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3. Filary Świadomości
Instytut Technologii TIIT wykazał, że nasza współczesna cywilizacja podąża
drogą wytyczoną przez wypadkową naszych poglądów. Stan indywidualnej
świadomości każdego z nas przekłada się na średnią stanu zbiorowej
świadomości całej społeczności w skali globalnej, która z kolei dyktuje
kierunki rozwoju naszej cywilizacji.
Ze względu na ważkość tego zagadnienia, Instytut TIIT opracował Teorię AR,
AR=Abstrakt~Rzeczywistość, w której przeprowadza analizę naszego
postrzegania świata i stanu naszej świadomości. Teoria AR wykazuje, że stan
naszej świadomości jest wymierny i określa go następujące równanie:

Aˣ R = C
gdzie:

A - nasza samoocena
R - nasza ocena rzeczywistości
C - wartość naszej świadomości
A i R są filarami naszego światopoglądu, z którego wywodzi się nasza
świadomość, i może być określona w dowolnej skali wartości. Najprostszą z
nich jest matematyczna liniowa skala zero-jedynkowa, gdzie maksimum
równe jest 1, a minimum 0. Kryteria oceny są następujące: zgodność z
każdym spośród Pierwotnych Ośmiu Elementów PRAWDY daje wartość 1,
zaś zaistnienie nieusprawiedliwionego konfliktu z dowolnym
oznacza 0.
Usprawiedliwiony konflikt z
to taki, który jest w pełni zgodny ze stanem
świadomości danej osoby, i zaistniał ze względu na luki w jej bazie danych.
Nikt nie posiada całkowitej wiedzy o świecie, w związku z czym można
mówić jedynie o indywidualnym poziomie poinformowania, jednak logika jest
dostępna dla każdego mózgu w takim samym stopniu, więc od jakości
sposobu korzystania z niej przez daną osobę w oparciu o posiadaną przez nią
bazę danych, zależy stopień świadomości tej osoby, C. Dlatego też wartości
A, R i C są wymierne i porównywalne z tymi u innych.
Dla wszystkich możliwych kombinacji istnieją jedynie następujące cztery
rozwiązania dla A ˣ R = C:
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Jak widzimy, tylko w przypadku przyznania sobie i światu wartości
pozytywnej, 1, zarówno dla nas samych (A), jak i dla świata (R), stan naszej
świadomości (C) jest pełnowartościowy, czyli w przyjętej tutaj skali równy 1.
Oznacza to również, że w każdym innym przypadku, czyli, że jeśli z
jakichkolwiek względów nie do końca podoba nam się świat w którym
żyjemy, bądź też sami czujemy się niepełnowartościowi, C ma wartość 0.
Odczyt C = 0 oznacza, że czujemy się w świecie zagubieni i oczekujemy,
wręcz domagamy się, pomocy, np. w formie dyrektyw „jak żyć” od kogoś
kogo uznajemy za autorytet. To dlatego tak wielu z nas potrzebuje religii.
Instytut TIIT kontynuuje intensywne badania w tym kierunku i niedawno
opracował algorytm zdolny do uzyskania dokładniejszej wiedzy o stanie
naszej świadomości. Badania z wykorzystaniem tego algorytmu, o którym
szerzej w następnym rozdziale(4), dają bardzo interesujące statystyki,
potwierdzające praktyczną przydatność tej metody, zwłaszcza w socjologii,
psychologii i w politologii, wiernie opisując badane osobowości, dając
dokładny obraz stanu ich świadomości.
Zauważmy też, że niezależnie od rodzaju i wielkości zastosowanej skali, o
jakości filarów A i R, a w rezultacie i świadomości C, przesądza ich główny
komponent – zaznajomienie z PRAWDĄ, której definicję poznaliśmy na
wstępie.
A teraz dla przykładu oceńmy dwa konkretne przypadki.
Oto w skrócie stan świadomości przeciętnego przedstawiciela dzisiejszego
młodego pokolenia:
„Urodziłem się jako przedstawiciel gatunku dominującego na tej planecie,
jedynego rozumnego ( ), który ukształtował się tutaj, jak wykazała nauka ( ),
z niczego, w wyniku długiego procesu ewolucji ( ), liczonego w milionach lat
od momentu stworzenia świata z jego fizyką, którym był Big Bang ( ). Naszym
wspólnym zadaniem jest kontynuacja ustanawiania cywilizowanego porządku
( ) poprzez dalsze wspieranie rozwoju nauki i technologii, i w ten sposób
poznawanie świata, aby móc go dalej zdobywać i cywilizować ( ) w celu
pomieszczenia w komforcie przyszłych, coraz liczebniejszych naszych pokoleń,
które na tej jednej planecie mogą już wkrótce nie znaleźć miejsca dla siebie.”
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Ocena tego stanu świadomości jest następująca:

Aˣ R = C

0 ˣ1=0

Uzasadnienie:
W obydwu Filarach widać, oznaczony czerwoną flagą , brak zaznajomienia z
PRAWDĄ, choć w bardzo różnym stopniu. Filar A jest zerowy, ponieważ
PRAWDA nie podaje genezy człowieka jako jedynej rozumnej istoty ( ),
rzekomo końcowego produktu ewolucji ( , , ). Filar R ma pełną wartość,
ponieważ widać, że ten młody człowiek kocha miejsce w którym się urodził i
jest ciekawy świata. Myśli on również o ciągłości istnienia całej cywilizacji,
więc jest bliski PRAWDY. Mankamentem jest tu jego brak wiedzy o tym, że
Wszechświat nie powstał w wyniku „Big Bangu” ( ), takiego jakim opisuje
go współczesna etatowa fizyka, a nasza planeta nie jest jakimś „potępionym
miejscem” wymagającym „cywilizowania”, ale od zarania dziejów była
doskonale zorganizowaną ostoją dla wszelkich form życia ( , ), którą my
jedynie niszczymy naszą pozbawioną PRAWDY tzw. „cywilizacją”. Brak
podstawowego obeznania tego młodego człowieka z Pierwotnymi Elementami
PRAWDY, , w pełni jednak kompensuje w tym Filarze okazane SERCE ( ).
Bo pamiętajmy, że chęć poznania z pewnością zaowocuje w przyszłości
niezbędną wiedzą i doświadczeniem, których, naturalnie, przecież musi
brakować młodym na nauce. Ogólny zerowy wynik równania w tym
przypadku mówi o tym, że samo SERCE to w życiu za mało, musi iść z nim w
parze ROZUM, tak samo jak nie wystarcza sam ROZUM bez SERCA.
Rozważmy teraz opozycję do powyższej postawy, którą będzie reprezentował
pogląd przeciętnego przedstawiciela starszej generacji:
„Mam swoje lata, ale dobrze pamiętam nauki mojej religii, która przypomina,
że ludzie zostali stworzeni przez Istotę Wyższą, którą my zwiemy Bogiem, a
który istnieje niezależnie od materii, Kosmosu i jego fizyki ( ), i ze swego
metafizycznego wymiaru rządzi całym światem, w tym oczywiście i losem
człowieka, którego stworzył i nad którym sprawuje szczególną pieczę ( ),
aczkolwiek nie dał mu wglądu w swe plany. W życiu wystarczy, że człowiek
będzie przestrzegał przykazań swego Stwórcy ( ), a może być o wszystko
spokojny, i bynajmniej nie musi się martwić o dalszy los, czy to swój
indywidualny, czy to całej cywilizacji, czy to w tym, czy w innych wymiarach,
bo to nie są nasze ludzkie sprawy ( ).”
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Ocena tego stanu świadomości jest następująca:

Aˣ R = C

0 ˣ0=0

Uzasadnienie:
W obydwu Filarach widać brak zaznajomienia z PRAWDĄ. Filar A musi być
zerowy, ponieważ samoocena jest bardzo niska – ten człowiek sam nie może
nic, zdany jest we wszystkich istotnych sprawach na swego Stwórcę. To
oznacza brak zrozumienia i .
Filar R jest również zerowy, ponieważ osoba ta w ogóle nie ceni tego świata,
jest tu jedynie w charakterze gościa w domenie Stwórcy. Człowiek ten nie
traktuje tego miejsca jako swojego własnego, nie wierzy, że mógłby je
poprawić, zatem nie zdaje sobie sprawy z własnego potencjału ( ). Jego
całym światem jest metafizyczny Stwórca, którego on, jak twierdzi,
bezgranicznie kocha, gdyż jest mu bezgranicznie oddany. Zapomina o tym, że
kto nie potrafi kochać siebie samego wielką miłością, ten nie potrafi dać
miłości drugiej istocie ( ).
Taka postawa nie jest zgodna z PRAWDĄ, ponieważ PRAWDA składa się
jednocześnie i w równej mierze z SERCA i ROZUMU.
Zauważmy, że ten sam zerowy wynik dla C uzyskany w dwóch
przytoczonych tu przykładach reprezentujących dwie ewidentnie skrajnie
przeciwstawne postawy wskazuje na jedną ich cechę wspólną - brak
samodzielnego przemyślenia sensu życia. Obydwie osoby korzystają z
zapożyczonych, a dokładniej, narzuconych im poglądów, z którymi nie
dyskutują dlatego, że w ich środowisku z reguły nikt tego nie robi, a nieliczni
wszczynający dyskusje są uważani za ekscentryków i z ich zdaniem
większość się nie liczy. Ta właśnie cecha, którą można określić jako
spolegliwość lub niedobór indywidualizmu, jest skuteczną blokadą dla
jakichkolwiek prób przeprogramowania stanu indywidualnej świadomości.
Z jednej strony to dobrze, ponieważ stałość stereotypów w naszym
zachowaniu czyni nas w ogólnym rozrachunku społecznością przewidywalną,
w której możliwe jest ustanowienie sprawnej organizacji w olbrzymiej
przecież populacji, którą już dziś jesteśmy. To nas chroni przed anarchią,
chaosem i sytuacjami ekstremalnymi, groźnymi dla ogółu w natłoku
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technologii, i w tym kontekście stereotypy są niezbędne dla naszej egzystencji
i pożyteczne. Jest tylko z nimi jeden problem – jako istotny element
technologii IT, wymagają one, jak każda technologia, regularnego przeglądu i
uaktualniania. Stare, zleżałe stereotypy, jak na przykład teorie funkcjonujące
w nauce przez „zasiedzenie”, z czasem zaczynają przynosić więcej szkody niż
pożytku, a eksploatacja wielu z nich jest po prostu niebezpieczna tak
indywidualnie, jak i zbiorowo.
Do koronnych przykładów takich niekontestowanych teorii, zawierających
niestety, w świetle najnowszych odkryć, już nieaktualną informację, należą
teoria ewolucji gatunków Darwina oraz teoria powszechnego ciążenia
Newtona.
Z przytoczonych powyżej dwóch przypadków stanów świadomości wynika
jeszcze jeden wniosek, dotyczący nas wszystkich, całej naszej cywilizacji –
ponieważ te stany świadomości są reprezentatywne dla znakomitej większości
populacji ludzkiej na tej planecie, dokładnie taki jest więc dziś stan
świadomości całej populacji ludzi na Ziemi. C naszej cywilizacji jest na dzień
dzisiejszy równe zeru. Ewentualne wyjątki tylko potwierdzają tę regułę.
Czysta logika wyklucza możliwość wprowadzenia naszej cywilizacji w tym
stanie na wyższy etap organizacji bez rewizji Filarów A i R naszej zbiorowej
świadomości. W oparciu o tak zdefiniowane filary, świadomość C nie może
osiągnąć pełnej wartości, a przecież jest ona kluczem do naszej przyszłości.
Oto do czego prowadzi brak przeglądu informacji i kontestacji stereotypów –
jak każde zaniedbanie w każdej dziedzinie technologii – przynosi to szkody,
proporcjonalne do wagi i rangi informacji zawartej w nich. I ten problem nie
pójdzie sobie, będzie z nami, w naszych głowach i w naszych sercach, i
nieważne ile zainwestujemy w jakim kierunku – cokolwiek
przedsięweźmiemy jako cywilizacja, już jest niepowodzeniem, bo filary
naszego światopoglądu już o tym przesądziły.
Co należy zrobić w tej sytuacji?
Przynajmniej dla mnie, jako architekta, odpowiedź jest trywialna – trzeba jak
najprędzej naprawić filary tej konstrukcji, zanim erozja stereotypów nie
skoroduje i nie osłabi ich do reszty. Należy je wymienić na nowe, właściwe,

P Jak Niebo

32

3. Filary Świadomości

Skan Nr 0000001000755620232100113

lub też wyremontować, czyli dowartościować w Elementy , słowem, zrobić
co możliwe, byle bezzwłocznie, bo czas jest przeciwko nam. Oczywiście,
wszyscy rozumiemy, że pomalowanie powierzchni na ładne kolory, tak jak
dodanie atrakcyjnego ornamentu niczego tu nie zmieni.
Jak więc konkretnie powinny wyglądać owe filary pełnowartościowej
świadomości?
Odpowiedź może być tylko trywialna.
Filar A = 1 tylko wówczas, gdy nasza samoocena jest maksymalna, czyli, że
czujemy się na siłach, by podołać każdemu wyzwaniu. PRAWDA określa to
jednoznacznie – nasza wiedza o świecie powinna obejmować maksymalną
ilość
możliwą do opanowania przez nas na danym etapie, w tym całość
technologii, przede wszystkim tej, którą sami jesteśmy, czyli biotechnologii.
Tylko taka wiedza otwiera „każde drzwi” w Kosmosie, a nasz personalny
status zrównuje z tym, który potocznie określamy jako Boski, Archanielski,
Magiczny itp.
Filar R = 1 tylko wówczas, gdy cenimy świat, w którym przyszło nam żyć, i
to do tego stopnia, że pragniemy w nim przedlużać naszą egzystencję bez
granic. W ten sposób pokazujemy również, że znamy .
Zauważmy, że nigdzie w niniejszym opisie Filarów A i R, nie wystąpiły słowa
‘wydajność’, ‘praca’, ‘pieniądze’, ‘pozycja społeczna’, ‘kariera’, ‘budowa
cywilizacji’, ‘podbój kosmosu’, ‘wiara w Boga’, ‘oddanie swemu Stwórcy’,
‘walka z siłami zła’, ‘walka o dobro’ i tym podobne stereotypy, które
funkcjonują w powszechnej świadomości współczesnych społeczeństw i
składają się na podstawowy motyw całej naszej cywilizacji. Te pojęcia nie
wchodzą w skład PRAWDY, odwiecznej Niebiańskiej Wiedzy, którą mamy
przekazaną przez naszych Protoplastów, a z której, jak do dziś, nie potrafimy
skorzystać i uświadomienie tego jest jednym z celów tej książki.
W rozdziale tym przekazuję moje widzenie świata, Filary Świadomości, na
których opieram mój pogląd na rzeczywistość i dzieje naszej cywilizacji w
szczególności. Analiza Filarów Świadomości okazała się dla mnie szczególnie
przydatna w ocenie pracy wielu autorów, w tym również znanych i uznanych,
wykazując jak test papierkiem lakmusowym, ich stopień zaznajomienia z .
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Jest to metoda, która pozwala zaoszczędzić wiele czasu i mitręgi przy studiach
– jeśli widzimy, że poglądy danego autora znacznie odbiegają od PRAWDY,
to są bardzo małe szanse, że dowiemy się czegoś interesującego z jego
przekazu.
Tego rodzaju filtrowanie informacji ma sens zwłaszcza w pracy na Internecie,
gdy do przejrzenia są miliony stron tekstu, a wówczas jeden rzut oka przez
pryzmat Filarów Świadomości często wystarcza, by podjąć decyzję - czytać
dalej, czy nie.
Jakkolwiek cynicznie by to brzmiało, w cyberoceanie informacji jakim jest
Internet, nie ma miejsca na sentymenty. Zbiór tych danych jest tak ogromny,
że nam śmiertelnikom nie starczy życia, by z całą zawartą w nim informacją
zapoznać się choćby pokrótce, więc siłą rzeczy musimy selekcjonować i
podejmować trudne decyzje, czyli konkretnie na co i ile czasu możemy
przeznaczyć. Tylko w ten sposób będziemy w stanie ogarnąć myślą cały ten
zbiór. W rzeczywistości bowiem, cała informacja w obiegu medialnym jest w
takim stopniu zainfominowana, że, jak wykazał to przegląd stanu informacji w
dziedzinie historii dokonany ostatnio przez grupę świetnych matematyków, aż
90% tej informacji to fałsz! (zob. pozycję książkową(link) oraz video(link) w
Bibliotece POLONEUM)
I co nam z całej naszej wiedzy historycznej zdobytej na tak zainfominowanym
materiale? Jest ona bezwartościowa i pozostajemy z problemem, który nigdzie
sobie nie pójdzie, o nie. Za to nadchodzi czas rozliczeń, ponieważ ta
infominacja zatruwa nam życie i niszczy nasz dorobek cywilizacyjny.
Omawiam to dokładniej w dziale Rewizja Historii.
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