kaip visiems
gerai žinomoje Maksvelo lygtyje, kurioje krūvių tankis (šaltinis) susie-
jamas su elektriniu lauku, aprašomu lauko divergencijos operatoriumi.
Iš tų pačių lygčių žinome, kad šaltinis gali būti statiškas arba judantis
kaip „srovė“. Ši irgi turi lauką, įprastai vadinamą magnetiniu lauku.
Šį principą su-abstraktinus ir perkėlus į kitas sistemas, gaunamos ana-
logiškos lygtys. Tokia lygtis, pavyzdžiui, yra A. Einšteino gravitacijos
lygtis, kuri aprašoma naudojant tenzorių arba matricų struktūras. Šal-
tinis yra impulso-energijos tenzorius ir aplink jį sukuriamas „laukas“,
vadinamas erdvės iškreiviu.

Apibendrinant visą sistemą, galima pasakyti, kad vertinti galima
du matematinius ir fizikinius aspektus: diferencialinius operatorius ir
periodinę lauko funkcija. Aišku, čia pateikta lygtis nėra visa lauko
struktūra. Čia tik iliustracija priemonių, nuo kurių pradedama kurti
rimtą lauko teoriją. Klein-Gordono lygties esmė ta, kad operatoriai
visi yra klasikiniai, ta prasme, kad juose nėra jokios naujos matema-
tikos. Kiek svarbesnė yra pagrindinė „lauko“ periodinė funkcija, ku-
ri pagal klasikinę kvantinę mechaniką yra tikimybės amplitudė rasti
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kvantą tam tikrame erdvės taške. Operatoriai su tikimybėmis nesu-
siję, tačiau jie veikia būsenos vektorių, kuris iš esmės tikimybinis, o
tai reiškia, dėl Heizenberg’o ne-apibrėžtumo principo, apibrėžiamas
tik apytiksliai. Laukas kaip makro-sistema yra realus, turi įprastas
mus supančio pasaulio formas, tačiau mikroskopiniais masteliais labai
sunkiai apibrėžiamas. Taip yra todėl, kad įmanomas tik top-bottom
principo matavimas, o tai reiškia, kad matuoti reikia mažesnį didesniu.
Dėl šios priežasties, matuojamos sistemos suardomos. Ir yra galutinė
įmanoma matavimo riba. Kai perspektyva bottom-top, t. y., didelių
objektų matavimui naudojama mikroskopinė realybė, tikslumas daug
didesnis.

Skaliarinis laukas įdomus tuo, kad jo struktūra pakankamai papras-
ta ir jis iliustruoja pagrindinius lauko konstravimo principus, tokius
kaip diferencialinio lagranžiano sudarymas, judėjimo lygties suformu-
lavimas, tenzorių ir jų išvestinių susiejimas, bei visų šių matematinių
struktūrų ženklinimo įsisavinimas. Kiti fiziniai laukai – formuluojami
analogiškai. Jų esmė – mikro-jėgų tarp kvantų skaičiavimas. Tačiau
mus labiau domina sąmonės laukai, o juose pagrindinį vaidmenį atlie-
ka informacija: gnostiniai laukai pirmiausiai yra informaciniai laukai,
nes juose susiejama žmogaus gyvenama aplinka. Juos apibrėžus fizikos
formulėmis, galima gauti atsakymą į klausimą „Kas yra žmogus?“.

2015-04-02, Kaišiadorys
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Savo įrašuose dažnai naudoju supaprastintas schemas, kurias neteisin-
gai interpretuojant, gali būti sunku suprasti pagrindinę mintį. Šios
schemos nėra kopijos arba nuotraukos, jas reikia suprasti kaip nuoro-
das, perteikiančias prasmę arba minties esmę. Schema yra tik ženklas,
panašiai kaip žodžių raidės tekste – pačios jos nereiškia nieko, jos yra
tik garsų simboliai, kurių reikšmės reikia ieškoti anapus simbolių. Žo-
džiuose tai reikšmė, schemoje – struktūrinis žmogaus pasaulio sandaros
principas. Matant tekste tik raides, suprasti tai, kas juo sakoma – ne-
įmanoma. Tas pats ir su schema – jos reikšmę reikia surasti savyje
arba anapus, susiejus ją su tuo kas realu ir tikra. Tai tikrai ne raidės ir
ne žodžiai, esantys šiapus. Juo labiau ne schema. Ji yra tik užuomina.

Ankstesnės schemos buvo neužbaigtos, nes jos nerodė viso dvasi-
nio žmogaus. Šiame įraše bus paskutiniai šio ciklo paveiksliukai, kurie
perteikia pagrindinį viso žmogaus principą. Jo esmė ta, kad žmogus
gyvena dvejuose pasauliuose, tik vienas jų labiau akcentuotas, tuo apri-
bojant žmogaus galimybes, o kitas yra paslėptas, nors jį galima laikyti
pagrindine žmogaus dalimi. Ši schema yra sąmokslo prieš žmoniją pa-
aiškinimas, kurio esmė ta, kad žmogus užgrobtas ir iš jo atimti visi tikri
gebėjimai ir pasauliai. Žmogus apribojamas tam, kad jį būtų galima
valdyti ir išnaudoti. Žmogaus esmė – dvasia, kuri gyvena dvasiniame
pasaulyje, kurį paprastai vadinu gnostiniu pasauliu.

Mano naudojamos schemos skirtos padėti žmonėms pasiekti dvasinį
išsilaisvinimą, kurio esmė yra atrasti savyje paslėptą dar vieną pasaulį,
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kuris yra tikrasis žmogus. Jeigu šis, fizinis pasaulis sukelia daug prob-
lemų, konfliktų, nesutarimų, nesupratimo, tai tik todėl, kad žmogus
nesupranta nei savęs, nei tikro pasaulio esmės. Viską sudėliojus į savo
vietas, dingsta visi klausimai, kurie pašalinami atsakymais, kuriuos su
schemų pagalba pateikiu savo tinklaraštyje. Žmogus žymiai sustiprėja
psichologiškai, bet tuo pačiu atsiranda ir platesnis supratimas. Šis su-
pratimas yra atsakymai, kurie, teisingai suvokti, įsisąmoninti ir priimti,
parodo teisingiausią kelią arba vietą, kurioje galima apsistoti ilgesniam
laikui. Bet schemos ir principai yra tik pradžia – visą pagrindinį darbą
turi padaryti pats žmogus.

Įprastai gyvename įstatyti į fizinio pasaulio pasaulėvaizdį, kuris už-
ima visą žmogaus vidų ir paverčia žmogų tik šio pasaulio būtybe. Su
šiuo pasauliu žmogų pirmiausiai riša kūnas, kuris valdomas laisvės švie-
sos, turi čia išgyventi. Šios dalies, vadinamos sensoriumu, sluoksniai
yra sąmonė ir vaizdinys, kurie perkeliami į proto asociatyvinę hologra-
mą ir užpildo ją šios krypties informacija. Tai yra fizinių branų pasau-
lis, kuris susieja sensoriumus į vieną struktūrą, apimančią šios krypties
realybę, kurios nežinoma dalis, žymima x, nurodo į fizinę transcenden-
ciją. Matoma dalis ir nematoma gelmė yra daugelio žmonių dėmesį
prikausčiusi pagrindinė tikrovė.

Bet yra ir kita kryptis, kuri panaši į aprašytą fizinį pasaulį, bet yra
visiškai kitokia realybė, kurią galima vadinti dvasine, gnostine ar kaip
nors kitaip. Pavadinimai nesvarbūs, svarbus teisingas supratimas.



SKYRIUS 17. DVASINĖS LAISVĖS KELIAI 168

Iš šios schemos nesunku suprasti, kad įprastas branduolys yra EGO
ir kūno junginys, kurie atstovauja vieną iš dviejų išvardintų krypčių:
kūnas yra fizinio pasaulio dalis, kuriame veikia ir kurio dėsniams turi
paklusti; EGO yra dvasinis kūnas, atstovaujantis gnostinę kryptį ir tu-
rintis rodyti žmogui dvasinį pasaulėvaizdį. Šis pasaulėvaizdis yra toks
pats kaip ir fizinio pasaulio pasaulėvaizdis, kuriame gyvena žmogaus
kūnas ir kuriame susitinka su kitais kūnais, su kuriais gali bendrauti
išorine šneka. Dvasiniame pasaulėvaizdyje taip pat yra pasaulis šiapus
ir anapus dvasinio horizonto. Pasaulyje „šiapus“ žmogus susitinka su
su kitais dvasiniais kūnais ir bendrauja su jais mintimis. Tad yra fizi-
nė transcendencija ir dvasinė transcendencija, iš kurios išnyra dvasinis
pasaulis, tampantis sąmonės ir dvasinio proto maistu.

Šitaip žmogui atsiveria du šios realybės sluoksniai, fizinis ir gnos-
tinis, ir jis gyvena abejose, išnaudodamas visus privalumus, kuriuos
teikia toks pasidalinimas ir kovoja su trūkumais bei silpnybėmis, atsi-
randančiomis dėl to, kad kiekvienoje vietoje veikimo galimybės ribotos,
o tai visais atžvilgiais susilpnina žmogų. Šis pasidalinimas gali būti ir
suprantamas. Yra du ar daugiau pasaulių, kurių kiekvienas turi savo
savybes ir būtis bei egzistencija skirtingose branose įmanoma tik pagal
tos branos savybes. Jeigu žmogus visas būtų tik fizinės branos, tai jis
nebūtų gyvas savo dvasia. Bet jeigu jis būtų tik iš gnostinių laukų,
tai jis niekaip negalėtų veikti šioje pamatinėje realybėje šioje visatoje.
Tai gali būti tam tikra misija, dėl kurios žmogus buvo pasiųstas į šį
pasaulį, bet kad jis būtų gyvoji dvasia, reikalinga gnostinė brana. To-
dėl smegenyse atsiveria „kanalas“ per kurį šiame kūne persikelia dvasia
ir kūnui suteikia tokių galimybių veikti, kurių sukurti negalėtų jokia
fizinė realybė.

Problema tik ta, kad šis žmogus, iš 21 a. visatos yra apribotas,
nes jam neleidžiama pamatyti visos gnostinės branos. Tai padaryta
uždarius arba apribojus gnostinį pasaulėvaizdį ir uždraudus tarpusa-
vyje komunikuoti šiame pasaulyje. Jis įkreiptas tik į fizinę realybę ir
priverstas darbu aptarnauti slaptą elitą, vadinamą Iliuminatais, kurie
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naudojasi šia padėtimi savo tikslais.

Šiame paveikslėlyje matome, kad sąmonės rodomoji dalis apima tik
nedidelį gnostinio pasaulio fragmentą, dėl to EGO kūnas mato tik labai
susiaurintą vidinės realybės dalį. Kadangi ši dalis ištrinta, ji sąmonei
tampa neįdomi ir visas dėmesys perkeliamas į fizinį pasaulėvaizdį, pa-
gal kurį formuojasi visi psichologiniai žmogaus aspektai: atmintis – tik
šio pasaulio; protas – šio pasaulio asociatyvinė holograma; rodomoji
dalis – tik sensoriumas ir jo užvaldytas mąstymas ir t.t. Kitaip sakant,
tokia dvasia yra uždaryta į fizinio pasaulio kalėjimą, iš kurio išsivaduo-
ti įmanoma tik atvėrus kitą pasaulį, kurį galima vadinti dvasiniu, nors
pavadinimai čia nesvarbūs. Jame galima surasti save ir kitus žmones,
bet tik dvasinėse formose, gaunant galimybę tarpusavyje bendrauti
„minčių“ kalba, su tais, kurie ateina į dvasinio pasaulėvaizdžio „šia-
pus“. Toks pasaulis įmanomas ir kaip tikras, natūralus pasaulis ir kaip
technologiškai sukurta „virtuali realybė“.

Tokia yra žmogaus gyvenimo esmė – dviejų realybių sankirta, ku-
rios branduolys yra ego-kūnas. Tačiau gyvenimo riba yra mirtis, kurios
metu branduolys išyra ir kiekviena dalis nukeliauja į tą pasaulį iš kurio
atėjo ir įgauna natūralią šiam pasauliui formą. Kūnas suyra į atomus
ir molekules ir susilieja su planetos substancija, šitaip sugrįždamas į
natūralią fiziniam pasauliui formą. EGO taip pat išsiskaido, bet jo
fragmentai su savo formomis ir morfizmais pereina į natūralią gnostinę
būklę, ir tampa gryna, nestruktūrine dvasia. Šitaip viskas atsistato į
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prigimtinę, natūralią būseną.
Koks šių branų ryšio pobūdis – sunku pasakyti: ar tai įprasta sim-

biozė, o gal tai įsibrovimas, užgrobimas ar užkariavimas? Bet kokių
atveju, tokia yra žmogaus fizinė ir dvasinė esmė, kuri kaip nuospren-
džio trukmė turi būti atitarnauta. Vienintelis kelias iš šio kalėjimo,
jeigu šis pasaulis toks atrodo, yra nenatūrali mirtis, kuri pagreitintu
režimu įvykdo aprašytą branduolio disociaciją. Gyvenant vien fizinia-
me pasaulyje, čia iš tikro nėra kas veikti, nes gyvenimas čia suvokiamas
kaip našta, nes reikia prasimaitinti, kovoti už būvį, dirbti, kęsti apri-
bojimus, sirgti pagydomomis ir nepagydomomis ligomis ir kentėti nuo
kitų įvairiausių kūno silpnybių. Tačiau kai žmogus visas, jis supranta
daug daugiau nei iš ribotos perspektyvos ir šį gyvenimą geba paversti
irgi prasmingu.

Todėl vertinant žmogų, svarbu nustatyti, koks yra žmogaus tipas.
Tai priklauso nuo krypties ir perspektyvos ir nuo to, kokia pusė do-
minuoja asociatyvinėje proto hologramoje, nuo ko priklauso žmogaus
mąstymas ir bendravimas kalba arba mintimis.

Šiame paveikslėlyje iš branduolio išeinančios rodyklės parodo, ku-
ri sąmonės kryptis dominuoja. Tai svarbu todėl, kad kryptis parodo
žmogaus tipą ir tai, kokiam pasauliui jis priklauso. Tai viena vertus
gali būti ir sąmoningas pasirinkimas, kai dėl vienos ar kitos priežasties
žmogus renkasi dvasią arba kūną. Bet kita vertus, pasirinkimo priežas-
tis gali būti užgrobimas ir programavimas, kai dvasinis pasaulėvaizdis
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paprasčiausiai ištrinamas iš sąmonės ir žmogus net nežino, kad yra
įmanoma ir tokia realybė. Dauguma mano sutiktų žmonių yra būtent
tokie nesuprantantys lobotomai. Kiti, gali būti tarnaujantys slaptiems
šeimininkams, yra paprasčiausi užprogramuoti aktoriai.

Tie žmonės, kurie iš tikro nori atrasti save, ir kurie sugeba matyti
toliau nei tik schemų ir raidžių paviršius, turi atsisukti į save, savo vi-
dų, pamėginti atsirišti nuo fizinio pasaulio, patyrinėti savo lobotomiją,
kad suvoktų jog ta būsena, kurioje esi – tai ne tikras tu, ir padaryti
sprendimą, nuo kurio priklauso pradinis laisvės judesys. Nes gnosti-
nis anapus ir yra ta erdvė, kurioje žmogui atsiveria neribotos laisvės
galimybės. Po šio judesio, galima mėginti nešti laisvę į šį pasaulį, o
galima ir padaryti kitokį sprendimą – siekti absoliučios laisvės, bet tik
išvaikščiojus visus šio ir ano pasaulio kelius ir klystkelius.

Kaišiadorys, 2015-03-07
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