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Ištraukos iš knygelių Nr.27, 
Nr.18, Nr.19 ....
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jose taip pat pamąstymai, hipotezės, pastebėjimai, mintys, analizės, teorijos apie:
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žmones,    gyvenimą, civilizacijas, asmenybę, likimą, mąstymą, suvokimą, esminių   
vertybių sistemą, manifestą, žmogaus kūną, ligas, materiją,   dėsningumus,  laukus,
minčių veikimą, sapnus, santykius, tikslus, laiką,   kalbą,  principus, sistemą, metodikas
ir kita. 
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 Kai kurie klausimai iš knygelės Nr.19
...Ko žmonės nenori?
....Kas žmogui iš horoskopų, astrologijos, 

numerologijos?
...Kas prognozavo Lietuvos išsilaisvinimą iš SSRS?
Svajonės išsipildė – kieno dėka?
Kas būtų , jei dėtume pastangas?
Tai gal visur dėkime pastangas?
...Negi daugumai turi būti blogai, kai kažkam gerai?
...Kodėl kai kas nesidaro savaime?
...Kaip gaunamas minčių laukas? 
...Kas didina gėrį ir mažina blogį?
Tikitės savaiminio gėrio?
...Kam skirtos mintys?
Iš kur žinau? Atsakymas – pajutau.
...Kodėl turi būti kaip vaikai?
...Jums kavos su konjaku? Be? Be kavos?
...Ar galėjo iš fosilijų  susidaryti nafta? Kaip?
...Kas pirmieji praėjo diagnostiką?
Norite sužinoti kokie diagnostikos rezultatai?

... Kas tai per išsireiškimas?

...Siurbliai išsiurbė geras mintis sau, o  paliko blogas. 

Kas nustos siurbti ir kas papildys?  ..Gauni nemalonumų – ar jų galima išvengti?
...Kas yra oranžinės revoliucijos?
...Ar Jis negali pasirodyti? -Gali.
Kokią tu turi teisę šnekėto Jo vardu ir apie Jį?
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Ar Dievas naudojasi naujausiomis technologijomis?

Kaip dėl teroristų, kas juos valdo?
...Kokia mūsų bendravimo paskirtis?
...Kas mane įtakoja?
...Lietu vos val stybė . Ji moteris ar vyras?
....Mintys.  Ką su visomis jomis daryti?
...Kaip jausmingą žmogų veikia mintys?
...Kas ją išreiškia? – Minčių šaltinis.
...Kur tuomet protas?
Kas riša protą ir jausmus, bet tiesiogiai jiems nepriklauso?
...Ar reikia nusikaltėliui kenkti? Gal nuo to jis pasidarys 

geresnis?
...Ar gali žmogus gerai pats sau vadovauti?
...Jei galėjai numatyti – kodėl neapsaugojai?
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Su Naujais metais, senais principais! 
Metai keičiasi, o principai lieka tie patys. O kokie būtų nauji principai, pagrindai, pamatai? 
1. Visuotinė bet kokios veiklos ar neveiklos nauda. 
2. Žiūrėjimas į ateitį, jos kūrimas, siekimas, ieškojimas, realizavimas. 
3.   Idėjų, minčių skleidimas tiems, kuriems reikia „atsargiu būdu“. Tai   selektyviai koduota informacija daranti veiksmus mintyse. 
4.   Stebėjimas, analizavimas vertinimas, koregavimas, spinduliavimas. Tuo   pačiu  korekcija, įsiklausymas, atsižvelgimas į gera linkinčius, ateitį   atitinkančius žmones, organizacijas, signalus. 
5. Ateities metodikų išdirbimas, pritaikymas, realizavimas konkrečiais atvejais. 

  

6.    Valdymų išsiaiškinimas įvairiausiuose lygiuose nuo žmogaus iki    valstybinio, pasaulinio lygio apimant specialias sritis. Jų analizė,    vertinimas, lyginimas su ateities valdymu. Korektūrų išdirbimas,    inkorporavimas, tikrinimas, tobulinimas.

7.  Pasipriešinimo   mažinimas, išdirbimas technologijų toms jėgoms  informuoti, suteikti savų   privalumų. Kliūčių, stabdymų išsiaiškinimas,  jų priežasčių šalinimas.

8. Gynybinių technologijų kūrimas, realizavimas, tikrinimas. 
9. Mokslinis tiriamasis, sisteminis, analitinis ateities – minčių darbas.
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  Pasaulių evoliucija : pirminiai pasauliai  nestabilūs, dinamiški. Daug naujų rūšių atsiranda, bet daug ir    išnyksta. Greiti DNR kodo kitimai, nes bloga apsauga, atsparumas,    tvirtumas. Dideli mainai, perėjimai iš vienos rūšies į kitą. Tikslių    rūšių nėra, viskas persipynę. Maži skirtumai tarp augalų ir gyvūnų, kai    kurie mažai nutolę nuo paprastos organikos. 
Dabartinio evoliucijos lygio pasaulis yra gerai išrūšiuotas. Mutacijos gana retos.  DNR kodas santykinai    patvarus, ilgaamžiškumas vidutinis,  augimas santykinai greitas.    Materijos, informacijos energijos mainai tarp rūšių paremti daliniu    išardymu -  destrūkturizavimu – virškinimu. Yra stiprių organizmų, bet    yra ir vidutinių. Kai kurie
nestiprūs, labai reti ir gyvena    izoliuotose aplinkose. Griežtos ribos tarp rūšių – augalai, gyvūnai,    t.t. Modifikacijos tik tame pogrupyje. Kelionės į kitus pogrupius retos.    Vidinė energetika – išspindulia-vimas rami, dėl ko įgyjamas    informacinis dvasinis atsparumas minčių energijų poveikiui. 

Pasaulis  stabilus, ilgaamžis, nusistovėjusi harmonija, mainai. Mutacijos vyksta  virusų pagalba – nutolusių nuo rūšies organizmų implantacija. DNR kodo  kitimas ekstremaliomis sąlygomis.  Hipotetinis ateities pasaulis. 
Egzistuoja    tik kelios esminės egzistencijos rūšys. Mainai vyksta tik tarp jų.   Kitų  – nenaudingų rūšių beveik nėra. Modifikacijos retos, sąmoningai    kuriamos, modifikuojamos. Laipsninis detalus savybių organizavimas,    konstravimas. DNR tokia stipri, kad naudojamos specialios priemonės    susilpninti atsparumui – tvirtumui. Išrasti augalai, kurie patenkina    visų medžiagų poreikius vienu metu. Ieškomi būdai dirbtinai kurti    įvairovę, daromos genetinės maišos operacijos dirbtinio apvaisinimo    būdu. (Ateivių kryžminimas su žemės moterimis). 
 Tokia  evoliucijos   eiga sukuria daug įvairovės trūkumo problemų. Individai per  daug   stiprūs, spinduliuojantys, mintimis valantys aplinką nuo žalingų    poveikių. Palaima – energetinis susiliejimas – ryšys labai glaudus,    stiprus. Egzistencija kitų rūšių pagalba tiesiog spinduliniu būdu.  DNR    kodas labai stiprus dėl ko visi individai supanašėja. Bendravimas    telepatiniu būdu, vienas kito palaikymas bet kuriame visatos taške.    Kelionės į bet kur fokusavimo metodu – teleportacija be genetinių    modifikacijų. 
 Asmeniškumo išnykimas. Didelis artimumas   vienas   kitam dvasia. Labai stipri rūšies, visuomenės galia. Tai ir yra    asmeniškumas. Esi visumos dalis, tu ją jauti. Ji žino tave, tau padeda,    tvarko. Visuomenė prilygsta asmeniui.  
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