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DEFINICJA
GEE jest to skrót terminu Globalny Efekt Elektryczny, który po raz
pierwszy został użyty przez Instytut Technologii TIIT w sformułowaniu
Prawa PPP i brzmi następująco:
GEE jest to fizyczna manifestacja ekstremów planetarnych pól
elektromagnetycznych (EM) naturalnie występujących w całym
Wszechświecie, zarówno w skali mikro, jak i w skali makro, w
stosownych do skali cyklach i natężeniu, indukując się wzajemnie w
kontakcie bezpośrednim. GEE jest przejawem Elementu PRAWDY.
W Układzie Słonecznym GEE jest to elektromagnetyczne
oddziaływanie Słońca na Ziemię w czasie wzmożonej akcji pola EM
Słońca w okresach ekstremów pola EM generowanego przez centrum
naszej Galaktyki. W okresie takim, wędrujące fale EM indukują pola
EM wszystkich lokalnych ciał niebieskich na swej drodze, a ich
potencjał znacznie zmienia całą fizykę tych ciał na czas przejścia.
Zjawisko GEE jest powszechne, a jak wskazują przekazy starożytne,
w których nazywane jest ono ‘Końcami Świata’, każde GEE stanowi
niewyobrażalną traumę dla biosfery planetarnej w skali globalnej,
zawsze doprowadzając na Ziemi do upadku wysoko zorganizowanych
cywilizacji, a w ekstremalnych przypadkach do totalnego zniszczenia
całej biosfery i środowiska naturalnego.
GEE występują w różnych odmianach, a ich cykliczność jest
regularna w skali kosmicznej. Na Ziemi są to okresy obejmujące ok.
kilka tysięcy lat, lecz nadal nie znamy wszystkich rządzących nimi
reguł.
Nauka prowadzi intensywne obserwacje Słońca, heliosfery i centrum
Galaktyki, i w miarę powiększania się tej bazy danych będzie
możliwe coraz dokładniejsze przewidywanie występowania GEE i
specyfiki ich kategorii. Trwa jednak wyścig z czasem i jeszcze nie jest
przesądzone, jak uplasuje się w nim nasza cywilizacja, której stan
świadomości PRAWDY jest nadal niedostateczny, z przyczyn
dokładniej objaśnionych tutaj.
GEE dotyczy nie tylko Ziemi i innych planet, ale określa całokształt
zjawisk fizycznych zachodzących w wyniku elektromagnetyzmu
generowanego przez ciała niebieskie, znajdujące się w bezpośrednim
sąsiedztwie kosmicznym wszędzie w Kosmosie. Bliższe zbadanie akcji
Słońca pozwala stwierdzić, że jest ono, jak wszystkie gwiazdy, bardzo
silnie naładowanym elektrycznie ciałem niebieskim. Najnowsze
doniesienia naukowe potwierdzają, że nasza gwiazda nie jest chmurą
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gazu, lecz planetą, która ma cienką skorupę składającą się głównie z żelaza w
stanie półpłynnym, otaczającą niewielkie jądro, które jest jednocześnie jej
lokalnym kanałem, którym pierwotna energia kosmiczna wypływa z wymiaru
podoptycznego w optyczny.
Podobnie jest z Ziemią, która jest silnym elektromagnesem, zatem naturalnym
rezultatem bliskiego sąsiedztwa kosmicznego Ziemi i Słońca jest cykliczne
występowanie między nimi GEE, przejawiających się wówczas jako
gwałtowne wyładowania elektryczne o kosmicznych proporcjach. Ludzkość
postrzega je jako globalne kataklizmy, niesławne 'końce świata', co kilka
tysięcy lat rujnujące wszelką egzystencję na Ziemi, występujące na planetach
w całym Układzie Słonecznym.
Z perspektywy galaktycznej, GEE jest rezultatem przepływów strumieni
prądów cyklicznie emitowanych przez centrum Galaktyki, co jest z dużą
precyzją opisane przez znaki Zodiaku, które są również fragmentem
PRAWDY, dosł. Niebiańskiej Wiedzy, pozostawionej nam przez gigantów Pol
Lelich, naszych gwiezdnych protoplastów, znanych też jako Paljaki,
Niebianie. Po ostatnim ognistym GEE, które wystąpiło ok. 13750 lat temu, jak
donoszą nam Helleni, 490000 tych Istot zginęło gwałtowną śmiercią w
Atlantydzie, dzisiejsza Ameryka Środkowa. Biosfera Ziemi została niemal
doszczętnie zniszczona i na 90 lat zapadła Wielka Noc, którą upamiętnia
święto(link15.) o tej właśnie nazwie.
Ludzka cywilizacja podniosła się po tym upadku dopiero po kilku tysiącach
lat dzięki Wielkiejnocy, zacnej członkini rodu Pol Lelich. Nauka przewiduje,
że następne GEE nawiedzi Ziemię w ciągu najwyżej kilkuset do tysiąca lat,
dlatego też tak niezwykle istotne jest, aby PRAWDA była rozpowszechniana
tak szeroko jak to tylko możliwe, za pomocą wszystkich dostępnych nam
mediów. Kiedy Darwin zaproponował swoją teorię ewolucji w 19-ym wieku,
świat stawiał dopiero pierwsze kroki poza kolebką idealizmu. Dziś wiemy już
tak dużo więcej o biotechnologii i życiu, że idea Darwina o życiu, jego teoria
ewolucji gatunków, mimo ciągłej promocji w mediach głównego nurtu, jest
już przeszłością. Teoria ewolucji zawiera generalne usterki, w wyniku użycia
zainfominowanej informacji i nie ma znaczenia dla współczesnej wiedzy o
świecie.
TIIT proponuje wypełnienie próżni po nieaktualnej koncepcji Darwina nową
uniwersalną ideą w zakresie życia, Pierwotnym Prawem Periodyczności, czyli
PPP, które znane było ludzkości w różnych formach od zarania dziejów.
Podane w powyższej definicji GEE jest we Wszechświecie naturalnym
zjawiskiem fizycznym, po prostu rodzajem burzy z wyładowaniami
elektrycznymi jakie obserwujemy na Ziemi, jedynie o znacznie większej,
kosmicznej skali. GEE jest zjawiskiem falowym, występuje cyklicznie od
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momentu narodzin każdej galaktyki, w wielu zakresach częstotliwości,
natężeń, amplitud i in. parametrów typowych dla fal. W historii Kosmosu jest
ono podstawową bezpośrednią przyczyną globalnych zmian klimatycznych
oraz środowiskowych, w tym całej biosfery, stawiając życie na wszystkich
planetach w ścisłej bezpośredniej zależności od swych przebiegów.
Należy tu zauważyć, że GEE przebiegają niezależnie od innych zjawisk
astronomicznych, takich jak np. regularne występowanie epok lodowych, czy
kolizje z ciałami niebieskimi, np. uderzenia meteorytów, lub przejścia planet
przez chmury pyłów międzygwiezdnych, które są zdarzeniami losowymi.
Scenariusze przebiegów GEE oraz ich skala mogą być bardzo różne, od
małych i łagodniejszych do wielkich i bardzo gwałtownych, jednak są zawsze
totalne i katastrofalne dla biosfer planetarnych, a dla wszelkich inteligentnych
form życia tam rezydujących są to wydarzenia głęboko traumatyczne, bowiem
zazwyczaj kończą znany im świat i ci co szczęśliwie przeżyli, jeśli w ogóle
tacy są, muszą potem odbudowywać swoje cywilizacje praktycznie od zera.
Nie zawsze jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że nikt kompetentny nie
przeżył, zwłaszcza w przypadku np. spłonięcia atmosfery lub uaktywnienia
się wszystkich wulkanów jednocześnie, co nawet w Układzie Słonecznym nie
jest jakimś wyjątkiem. Ze względu na powszechne występowanie GEE prawo
PPP obowiązuje w każdym miejscu każdej galaktyki, obejmuje wszystkie
planety, a informacje o tym posiadają wszystkie istoty o wyższej inteligencji,
które ze względu na to zagrożenie egzystencjalne organizują się w nieliczebne
plemiona gwiezdne, za to o wysokim stopniu organizacji. Pamiętaja one
zwłaszcza o tym, że Kosmos nie jest środowiskiem sprzyjającym stabilnemu
rozwojowi cywilizacji i życia w ogóle, a planety nie są miejscem
bezpiecznym do spokojnej biologicznej egzystencji na dłuższą metę.
Plemiona istot o najwyższej inteligencji, wcale niekoniecznie humanoidalne!,
są zwykle w posiadaniu wielu kolonii rozmieszczonych na planetach w taki
sposób, aby mieć zawsze odejście z planety zaatakowanej przez GEE na
planetę o już ustabilizowanym klimacie i środowisku naturalnym.
Chociaż konkretne scenariusze przebiegów GEE są bardzo trudne do
przewidzenia nawet przez najbardziej zaawansowanych informatycznie, to
jednak generalnie można rozpoznać na czas ich symptomy, tym dokładniej im
więcej czasu upłynęło od ostatniego takiego wydarzenia. Przekazy Pol Lelich
uczą, że na Ziemi GEE występują w dwóch generalnych odmianach: tzw.
'ognistej' i 'wodnej'. Pierwsza z nich, jak sama nazwa wskazuje, jest bardziej
traumatyczna, ale zdarza się w dłuższych odstępach czasu, raz na sto tysięcy
lat, podczas gdy druga z nich charakteryzuje się przede wszystkim rozległymi
powodziami o globalnym zasięgu. Ta jest bardziej powszechna i występuje z
dużą regularnością co kilka tysięcy lat. GEE następują zgodnie z rytmiką i
innymi fizycznymi parametrami fal materii emitowanej przez centra galaktyk.
Cykle tych fal w Układzie Słonecznym nie są dłuższe niż kilka tysięcy lat, a z
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całą pewnością podobnie jest w systemach planetarnych całej Galaktyki,
ponieważ wszystkie są ściśle zależne od pracy jej centrum. Z relacji naszych
gwiezdnych przodków ‘Wielgich Paljaków’ wiemy, że na Ziemi nie można
planować istnienia cywilizacji na dłużej niż 5 tysięcy lat, jak również należy
być przygotowanym na wszelką ewentualność, czyli np. na ekspedycję
przedstawicieli gatunku i biosfery poza Ziemię na czas ekstremalnego
wydarzenia, bo może się okazać, że jest to jedyna pula genów, z której będzie
można odtworzyć gatunki i na powrót zorganizować harmonijną odbudowę
doszczętnie zniszczonej biosfery po przejściu GEE.
Najbardziej kompetentnym i jednocześnie najstarszym źródłem informacji o
PPP jest PRAWDA, Para Weda, czyli Niebiańska Wiedza, którą przekazali
nam założyciele naszej cywilizacji, a zarazem protoplaści ludzkości - giganci
Pol Leli. Byli Oni apologetami tzw. wedyjskiej, tzn. opartej o PRAWDĘ,
koncepcji świata, a zwłaszcza przestrzegali ludzkość przed skutkami GEE,
które w przeciwieństwie do zwykłych ludzi, znali dobrze z osobistego
doświadczenia jako tzw. 'Końce Świata'.
Fizykę tego zjawiska w naszym wymiarze wyjaśnia model trójwymiarowych
fal
wielozakresowego
promieniowania
elektromagnetycznego.
Promieniowanie takie wpływa bezpośrednio na pracę wszelkich pól
elektromagnetycznych w jego sąsiedztwie, a pośrednio na całą fizykę
napotykanych na swej drodze planet (gwiazdy to też planety, tylko o
egzoenergetycznej naturze). W Układzie Słonecznym fale te występują w
okresach nie dłuższych niż 5 tysięcy lat.
Ostatnie GEE na Ziemi miało miejsce w roku 2348 pne i przejawiło się jako
rozległa powódź, która nastąpiła po 40 dniach intensywnych opadów
atmosferycznych przy akompaniamencie niezwykle intensywnych burz,
erupcji wulkanów i trzęsień ziemi, z całym szeregiem negatywnych skutków
dla ludzkiej populacji, która ucierpiała ogromne straty, podobnie jak cała
biosfera. Podobnie w przeszłości GEE spowodowały wyrwanie Wielkiego
Kanionu na Ziemi, Valles Marineris, czyli słynnych "kanałów" na Marsie,
charakterystycznych "dendrytalnych rzek" i z górą 99% kraterów na Księżycu
i na innych planetach w obserwowalnym Kosmosie.
PPP obowiązuje w całym znanym nam Wszechświecie, a GEE są
najważniejszym czynnikiem fizycznym spośród wszystkich biorących udział
w procesie kształtowania cech życia, począwszy od jego cykliczności do form
fizycznych. Po każdym GEE występują mutacje w DNA, które mogą
przejawiać się nawet gwałtowną w skali kosmicznej zmianą cech
biologicznych gatunków i ogólnego charakteru całej biosfery.
Musi upłynąć jeszcze sporo czasu zanim zostaną zebrane niezbędne dane do
przedstawienia pełnej teorii PPP, tym niemniej Instytut TIIT będzie
prezentować na swym portalu kolejne aktualizacje pochodzące z rutynowych
skanów informacji prowadzonych w ramach programu dezinfominacji.
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